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V.U. Ken Casier
Karel Soetelaan 80
2150 Borsbeek

Kom met ons praten
over uw beleid voor
Borsbeek!
Kris Van Dijck,
fractieleider
Vlaams
Parlement en
burgemeester
Dessel

op zaterdag 17 maart
in Parochiehuis DEN JACOB
Jan Goovaersstraat 33
2150 Borsbeek
17 uur: Ladies event
18.30 uur: Heraanleg dorpskern:
wat is úw mening?
20.30 uur:
Gastspreker: Kris Van Dijck
IEDEREEN WELKOM!
TOEGANG IS GRATIS.

LADIES CAFÉ
N-VA Borsbeek laat de
vrouwen aan het woord
N-VA Borsbeek en Jong N-VA
nodigen alle vrouwen uit op
hun eerste ‘ladies café’.
Hoe zien wij, vrouwen, Borsbeek?
Wat willen we veranderen
of verbeteren?
Geertruida en Rita verwennen u
met een hapje en een drankje.
op zaterdag 17 maart van 17 tot
18 uur in Parochiehuis St.-Jacob
INKOM GRATIS

2012: Een belangrijk jaar voor N-VA
De nieuwjaarswensen zijn uitgewisseld, de champagne en cava hebben weer
rijkelijk gevloeid, en ondertussen zijn we alweer twee maanden ver in het
nieuwe jaar. Dat 2012 een belangrijk jaar is, hoef ik u niet te vertellen. In oktober
trekken we met z’n allen weer naar de stembus om te beslissen wie de volgende
zes jaar het beleid in onze gemeente zal uitstippelen. Ik kan u alleen maar aanmoedigen om ervoor te zorgen dat de N-VA mee aan het roer staat!
UW KANS OM ONS BELEID MEE TE BOETSEREN
We hebben een hoop mensen klaar staan die niet kunnen wachten om het beleid in
Borsbeek mee vorm te geven. Op onze eerstvolgende activiteit op zaterdag 17 maart
willen wij dit beleid met u bespreken. We beginnen om 17 uur met een ‘ladies event’,
waarop alle Borsbeekse vrouwen worden uitgenodigd om gezellig te komen praten
over wat zij anders willen zien in onze gemeente.
Vanaf 18.30 uur zullen we het hebben over de heraanleg van Borsbeek. In 2010, na een
open brief van N-VA Borsbeek, liet het gemeentebestuur weten overleg te willen
plegen met de burgers. Anderhalf jaar later kunnen we enkel vaststellen dat dit nog
altijd niet gebeurd is. Daarom nodigt N-VA Borsbeek iedereen uit om hun wensen
omtrent dit project met ons te delen. Wilt u meer parkeerplaatsen, een ruimer
gemeenteplein met plaats voor een markt of meer groen? Kom het ons vertellen vanaf
18.30 uur.
Om 20.30 uur verwelkomen we onze gastspreker Kris van Dijck, fractieleider voor de
N-VA in het Vlaams Parlement en burgemeester van Dessel. Hij komt ons vertellen
waarom de N-VA ook in onze gemeente een meerwaarde is!
U ziet het, wij staan te popelen om uw mening te horen. We hopen jullie dan ook
massaal te mogen verwelkomen!
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Gezinsvriendelijke
gemeente
Gezinnen worden steeds talrijker, maar kleiner.
Bovendien wordt de diversiteit aan gezinsvormen
steeds groter. Het is de taak van de gemeente om de inwoners hierin te ondersteunen. Bij elke beslissing moet
rekening gehouden worden met de gezinnen (gezinstoets). Centraal hierbij staan de verschillende ontwikkelingsstadia van de gezinnen. Het gaat bijvoorbeeld
over groene speelpleinen en skatebanen, maar ook over
wandelwegen en rustbanken. Geen enkele inwoner
wordt over het hoofd gezien.
GEZINSBELEID: PIJLERS
• Voldoende, betaalbare en flexibele kinderopvang
(zie huis-aan-huisblad van december 2011)
• Opvoedingsondersteuning
• Een woonbeleid op maat van iedereen
• Gezinstoets

Jonge gezinnen zorgen
voor een solide basis
in de gemeente.

huisvesting is hierbij zeker een belangrijk hulpmiddel.
We zijn er immers van overtuigd dat een goede mix van
woningen garant staat voor een aangename, leefbare
gemeente.
‘THUISKOMEN’ IN BORSBEEK
Een goed woonbeleid zorgt er ook voor dat men zo lang
mogelijk in het eigen huis kan blijven wonen. Hulp bij
onderhoud, kleine aanpassingen aan de woning of een
boodschappenservice … : het zijn allemaal kleine maatregelen die een groot verschil kunnen maken.

