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Veilig thuis in een welvarend Borsbeek
Op zondag 14 oktober kiezen we een nieuw gemeentebestuur. Zes jaar geleden kregen we van u het vertrouwen om als grootste partij
de kar te trekken in onze gemeente. We maakten een breed gedragen coalitie en met het bestuursakkoord ‘Trots op Borsbeek’ sloeg
onze gemeente een nieuwe weg in.
• E
 r werd fors geïnvesteerd in Fort 3 en de daar aanwezige
verenigingen.
• De gemeentelijke basisschool wordt volledig vernieuwd en
er werd beslist dat ook onze kunstschool een volledig nieuw
gebouw krijgt.
• De oude IT-infrastructuur werd vervangen en onder de naam
‘samen integraal’ maakten we werk van een samenvoeging
van het OCMW en de gemeente.
• We investeerden in cultuur en activiteiten.
• Gemeentelijke premies werden omgezet in cadeaucheques van
de lokale handelaars om hen te steunen en nieuwe handelaars
die zich in Borsbeek vestigen, krijgen een duwtje in de rug.

• H
 et winkeltje, de sociale kruidenier, werd opgericht en er werd
werk gemaakt van sociale tewerkstelling door de oprichting
van FortE.
•• Een codex voor ruimtelijke ordening bewaakt de
woonkwaliteit in onze gemeente.
• Een volledig vernieuwd gemeentelijk infoblad houdt iedereen
op de hoogte van de nieuwtjes in onze gemeente.
• Recent werd het driewervenplan afgerond. De inwoners van
het Leike krijgen een volledig nieuw gebouw, met meer plaats
voor onze senioren en jonge gezinnen om in Borsbeek te
blijven wonen.

Deze en nog vele andere zaken zijn de voorbije zes jaar veranderd met N-VA Borsbeek mee aan het roer. Maar het werk is verre van af.

Deze plannen staan ons de komende jaren te wachten. Wij zijn
ervan overtuigd dat we de juiste mensen in huis hebben om
onze gemeente ook de komende zes jaar verder te besturen.
Graag hadden we dit werk ook verdergezet met onze collega’s
van de voorbije zes jaar. Zij hebben er echter voor gekozen
om meer belang te hechten aan mandaten dan aan inhoud.
Een keuze voor het verleden, in plaats van een keuze voor de
toekomst.
Wij zijn meer dan ooit overtuigd dat jullie, onze dorpsgenoten,
een duidelijke keuze zullen maken. Een keuze voor inhoud en
een correcte politiek. Een keuze voor N-VA Borsbeek.
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Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018

• We willen de komende jaren fors investeren in voet- en fietspaden. Dat is onze prioriteit.
• We willen ook de Schanslaan en het watertorenplein heraanleggen en investeren in de de Robianostraat.
• Er zijn grote stappen gezet richting de verbindingsweg, maar een laatste duw is nodig om deze gerealiseerd te krijgen en het
sluipverkeer uit ons dorp weg te houden.
• Met de resultaten van de mobiliteitsstudie bouwen we verder aan een veiliger Borsbeek-West.
• We zetten mobiele camera’s in tegen sluikstorten.
• We leren nieuwkomers Nederlands, zodat ze ten volle deel kunnen uitmaken van onze maatschappij.
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KIEBOOMS Walter

SOMERS Wendy

56
Accountmanager,
schepen van Ruimtelijke
Ordening, Openbare
Werken, Sport en Mobiliteit

34
Financieel directeur OCMW,
jurist, gemeenteraadslid

CASIER Ken

VAN DEN BULCK Anita

29
Functioneel analist,
schepen van Burgerzaken,
Lokale Economie,
Communicatie en IT

61
Verkoopster,
voorzitter gemeenteraad

4

MAEBE Peggy

VAN LOOY Paul

50
Accountant

62
Gepensioneerd
schooldirecteur
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BRESSELEERS Linda

BRYON Michael

60
Gepensioneerd
hoofdinspecteur van politie

33
Zelfstandig winkeluitbater

VAN DER VELDEN
Naomi
9

2

41
Voorzitter Borah,
ambassadeur Onafhankelijk
Leven

LENDERS-CRAUWELS
Maryse
11 51
Adviseur modebranche

8

STEURS Harry
64
Gepensioneerd chemie
10
procesoperator

MYS Margot
48
Tandarts,
12
OCMW-raadslid
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Een sterke ploeg voor Borsbeek
COUILLIER Luc
13

