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N-VA Borsbeek heeft nieuw bestuur

Eind februari kozen de N-VA-leden van Borsbeek een nieuw afdelingsbestuur voor de komende drie jaar.
Anita Van den Bulck werd verkozen als nieuwe voorzitter, Peggy Maebe als ondervoorzitter.
Anita woont al bijna haar hele leven in Borsbeek en heeft al
heel wat jaren op de politieke teller staan, eerst bij de Volksunie
en nu bij de N-VA. De voorbije jaren was ze voorzitter van de
gemeenteraad, nu is ze gemeenteraadslid. “Ik ben heel blij dat ik
de komende jaren onze dynamische, enthousiaste ploeg mag leiden”, zegt Anita. “De voorbije jaren mocht ik heel wat ervaring
opdoen als gemeenteraadsvoorzitter en als Borsbekenaar in hart
en nieren kan ik de noden van onze gemeente en haar inwoners
goed inschatten.”
Peggy Maebe zal Anita bijstaan als ondervoorzitter. Zij versterkte
drie jaar geleden het bestuur van N-VA Borsbeek. Ze zette zich
in voor het oudercomité van GBS De Klinker en zetelt in de
beheersraad van sportclub Jeedee in de Hulgenrodestraat. Verder
verwelkomen we ook een nieuw bestuurslid: Rudi Weerts. Rudi
is leerkracht in het middelbaar onderwijs en heeft daarnaast een
eigen gezondheidspraktijk. Alle andere bestuursleden maken
ook opnieuw hun opwachting.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Sterke ploeg

“Een voorzitter is niets waard zonder een stevige ploeg achter
zich”, aldus Anita. “Vandaar dat ik bijzonder trots ben op de
bestuursleden die met mij verkozen zijn. Dit bestuur is een
gezonde mix van mensen met de nodige bestuurservaring en
nieuwkomers die ongetwijfeld frisse en vernieuwende ideeën
zullen aanbrengen. Samen willen we ervoor zorgen dat het beleid
van N-VA Borsbeek binnen onze gemeente nog verder wordt
uitgedragen en erop toezien dat N-VA Borsbeek haar accenten
kan leggen in het beleid van onze gemeente.”
“N-VA Borsbeek zou niet zijn wat het vandaag is zonder het
sterke en gemotiveerde voorzitterschap van mijn voorganger,
Ken Casier. Graag wil ik hem via deze weg extra
in de bloemetjes zetten voor zijn jarenlange
inzet voor onze partij. Zijn gedrevenheid en
overtuigingskracht zijn voor mij een bron van
inspiratie om deze taak de komende jaren op
een enthousiaste wijze op te nemen”, besluit
Anita.
Anita Van den Bulck, voorzitter
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Uw schepenen
Walter Kiebooms

Ken Casier

• Openbare werken, sport en

• Burgerzaken, lokale economie,

dierenwelzijn (2019-2024)

ICT en communicatie (20192024)
• Financiën en personeel
(2019-2020)

Kristof Van de Velde

Wendy Somers

• Jeugd, onderwijs, feestelijkheden

• Financiën en personeel en

en voorzitter van het bijzonder
comité voor de sociale dienst
(2019-2020)
• Jeugd, onderwijs, cultuur en
feestelijkheden (2023-2024)

voorzitter van het bijzonder
comité voor de sociale dienst
(2021-2024)
• Jeugd en onderwijs
(2021-2022)
• Senioren (2023-2024)

N-VA Aartselaar, Boechout, Boom, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst en Schelle nodigen uit:

Gesprek met psycholoog en professor Wouter Duyck
Zondag 12 mei om 11 uur | Auditorium Hotel Ter Elst | Kattenbroek 1, 2650 Edegem

‘De staat van het Vlaamse onderwijs:
waarom onze welvaart meer
intellectuele ambitie nodig heeft.’
Iedereen welkom – vrije toegang
Inschrijven voor 5 mei via www.n-va.be/edegem met vermelding van ‘Wouter Duyck’,
uw naam, gemeente en het aantal personen
Drankjes zijn verkrijgbaar tegen democratische prijzen

borsbeek@n-va.be
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Jong N-VA Borsbeek opgericht
Eind januari hebben een aantal van onze enthousiaste
Jong N-VA-leden een jongerenafdeling opgestart.
Na enkele maanden voorbereiding ging de afdeling
officieel van start en werd een bestuur gekozen.
“Alle bestuursleden zijn enthousiast, maatschappelijk geëngageerd en hebben zin voor initiatief”, zegt
voorzitter Matthew de Permentier. “Ik ben heel
tevreden dat we met zo’n sterke ploeg aan dit
avontuur begonnen zijn.”
Onze jongeren bouwen zo voort op de basis die
gelegd werd door Hans Cop, die helaas veel te vroeg
van ons is heengegaan in 2013.

Matthew van der Vloet (ondervoorzitter), Dorien Vanlook (penningmeester),
Nina de Permentier (secretaris), Axel Guldentops (regiocoördinator Zuidrand/
Rupel), Matthew de Permentier (voorzitter) en Michael Bryon (peter).

Kaas-en-wijnnamiddag
met Johan Klaps
Zaterdag 27 april om 15 uur
Parochiecentrum Den Jakob
Jan Goovaertsstraat 33
2150 Borsbeek
Op 27 april organiseert Jong N-VA Borsbeek een
kaas-en-wijnnamiddag met niemand minder dan Johan
Klaps als gastspreker. Hij zal spreken over confederalisme
en identiteit.
Keuze tussen kaas- of charcuterieschotel: 16 euro
per persoon, kinderen tot 12 jaar: 8 euro per persoon.
Inschrijven kan via dorien.vanlook@jongnva.be met
vermelding van het aantal personen en de keuze voor
kaas of charcuterie. Uw bijdrage kan u storten op
BE61 7350 5156 8117. Wij hopen dat u massaal
aanwezig bent op ons eerste Jong N-VA-evenement.

Bezoek N-VA Borsbeek op de jaarmarkt
Op maandag 10 juni staat naar goede gewoonte de jaarmarkt in Borsbeek weer op de agenda.
N-VA Borsbeek zal voor het tiende jaar op rij aanwezig zijn. Kom ons bezoeken tussen 9 uur en 17.30 uur
aan onze stand in de de Robianostraat.

www.n-va.be/borsbeek
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Antwerpen (Wilrijk)

Antwerpen (Deurne)

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen,
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.
Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij.

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen.
n-va.be/verkiezingen

Kapellen

