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V.U. Ken Casier
Karel Soetelaan 80
2150 Borsbeek

Aperitiefgesprek
Zondag 9 oktober - 11 uur
Taverne ’T Soete
Karel Soetelaan 2 - 2150 Borsbeek

GASTSPREKER:

PHILIPPE MUYTERS
Vlaams minister van Financiën,
Begroting, Werk, Sport en
Ruimtelijke Ordening
Iedereen is van harte welkom.
U krijgt een drankje aangeboden
door de afdeling.
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N-VA Borsbeek biedt fris toekomstproject
Beste Borsbekenaren,
Binnen exact een jaar is het zover. Op zondag 14 oktober 2012 trekken we allemaal
naar de stembus. Dan verkiezen we een nieuw gemeentebestuur voor een legislatuur van zes jaar. Voor het eerst in de Borsbeekse politieke geschiedenis zal u hierbij
ook voor de N-VA kunnen kiezen. Niet in kartel, maar wel volledig op eigen kracht.
We werken dan ook hard om onze gemeente een fris en dynamisch toekomstproject
aan te bieden.
KOM NAAR ONZE ACTIVITEITEN
Om iedere inwoner van onze gemeente de kans te geven ons te leren kennen, zullen
wij het komende jaar weer een heleboel activiteiten organiseren. Iedereen is daarbij
van harte welkom. Ons eerste aperitiefgesprek vindt plaats op zondag 9 oktober.
Niemand minder dan Vlaams minister van Werk Philippe Muyters is onze gast. De
praktische informatie over het aperitiefgesprek (en enkele andere activiteiten) vindt
u in de linkerkolom.
N-VA LUISTERT NAAR BORSBEEK
Heel wat mensen vonden ook al de weg naar onze website
www.veiligverkeerborsbeek.be. Er werden reeds heel wat
verkeersproblemen aangebracht. We danken u ook voor de
aangereikte oplossingen om het verkeer in uw buurt
vlotter en veiliger te doen verlopen. Via onze website
www.n-va.be/borsbeek blijven wij natuurlijk ook altijd bereikbaar voor alle andere opmerkingen die u heeft over onze
gemeente.
Veel leesplezier nog met dit huis-aan-huisblad.

Ken Casier
Voorzitter N-VA Borsbeek
ken.casier@n-va.be

Wilt u graag meer informatie ontvangen, wenst u lid te
worden of wilt u mee helpen bouwen aan de toekomst
van N-VA Borsbeek, aarzel dan niet om contact op te
nemen met een van onze bestuursleden.
17 maart 2012
20 uur:
KAAS-, WIJNEN BIERAVOND

Lid worden kan voor 12,50 euro. Bent u 30 jaar of jonger, dan betaalt u slechts 5 euro. Als bijlid betaalt u
slechts 2,5 euro.

N-VA wil niet dat verbindingsweg N10
Borsbeek meer belast dan buurgemeenten
Op dinsdag 6 september besprak de Antwerpse
gouverneur de stand van zaken in de mobiliteitsdossiers van de N10 en de R11. De betrokken gemeentebesturen en overheden zaten mee aan tafel.
De problematiek van de R11 wordt overkoepeld bekeken, in functie van een zestal gemeenten. Daarom
wil N-VA Borsbeek hier liever specifiek aandacht besteden aan de impact die de aanleg van de N10 op
onze gemeente zal hebben.
DRIE MOGELIJKE TRACÉS
ONDERZOCHT
Voor Borsbeek is deze ontsluiting van kapitaal belang. We
kunnen niet genoeg benadrukken dat de leefbaarheid
van onze dorpskern sterk te
lijden heeft onder de grote
verkeersdrukte. Enkel de N10
kan soelaas bieden.
Er werden twee mogelijke
tracés uitgetekend, beide in
de zone tussen de spoorweg
en het waterzuiveringsstation.

