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Beste dorpsgenoten

Aperitiefgesprek met Valerie Van
Peel en Fons Duchateau
Zondag 1 juli, 10 tot 12 uur - Schuur, Fort 3

Eindelijk is het zover. Na zes jaar bestuurservaring en maanden van brainstormen,
mogen we vandaag een aantal van onze
speerpunten aan u voorstellen. Weloverwogen en realistisch, geen financieel
onhaalbare dromerij.

Kamerlid en OCMW-voorzitter in Kapellen Valerie Van Peel en Antwerps OCMWvoorzitter Fons Duchateau spreken over sociaal beleid.

© Anne Deknock

Maar dat is natuurlijk niet alles. Onze
overige speerpunten en ons ganse
partijprogramma kan u terugvinden
op onze website of door ons te volgen
via de sociale media. Of u kan het ons
persoonlijk laten uitleggen op de vele
evenementen waar u onze mandatarissen
en kandidaten tegenkomt.
In september stellen we u graag onze
kandidaten voor, één voor één enthousiaste, capabele mensen die uitermate
geschikt zijn om ons programma om te
zetten in beleid. Te nieuwsgierig? Surf
dan snel naar onze website, daar kan u
ze al leren kennen.
Geniet van een zonnige zomer!
Ken Casier
Voorzitter N-VA Borsbeek

11 juli: hang de
uit
Vlaamse Leeuw
Dit jaar zal u ons omwille van de sperperiode helaas
niet zien verschijnen op 11 juli om u in de bloemetjes te
zetten. Maar laat dat u zeker niet tegenhouden om de
Vlaamse Leeuw uit te hangen.
We zien u graag:
• op de gemeentelijke 11 juliviering op maandag 9 juli
om 19.30 uur in het gemeentehuis. Peter De Wilde,
voorzitter van het Davidsfonds, spreekt over
Vlaanderen in de wereld.
• op vrijdag 13 juli bij de muzikale optredens op Borsbeek
Live in Fort 3, met steun van Vlaanderen Feest.

Veilig thuis in een welvarend Borsbeek
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Voetpaden, oversteekpunten
en straten worden onder
handen genomen

Buurtwerker brengt
gemeente tot bij u

Verlichting op Zoomweg en Verlengde Schanslaan maakt Fort 3
veilig en toegankelijk
N-VA Borsbeek steekt het licht aan. Want een veilige verplaatsing naar
en van ons Fort doet mensen nog meer genieten van het ruime aanbod
aan cultuur, sport en ontspanning.
Om ervoor te zorgen dat mensen zich ook tijdens de donkere maanden en in de late uurtjes veilig van en naar het Fort kunnen begeven,
brengen we verlichting aan op de hele Zoomweg en de Verlengde
Schanslaan.

De voetpaden in onze gemeente zijn op heel wat plaatsen onbegaanbaar geworden door boomwortels die veel
straatstenen omhoogduwen. Het is dan ook hoognodig
dat vele straten in onze gemeente onder handen genomen
worden. N-VA Borsbeek wil een recordbudget uittrekken
om dit aan te pakken.
In 2018 werd begonnen aan de Verbindingslaan, de
Manebruggestraat en de Adrinkhovenlaan. Bomen die
te groot geworden zijn, worden uitgedaan en vervangen
door bomen die beter geschikt zijn om in een straat te
staan. De voetpaden worden volledig heraangelegd en er
worden schuine drempels aangelegd aan oversteekplaatsen
om gemakkelijk te kunnen oversteken met een rolstoel of
kinderwagen.

We gaan voor een geïntegreerde aanpak van samenlevingsproblemen. Ons gemeentebestuur is nog nooit zo
bereikbaar geweest via allerhande kanalen en tegelijk
hebben veel inwoners het gevoel dat kleine alledaagse
problemen, zoals zwerfafval, nachtlawaai, voetpaden in
slechte staat of kleine criminaliteit, niet aangepakt worden.
Om hieraan tegemoet te komen, maken we werk van een
gemeente die tot bij u komt, letterlijk. De aanwerving van
een buurtwerker moet ervoor zorgen dat mensen een zeer
duidelijk aanspreekpunt krijgen. Die buurtwerker moet
een netwerk uitbouwen in de verschillende Borsbeekse
wijken. Het is zijn taak om uw vragen door te geven aan de
juiste diensten, zoals het wijkteam van de lokale politie, de
dienst grondgebiedzaken of de sociale dienst.

