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BORSBEEK
In het kort

V.U.: Gerard Spuesens - Brouwershoek 12 - 2150 Borsbeek - ken.casiers@n-va.be

In 2014 vieren we 750 jaar Borsbeek en iedereen zal het geweten
hebben! Naast een grote dorpsreceptie op zondag 5 januari en een
feestweekend eind augustus kijken we ook uit naar alle initiatieven die de Borsbeekse burgers,
verenigingen, enzovoort uit hun
mouw schudden. Heb je een idee
dat je graag werkelijkheid wil
zien worden? Dien dan zeker je
voorstel in op info@borsbeek.be
en misschien krijg je wel een ruggensteuntje van de gemeente.

Recent werden de openingsuren
van het politiekantoor in onze
gemeente aangepast. Het aantal
uren dat je terecht kan op het
wijkkantoor is licht gedaald om
onze politiemensen optimaal de
kans te geven de straat op te
gaan. De openingsuren van het
wijkkantoor bekijken of je wijkagent leren kennen? Het kan allemaal op: www.politieminos.be

VOORUIT MET BORSBEEK
De eerste sneeuwvlokken zijn al gevallen, wellicht een voorbode voor hopelijk een witte kerst.
Ja, we zijn weer vlak voor de eindejaarsfeesten aangeland.
Wat ging dit jaar toch snel; ik herinner mij nog goed de eerste
weken in januari waarbij wij, door u verkozen, Borsbeek mee
mogen besturen. Voor ons een enorme uitdaging die we met
veel inzet koesteren en trachten optimaal uit te voeren.

GERARD SPUESENS
Voorzitter
N-VA Borsbeek

We willen stap voor stap vooruit met Borsbeek en aan Vlaanderen laten zien in wat voor een mooie en goede gemeente wij
wonen. Onderlinge verstandhouding is daarbij belangrijk en biedt een brede basis.

In alle eerlijkheid verloopt ook de samenwerking met onze coalitiepartners enorm
goed en op een vertrouwelijke basis. Dit geeft ons extra kracht en moed om deze ook
voort te zetten in 2014.
Een korte opsomming van projecten uit de vorige legislatuur die nu uitgevoerd zijn:
• wegen-en rioleringswerken Gebroeders van der Auwerabaan
• vernieuwing dak pastorie en politiebureau
• urnenbos op de begraafplaats
Natuurlijk zijn er ook projecten van onze legislatuur die wij hebben kunnen verwezenlijken, even een korte opsomming:
• wegnemen hekken aan fort 3 (verlengde Schanslaan)
• verhogen verkeersveiligheid (bushalte Robianostraat)
• parkeren fort 3
• eerste stappen naar een gemeenschapscentrum
• gratis wifi in de openbare gebouwen.
Dit is echter maar een kleine greep uit alle projecten waar we op korte en langere termijn aan werken om onze gemeente nog aangenamer en aantrekkelijker te maken
om in te wonen.

N-VA Borsbeek nodigt u graag uit
op haar nieuwjaarsontbijt met
een gastspreker.
U bent welkom
op zondag 26 januari
van 9u30 tot 12u00.

De N-VA steunt ook enkele belangrijke doelen, bijvoorbeeld: Music for life en AMS.
Voor deze laatste verzamelen Jan Jambon en Flor van Noppen geld in. Wist u trouwens dat MSA haar hoofdzetel in Borsbeek heeft?

Meer details
binnenkort op
onze webstek.

U kunt al onze dossiers downloaden of bestellen op www.n-va.be/borsbeek

www.n-va.be/borsbeek

Natuurlijk kan dit echter niet zonder uw steun. Daarom rekenen wij ook op u in
2014. Uw stem en steun kan hierbij een extra stimulans en uitdaging zijn om datgene
voort te zetten waar we nu reeds aan begonnen zijn.
Ik wens u namens heel N-VA Borsbeek aangename eindejaarsfeesten en een voorspoedig 2014.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Genoeg gepland, handen uit de mouwen!
We hebben er vele maanden hard
aan gewerkt samen met onze
administratie, maar onze
meerjarenplanning is eindelijk
afgerond. Dat betekent natuurlijk
niet dat onze taak erop zit, want nu
begint pas het echte werk. We zijn
klaar om de volgende vijf jaar de
handen uit de mouwen te steken om
deze plannen ook in de praktijk om
te zetten.

Budget voor verkeersveiligheid
In ons verkiezingsprogramma werd
er al de nodige aandacht aan besteed,
en we komen onze belofte deze legislatuur ook na. Er wordt elk jaar een
budget voorzien om ingrepen te doen
rond verkeersveiligheid. Zo trachten
we ervoor te zorgen dat zowel stappers, trappers als gemotoriseerd vervoer zich vlot en veilig door onze
gemeente kunnen bewegen, zowel
het bestemmingsverkeer als het doorgaand verkeer.

‘Elektronische’ dienstverlening
Ook onze dienstverlening proberen
we verder te optimaliseren. Zo gaan
we investeren in de verdere uitbouw
van het e-loket zodat eenvoudige
transacties van thuis uit kunnen afgehandeld worden. Ook een applicatie
voor mobiele apparaten staat op de
agenda, zodat iedereen met een
smartphone of tablet bijvoorbeeld ons
wandelpadennetwerk kan verkennen
of eenvoudig melding kan maken
van beschadigingen aan het openbaar
domein. Werken op afspraak moet
het ook mogelijk maken om mensen
die niet tijdens de traditionele openingsuren kunnen langskomen toch
voortgeholpen worden op een ander
ogenblik.

