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Veilig thuis in een welvarend Borsbeek

2018 is voorbijgevlogen, 2019 staat voor 
de deur. Het begin van het jaar is altijd 
het ideale moment om samen met onze 
dorpsgenoten het glas te heffen. We hopen 
u dan ook weer massaal te mogen verwel-
komen op ons nieuwjaarsdiner. Altijd een 
aanrader!

In deze editie kijken we ook even terug naar 
de verkiezingen. We behaalden opnieuw 
een fantastisch resultaat en zeggen via deze 
weg nog eens graag bedankt aan al onze 
kiezers. Maar ook bedankt aan de raads- 

leden die zich de voorbije jaren met hart en 
ziel hebben ingezet voor onze gemeente.

Daarnaast verwelkomen we vanaf januari 
een aantal nieuwe gezichten in de gemeente- 
raad. U leert hen kennen op pagina 2 en 3.

Voor 2019 wensen wij u en uw familie het 
allerbeste. Een goede gezondheid en alle 
geluk.

Veel leesplezier.

Beste Borsbekenaren

Ken Casier
Voorzitter N-VA Borsbeek

Nieuwjaarsdiner
Zaterdag 19 januari
Fort 3  
Frans Beirenslaan 2a, 2150 Borsbeek

U krijgt de keuze uit:
Voorgerecht:
• Carpaccio van rundsfilet met rucola, 

pijnboompitten en Parmezaanse kaas
• Tongrolletje in wittewijnsaus

Hoofdgerecht:
• Kalkoengebraad in jagerssaus met  

kroketten en seizoensgroenten
• Kabeljauwhaasje dugléré (wittewijnsaus 

met garnalen en fijngesneden  
tomaatjes) met puree

Nagerecht:
• Tiramisu
• Aardbeienbavarois

Prijs: 25 euro per persoon.

Programma
17.30 uur: ontvangst met glaasje 
18.30 uur:  
gastspreker  
Koen Metsu,  
burgemeester  
van Edegem  
en federaal  
parlementslid
19.30 uur: diner 

Inschrijven kan tot en met zondag 13 januari, 
bij voorkeur via walter.kiebooms@n-va.be
(of per sms op 0474 96 96 00) met vermel-
ding van uw naam en het aantal personen 
per menukeuze. Voor inschrijving graag 
storten op rekening BE67 6528 2311 3487 
met vermelding van uw naam en het aantal 
personen.

Iedereen welkom!

N-VA Borsbeek steunt  
Music for Life
Net zoals elk jaar steunen we op het 
einde van het jaar een goed doel.  
Dit jaar steunen we – samen met  
alle N-VA-afdelingen in de provincie – 
 vzw Het Raster, die personen met  
autisme en hun omgeving begeleidt.  
We kochten voor het mooie bedrag  
van 600 euro prachtige geel-zwarte 
handschoenen die gemaakt zijn om 
deze actie te sponsoren. 

Op het nieuwjaarsdiner van  
onze afdeling op 19 januari  
krijgen alle aanwezigen  
die cadeau als bedanking  
voor de aanwezigheid.
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Nieuwe gezichten in de gemeenteraad

Subsidie voor Huis van het Kind

Eind september haalden we in samenwerking met de gemeentelijke  
administratie een subsidie binnen om het Huis van het Kind in te  
richten.

Op dit ogenblik omvat ons gezinshuis in de C. Smitslei het consultatie- 
bureau van Kind en Gezin, de Opvoedingswinkel en een Speelotheek. 
Dat gezinshuis kunnen we dankzij de subsidie uitbreiden tot een Huis 
van het Kind: een mooi project in functie van het kind, van baby tot 
jongvolwassene.

Luc Couillier
Luc heeft al heel wat ervaring in sociale materie 
in onze gemeente. Door de fusie van gemeente 
en OCMW zal zijn expertise de komende jaren 
goed van pas komen.

Linda Bresseleers
Linda Bresseleers is als kersvers gepensioneerd 
hoofdinspecteur van de politie goed geplaatst 
om het veiligheidsbeleid in onze gemeente en de 
politiezone mee te bestuderen en vorm te geven.
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Nieuwe gezichten in de gemeenteraad

Ook Walter Kiebooms, Kristof Van de Velde, Ken Casier, Wendy Somers en Anita Van den Bulck maken  
opnieuw deel uit van de gemeenteraad.

Een nieuwe legislatuur betekent niet alleen nieuwe raadsleden verwelkomen, maar ook afscheid nemen van  
een aantal gewaardeerde mensen. We willen dan ook expliciet een woord van dank uitspreken aan gemeente-
raadsleden Jan Adams, Nana Horemans, Miche de Ceuster, Harry Steurs en schepen Rita Schouppe-Moons  
voor hun inzet de voorbije jaren. Zij blijven natuurlijk actief als bestuurslid in onze afdeling.

Naomi Van der Velden
Naomi heeft als voorzitter van de Borsbeekse adviesraad 
voor personen met een handicap een duidelijke visie op de 
ingrepen die nodig zijn om alle mogelijke drempels in onze 
gemeente weg te werken, zodat iedereen van een toegan-
kelijke dienstverlening kan genieten.

Michael Bryon
Michael baat samen met zijn vrouw Eva broodjes- 
zaak ‘Den Bryon’ uit in het centrum van onze 
gemeente. Hij is dan ook ideaal geplaatst om als 
ondernemer de belangen van de lokale midden-
stand te behartigen.

Mooi resultaat in gemeente en provincie
Op 14 oktober zette onze partij opnieuw een sterk resultaat neer.  
We behaalden maar liefst 38 procent van de stemmen, een stijging 
met 7 procent ten opzichte van 2012. N-VA Borsbeek is daarmee de 
sterkst groeiende partij in onze gemeente. Dat betekent ook dat we 
opnieuw 9 van de 21 gemeenteraadsleden mogen afvaardigen.

Ook qua voorkeurstemmen lieten onze kandidaten zich niet  
onbetuigd. Als je alle verkozen gemeenteraadsleden rangschikt  
op basis van het aantal voorkeurstemmen, staan er in de top 7  
maar liefst 5 N-VA’ers. Sterk bestuur wordt duidelijk beloond. 

En ook in de provincie kleurt Borsbeek geel. Met een score van  
43,2 procent laten we alle partijen ver achter ons. Van ons allen  
dus nog eens van harte bedankt!

Veilig thuis in een welvarend Borsbeek

Resultaten N-VA Borsbeek
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De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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