HOREMANS Nana

62
Huisarts

53
Zelfstandige,
14
gemeenteraadslid

SNEIJDERS Peter
15

DE PERMENTIER
Matthew

52
Teamleider logistiek

16 22
Student accountancyfiscaliteit

BUYST Peter
17

DE CEUSTER Miche

54
Informaticus

74
Gemeente- en OCMW18
raadslid

ADAMS Jan
63
Gepensioneerd
19
diensthoofd onderhoud
schoolgebouwen,
gemeenteraadslid

SCHOUPPE-MOONS
Rita
20 68
OCMW-voorzitter,
schepen van Sociale Zaken
en Senioren

VAN DE VELDE Kristof
47
Leerkracht,
21
schepen van Jeugd en
Onderwijs

1. KIEBOOMS Walter

12. MYS Margot

2. SOMERS Wendy

13. COUILLIER Luc

3. CASIER Ken

14. HOREMANS Nana

4. VAN DEN BULCK Anita

15. SNEIJDERS Peter

5. MAEBE Peggy

16. DE PERMENTIER Matthew

6. VAN LOOY Paul

17. BUYST Peter

7. BRESSELEERS Linda

18. DE CEUSTER Miche

8. BRYON Michael

19. ADAMS Jan

9. VAN DER VELDEN Naomi

20. SCHOUPPE-MOONS Rita

10. STEURS Harry

21. VAN DE VELDE Kristof

11. LENDERS-CRAUWELS Maryse

Veilig thuis in een welvarende
provincie Antwerpen
Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier.

1. LEMMENS Luk
WILRIJK

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

3. GEYSEN Kris
BRECHT

2. LAUWERS Linda
BOOM

4. VAN HAUTEGHEM Marleen
ZWIJNDRECHT

De N-VA leidt de Verandering in de
provincie Antwerpen in goede banen.
1 Zolang het provinciale niveau niet is afgeschaft, moet
het een slanke en daadkrachtige overheid zijn. Dankzij
de N-VA bespaarden we in de provincie Antwerpen
al jaarlijks 8 procent op de werkingsmiddelen. En
in 2013 verlaagden we de dotaties aan partijen en
fracties met 15 procent. Dat moet bijdragen aan een
verlaging van de provinciebelastingen voor gezinnen
en bedrijven.

2 We leggen fietsostrades aan en zorgen voor
een betere bovenlokale mobiliteit.

3 We blijven investeren in het onderhoud van recreatieen groendomeinen.

4 De N-VA wil de open ruimte bewaren
voor de volgende generaties.

“

5. VRANCKEN Isabelle
AARTSELAAR
6. GYS Seppe
WOMMELGEM
7. JACQUES Ilse
BERCHEM
8. VAN BUEREN Hugo
EDEGEM
9. PALINCKX Koen
EKEREN
10. GIELEN Pascale
SCHILDE
11. DE HERT Vera
MORTSEL
12. THIJS Danny
BRASSCHAAT
13. VERLINDEN Linda
WILRIJK
14. STAES Johan
KONTICH

Zolang de provincies bestaan,
moeten we ze goed besturen
en onze stempel drukken
op het beleid.
Luk Lemmens

Provinciaal gedeputeerde
Lijsttrekker

15. PIETTE Heide-Marie
ZOERSEL
16. BRANT Chil
WUUSTWEZEL
17. SNYDERS Sven
BOECHOUT
18. DRIES Greet
KALMTHOUT
19. VAN WINKEL Cordula
ANTWERPEN
20. JAMBON Jan
BRASSCHAAT