Gezonde mix vastgoed
Woonbeleid vormt ook een essentieel
onderdeel van onze plannen voor
onze gemeente In de media kon u recent lezen dat onze gemeente het

hoogste aantal appartementen bezit
van Vlaanderen, na de badsteden en
Antwerpen. Een groot deel hiervan
wordt verhuurd, waardoor er ook een
redelijk groot verloop is bij onze bevolking. Een gezonde gemeente
steunt op een gezonde mix in vastgoed. We hebben ons dan ook tot
doel gesteld de huidige scheeftrekking bij toekomstige projecten zoveel
mogelijk te vermijden en recht te
trekken. Daarnaast proberen we als
gemeente door gerichte aankopen
ook de nodige groenruimten te voorzien in de dichtbevolkte woongebieden, zodat deze nog aangenamer
worden om in te vertoeven.
Dit is natuurlijk maar een kleine greep
uit de plannen die we hebben. Wij zijn
alvast enthousiast om deze plannen
samen met onze collega’s uit de meerderheid ten volle uit te voeren. Ons
doel? Alle Borsbekenaren (nog) trotser
maken op onze gemeente!

Al zingend het nieuwe jaar in
Elk jaar trekken de jongste Borsbekenaren op 31 december massaal de
straat op om van deur tot deur te gaan om de mooiste nieuwjaarliedjes te
zingen. Ook dit jaar wordt dit alles in goede banen geleid door het feestcomité, hierbij gesteund door de verschillende wijkcomités.
Naast het traditionele huis-aan-huisbezoek zijn alle toekomstige Helmut
Lotti’s en Axelle Reds ook van harte welkom bij de vele winkelzaken in
onze gemeente. Stap gerust binnen in alle winkels die een affiche aan hun
raam hebben hangen, zing een liedje en krijg een leuke verrassing mee!

Durf vergelijken
Op initiatief van schepen Ken Casier werd ook in Borsbeek deelgenomen
aan de ‘durf vergelijken!’-campagne. Op maandag
25 november konden alle burgers in het gemeentehuis terecht om met een specialist een kijkje te
nemen naar hun telecom-abonnement. Het doel
van de campagne was om samen met de burger te
bekijken welk abonnement het meest voordelig is.
Veel mensen kwamen langs en zijn met het een
goed advies op zak terug naar huis kunnen vertrekken. Een geslaagd opzet dus!
KEN CASIER
Schepen

borsbeek@n-va.be

De scholen kookten van woede
Tijdens de laatste week voor de herfstvakantie kon je ook
in de basisscholen en SJI secundair een kom soep bemachtigen. De vraag van de 11.11.11-werkgroep om deel te
nemen aan de actie ‘Ik kook van woede’ werd door schepen van onderwijs Van de Velde doorgespeeld. De scholen
reageerden heel enthousiast en maakten onmiddellijk plannen.
Deze acties werden een succes. Genoeg voedsel en toch
honger bij één op acht mensen in de wereld. Vele mensen
beseften dit probleem en gaven hun bijdrage in ruil voor
soep. De opbrengsten gingen naar 11.11.11.
Een dikke duim voor de enthousiaste oudercomités, leerkrachten en directies om deze actie even mee in de schijnwerpers te zetten.

Gemachtigde opzichters maken de oversteekplaatsen veilig!
Borsbeek heeft een hart voor zijn schoolgaande jeugd, zoveel is weer duidelijk. Vanaf januari 2014 zal een groep
van niet minder dan twintig vrijwilligers instaan voor de veiligheid aan enkele zebrapaden in de buurt van de
scholen.
De voorbije jaren werden er herhaaldelijk verschillende oproepen gelanceerd via allerlei kanalen: de gemeentelijke
website, InfoBorsbeek, briefjes aan de scholen en zelfs via de krant.

Drie zebrapaden elke dag beveiligd
In het begin van het schooljaar heeft N-VA-schepen voor Onderwijs en Jeugd Kristof Van de Velde zijn schouders
onder het project gezet en met succes! “Ik heb kennissen, vrienden en collega’s aangesproken om hen warm te maken
voor dit project. Van het één kwam het ander en door het engagement van een heleboel mensen kunnen we nu niet
minder dan drie zebrapaden elke dag beveiligen!”
“Ik ben al die kandidaten, waaronder ook collega-schepenen
Ken Casier en Walter Kiebooms (allebei N-VA), zeer dankbaar
om mee te doen zodat we de enige overgebleven gemachtigd
opzichter aan de watertoren terug steun kunnen bieden in zijn
job”, aldus schepen Van de Velde.
De opleiding, alsook het nodige materiaal en de verzekering
voor deze vrijwilligers, wordt met veel plezier geleverd door de
gemeente.

PS: Ben je alsnog geïnteresseerd om een handje toe te steken en gemachtigd opzichter
te worden? Contacteer ons dan snel: kristof.van.de.velde@borsbeek.org
KRISTOF
VAN DE VELDE,
schepen van Jeugd
en Onderwijs

www.n-va.be/borsbeek

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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