WOONBELEID ALS SLEUTEL VAN EEN
AANGENAME GEMEENTE
Een goed woonbeleid is dé sleutel om jonge gezinnen in
Borsbeek te houden of om nieuwe gezinnen aan te trekken. Deze gezinnen zorgen voor een solide basis in de
gemeente, zowel financieel als sociaal. Ze vormen netwerken en zijn vaak actief in de buurtwerking. Sociale
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Valentijnsactie
Op dinsdag 14 februari 2012, op Valentijnsdag, trokken onze
bestuursleden de straat op. Ze wilden de Borsbekenaren voor
Valentijn eens lekker verwennen. Aan de scholen, De Klinker en
St.-Jozef, aan het gemeentehuis, het politiebureau en het Sociaal
Huis deelden ze chocoladen attenties uit. Ook de mensen op straat,
de busreizigers en automobilisten kregen op deze Valentijnsdag een
Valentijns-chocolaatje toegestopt.
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Deze lekkernijen staan symbool voor het warme hart dat de N-VA
zowel Borsbeek als zijn inwoners toedraagt. Tijdens deze “hartelijke actie” ontstonden spontane gesprekken en toonde N-VA Borsbeek haar niet aflatende
belangstelling in de gemeente en zijn beleid.

Bouw mee aan Borsbeek!
N-VA Borsbeek kent een explosieve groei. Het ledenaantal is op minder dan een jaar verdubbeld en aan die
toename komt zeker nog geen einde.
Ben jij, zoals al die nieuwe leden, geïnteresseerd in wat er op de politieke agenda staat? Heb je nog ideeën voor een beter
Borsbeek? Of wens je gewoon het N-VA-team te versterken?
Dan ben je meer dan welkom!
Neem gerust contact op met een van onze bestuursleden.
Hun mailadressen vind je op onze website www.n-va.be/borsbeek

Mag het ietsje beter zijn?
Borsbeek heeft een rijke traditie van festiviteiten:
de jaarmarkt, de kerstmarkt, het nieuwjaarszingen
en de kerstboomverbranding. Hierin tonen we dat we
als kleine gemeente ook groot kunnen zijn. De evenementen hebben een niet te miskennen waarde en
vragen zeer veel voorbereiding. Het is dan ook noodzakelijk ze te ondersteunen vanuit de gemeente.
EEN DUBBEL GEVOEL
Elk van deze festiviteiten steunt op de inzet van heel wat
vrijwilligers. N-VA Borsbeek is hen hier zeer dankbaar
voor en hoopt dat ze dit nog lang kunnen doen. Maar wij
zijn er ook van overtuigd dat het de taak is van de
gemeente om zijn activiteiten steeds opnieuw in vraag te
stellen: Zijn we goed bezig, waar kan het beter, waar zit
het fout? N-VA Borsbeek vreest dat de gemeente te lang
teert op de successen van weleer.
VERLOREN TRADITIES
Een mooi voorbeeld is het Sinksenweekend. Er is wel een

massa volk aanwezig op de jaarmarkt zelf, maar buiten die
maandag is er van echte beleving
weinig sprake. Ook de sterke formule van het nieuwjaarszingen
is nooit aangepast. Ooit namen er
400 kinderen deel, dit jaar slechts
42. In Ranst daarentegen zongen 500
kinderen het nieuwe jaar tegemoet.
Zelfs onze kerstmarkt is zijn pluimen grotendeels verloren.
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Onderwijs onder de loep
In het kader van een gezins- en kindvriendelijk
beleid willen we graag het onderwijs in Borsbeek
onder de loep nemen. Naast GVBS Sint-Jozef en de
daaraan verbonden secundaire afdeling hebben we
ook onze goed draaiende gemeentelijke basisschool.
We bieden in onze gemeente een mooie basis aan onze
kinderen, maar zij worden op sommige vlakken aan
hun lot overgelaten.

een paar gestolen. De aangeboden oplossingen zijn
mager. Er werd door de school beslist om fietsen in hun
keuken en in de garage van Ter Smisse te zetten. Daar
staan ze veilig, maar dit is alles behalve ideaal. De
gemeente besliste om voor drie jaar een stuk grond
tegenover de gemeenteschool te huren. Afgesloten? Ja.
Verkeersveilig? Absoluut niet! Om over het kostenplaatje
nog maar te zwijgen.
PRIMA SAMENWERKING
Gelukkig is er een prima samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. Ze vullen elkaar perfect
aan. Resultaat hiervan zijn de talloze schoolactiviteiten.
Het muzikale spektakel rond sprookjes, de zeeklassen,
het ondersteunen van het project rond MSA (Multiple
Systeem Atrofie) van ons bestuurslid Rita SchouppeMoons en de sfeervolle winterwandeling zijn maar
enkele voorbeelden.

De gemeenteschool verdient de nodige ondersteuning.

PREFAB KLASSEN, GESTOLEN FIETSEN EN MAGERE OPLOSSINGEN
We stellen vast dat de prefab klassen in het park er na 20
jaar nog altijd staan. Ze zijn zelfs al eens vervangen
wegens sleet. Ondertussen heeft de gemeente de aanvraag voor renovatie ingediend. De verwerking van
zulke aanvragen duurt vaak tien jaar. De broodnodige
renovatie is dus niet meteen voor morgen.
Bij gebrek aan ruimte binnen de schoolpoort moeten de
fietsen op de openbare weg staan. Daardoor werden er

Met N-VA Borsbeek willen we, naast een goed draaiend Sint-Jozef, ook de gemeentelijke basisschool de
nodige ondersteuning en erkenning geven die het verdient.
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Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We zullen keuzes moeten
maken, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

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.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

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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