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BORSBEEK
Een fantastisch 2013!
Beste Borsbekenaren,
Het N-VA-bestuur wenst u een
gezond en succesvol 2013.
De start van een nieuwe coalitie
voor 6 jaar goed bestuur!

BEDANKT!
Vrijdag
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Eindejaarsdrink met

JAN JAMBON

V.U.: Ken Casier - Karel Soetelaan 80 - 2150 Borsbeek - ken.casier@n-va.be

2012

Parochiehuis
Den Jakob
Jan Goovaersstraat 33
2150 Borsbeek
Verwelkoming: 19.30 uur
Gastspreker: 20 uur
Iedereen welkom!

www.n-va.be/borsbeek

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA Borsbeek
Walter Kiebooms
50 jaar, commercieel
verantwoordelijke
1ste Schepen, bevoegd voor
Mobiliteit, Openbare
Werken, Ruimtelijke
Ordening, Sport,
Nutsvoorzieningen,
Groenvoorziening,
Tuinbouw

Schepen, bevoegd voor
Burgerlijke Stand,
Communicatie en PR,
Informatie en
Informatica, Europese
zaken, Lokale Economie

Kristof Van De Velde
41 jaar, leerkracht
Schepen, bevoegd voor
Onderwijs, Jeugd,
Verenigingen

Schepen, bevoegd voor
OCMW, Sociale Zaken,
Senioren- en welzijnsbeleid

borsbeek@n-va.be

Bedankt! Bedankt voor de massale steun die w
op 14 oktober van jullie allen mochten
ontvangen. Vanuit het niets werden we met
31,33 % van de stemmen en 9 op 21 verkozenen
de grootste partij in onze gemeente.

We hebben er dan ook voor gekozen dit
prachtige resultaat om te zetten in een brede
bestuursmeerderheid met BbA en Groen, same
goed voor 15 op 21 zetels. Binnen deze
meerderheid vult de N-VA 5 mandaten in,
namelijk 3 schepenmandaten, het
voorzitterschap van het OCMW en het
voorzitterschap van de gemeenteraad. Een
voorstelling van al onze verkozenen vindt u
hierbij.

Ken Casier
23 jaar, Student TEW

Rita Schouppe-Moons
63 jaar, gepensioneerde

Beste Borsbekenaren,

Onze beleidsnota kan u binnenkort terugvinde
op onze website www.n-va.be/borsbeek. Vana
januari gaan we samen met de meerderheid
volop voor zes jaar goed bestuur. Dankzij u!
Ken Casier

voert de volgende zes jaar beleid voor u
Michaël Vermeiren
38 jaar, brandweerman
Voorzitter gemeenteraad
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Ann Dehaen
45 jaar, bediende

en

Gemeenteraadslid
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Ilse Verbeeck
45 jaar, bediende
Gemeenteraadslid

25 jaar, studente
Anita Van Den Bulck
55 jaar, bediende
Gemeenteraadslid

Kristine Goossens

www.n-va.be/borsbeek

Gemeenteraadslid

De
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Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
verandering. De N-VA haalde dan ook een knap
resultaat. Zo komt er verandering in de Dorpsstraat.
Morgen is het zover. Kiest u voor de N-VA, dan gaat u resoluut
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verandering, dan weet u morgen meteen wat te doen.
agenda
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Bart De Wever
De verandering
Algemeen
voorzitterbegint
N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit straks een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
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In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

onde

 zonder nieuwe belastingen
 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL

EN

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten 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
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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