Op specifieke vraag van de gemeente Boechout
wordt nu een derde tracé onderzocht. Dit voorsteltracé loopt tussen het waterzuiveringsstation en het
fort. Onnodig te zeggen dat deze laatste suggestie
een grotere belasting geeft voor Borsbeek dan de
twee andere.
BORSBEEK MOET WEGEN OP KRIJTLIJNEN N10
We beseffen dat het ganse project mogelijk nog jaren
zal aanslepen vooraleer er hiervan een meter wordt
gerealiseerd. Maar het is wel nu en de komende
maanden dat de krijtlijnen worden getrokken
waarop verder zal worden gewerkt. Het is dus opvallend dat de burgemeesters van Boechout en Mortsel hoorbaar druk zetten in het belang van hun
gemeente, terwijl ons gemeentebestuur oorverdovend stil blijft over het N10-dossier. De N-VA vindt
dat we ons nu niet mogen laten doen door onze
buurgemeenten. Anders lopen we het risico dat volgende Borsbeekse generaties ons dit blijvend kwalijk
zullen nemen!
Walter Kiebooms
Ondervoorzitter N-VA Borsbeek
Lid van de klankbordgroep

Het dossier van de N10 kreeg een nieuwe wending nu men een derde mogelijke tracé in
overweging neemt. Een tracé dat nadelig is voor Borsbeek.

Veilig Verkeer Borsbeek
Via de website
www.veiligverkeerborsbeek.be
wil de N-VA veiligere straten
in onze gemeente bekomen.

Moet u alle dagen hopen op een parkeerplek? Durft u uw kind niet met
de fiets naar school te sturen? Dan is
het tijd voor verandering!
Die vindt u op de website
www.veiligverkeerborsbeek.be. U kan er de gevaarlijke punten van
Borsbeek kwijt en er wordt gestemd op de wegsituatie die het eerst aan verandering toe is.
Het verkeer verandert, laat de infrastructuur niet aan zijn lot over!
Registreer uw verkeersprobleem, voeg een omschrijving ervan in en laad een digitale foto op. Het probleem
verschijnt onderaan in de lijst. Hoe meer van uw vrienden, kennissen of buren op uw item stemmen, hoe hoger
het in de lijst - en dus in de kijker - komt te staan. Elke bezoeker kan bovendien reageren en zelf een aanpak
suggereren. De webstek is kortom een unieke kans om uw stem te laten horen over de verkeersveiligheid in
Borsbeek!
Geert Dieltjens,
Secretaris N-VA Borsbeek

Vragen? Contacteer
het bestuur van N-VA Borsbeek!

KEN CASIER
ken.casier@n-va.be
Voorzitter
Jongerenwerking

WALTER KIEBOOMS
walter.kiebooms@n-va.be
Ondervoorzitter
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GEERT DIELTJENS
geert.dieltjens@n-va.be
Secretaris
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NINI VERBEECK
nini.verbeeck@n-va.be
Penningmeester
Ledenverantwoordelijke

RITA SCHOUPPE-MOONS
rita.schouppe-moons@n-va.be
Organisatieverantwoordelijke
Communicatieverantwoordelijke
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Jaarmarkt een succes
N-VA Borsbeek was talrijk aanwezig op de jaarmarkt van 13
juni jongstleden. Die lokte dankzij het mooie weer een massa
volk naar Borsbeek. Onze gemeente, haar inwoners, de verenigingen en de marktkramers beleefden een hoogdag!
De N-VA-stand, gelegen net voor de paardenprijskamp, was
een verzamelplaats voor leden en sympathisanten. Het succes was af te lezen aan de hoeveelheid drank die we aan de
man brachten: van onze voorraad bleef niets over!
Het deed ons plezier onze arrondissementele voorzitter, Rob
Van De Velde, te mogen verwelkomen op de jaarmarkt. Ook
de buurgemeenten Wommelgem en Wijnegem kwamen ons
een hart onder de riem steken. De gezonde interesse van de
andere politieke partijen sterkte ons bovendien in de overtuiging dat N-VA Borsbeek zich stilaan een plaats verovert in
het lokale politieke landschap.

De N-VA kreeg een goedkeurend schouderklopje
van vele Borsbekenaars tijdens de jaarmarkt.

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke
communautaire en sociaal-economische argumenten.
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota
al na amper een paar uur. Zonder respect en
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand
dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”
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De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

In maart 2011 verwierpen zowel CD&V
als Open Vld de nota-Vande Lanotte. De
nota van Di Rupo is echter nog slechter.
Toch kozen zowel CD&V als Open Vld
ervoor om de N-VA aan de kant te
schuiven en de onderhandelingen verder
te zetten samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt dat
men met deze onderhandelingspartners
de nota kan ombuigen tot een goed akkoord, maakt de mensen iets wijs.

GRIEKSE ROUTE
Econoom Geert Noels zei vlak na
het verschijnen van de notaDi Rupo: “De druk van de financiële
markten wordt gebruikt om het
sociaal-economisch luik van de
nota-Di Rupo door te duwen,
terwijl die op lange termijn België
op een Griekse route zet.”
(19 juli 2011, via Twitter)

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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