Maar ook in het Fort brengen we verlichting aan op een aantal strategische plaatsen, om de verenigingslokalen vlot en veilig toegankelijk te
maken.

Mobiele camera’s inzetten
tegen sluikstorten en overlast

Helaas worden we ook in Borsbeek meer en meer met armoede
geconfronteerd. Wij geloven nog steeds dat mensen aan het
werk helpen de meest structurele oplossing is tegen armoede.
Hiervoor willen we maximaal inzetten op de activering van
mensen met een leefloon. Idealiter vinden we zo snel mogelijk
een betrekking voor hen in de reguliere economie, maar ook
tijdelijke taken binnen de eigen diensten moeten mogelijk zijn.

Het mag duidelijk zijn, voor N-VA Borsbeek is dit onze
absolute prioriteit.

Nieuwe gemeentelijke website
en digitaal Borsbeek
De gemeente is dringend toe aan een vernieuwde website die voldoet
aan de moderne noden.
Een nieuwe website, daar vind je snel wat je zoekt, vraag je officiële documenten op vanuit je luie zetel en maak je melding van
sluikstorten via je smartphone.

Mensen met leefloon activeren

Het is helaas in heel veel gemeenten een last en ook
Borsbeek ontsnapt er niet aan. Een aantal plekken worden
telkens opnieuw geconfronteerd met sluikstort, achtergelaten door medeburgers die lak hebben aan regels.
Om dit probleem te bestrijden, willen we een aantal
mobiele camera’s aankopen. Die kunnen ingezet worden
op plekken die veelvuldig te maken krijgen met overlast,
waaronder sluikstorten. Op die manier worden potentiële
daders afgeschrikt en misschien zelfs vastgelegd op beeld,
zodat ze vervolgd kunnen worden.

Als werken nog niet onmiddellijk mogelijk is, moeten we een
duidelijk traject uitstippelen in samenwerking met de cliënt. We
geloven sterk in een geïndividualiseerd traject voor maatschappelijke integratie, om mensen klaar te maken voor de arbeidsmarkt. We pleiten er dan ook voor om standaard zo’n project
op te starten als iemand een leefloon krijgt in Borsbeek. Voor
nieuwkomers in België kunnen daarin bovendien integratiedoelen opgenomen worden, zoals het volgen van taalcursussen
en begeleiding om deel te nemen aan het wijk- en verenigingsleven.
Financiering vanuit de federale overheid helpt de gemeente
om ook het financiële plaatje rond te krijgen.

De Verandering werkt, ook in de provincie
Ook bij de provincie Antwerpen hebben onze gedeputeerden Luk Lemmens en Jan De Haes de verandering weten binnen te brengen. Gedeputeerde Luk Lemmens uit het arrondissement Antwerpen
legt uit: “We slankten het provinciale niveau grondig af. De domeinen sport, jeugd, cultuur, welzijn en de intercommunales verdwenen bij de Vlaamse provincies. Vanaf nu focussen we ons louter op
de grondgebonden bevoegdheden, zoals de aanleg van onze fietsostrades.”
“Onze Antwerpse N-VA-fractie wist mee een reële besparing door te voeren op de begroting. De dotaties aan partijen en fracties werden met 15 procent afgebouwd”, aldus gedeputeerde Lemmens. “Daarnaast werd onder impuls van minister
Homans beslist om het aantal gedeputeerden terug te schroeven van 6 naar 4 en het aantal provincieraadsleden van 72 naar 36. “Maar zolang de provincies bestaan, willen wij op het beleid wegen en gaan voor goed bestuur.”
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Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door
de winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen
feest, zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy
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Gemeente:

Tel.:
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Geboortedatum:
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