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BORSBEEK
V.U.: KEN CASIER, JAN GOOVAERSSTRAAT 8, 2150 BORSBEEK

Beste 
dorpsgenoten

2017 is weer voorbijgevlogen, 
2018 staat voor de deur. Het 
ideale moment om u en uw familie 
een fantastisch mooi jaar toe te 
wensen, waarin al uw dromen 
mogen uitkomen en dit alles in een 
goede gezondheid.

Zoals u weet is 2018 een belangrijk 
politiek jaar, want op 14 oktober 
trekken we met z’n allen naar 
de stembus om een nieuwe 
gemeenteraad te kiezen. Vanaf 
de volgende editie vertellen we 
u graag wat N-VA Borsbeek de 
komende jaren wil realiseren en 
welke mensen voor u klaarstaan.

Maar in deze editie leest u eerst 
nog welke plannen we nu al 
realiseren, welke goede doelen 
we allemaal steunen in deze 
eindejaarsperiode en wat er de 
voorbije twee maanden allemaal 
gebeurde in onze gemeente.

Blokkeer zaterdag 27 januari alvast 
in uw agenda, want dan bent u 
zoals elk jaar van harte welkom op 
ons nieuwjaarsdiner. Graag tot dan!

Ken Casier
voorzitter N-VA Borsbeek

U bent van harte welkom op ons jaarlijks nieuwjaarsdiner. Net zoals vorig jaar bieden we 

een lekker driegangenmenu aan, aan de democratische prijs van 25 euro. U heeft de  

keuze uit volgende gerechten:

Voorgerecht: 
Scampi’s in kreeftensaus of carpaccio van 

rundsfilet afgewerkt met rucola, pijnboom-

pitten en Parmezaanse kaas 

Hoofdgerecht: 
Kabeljauwhaasje dugléré (wittewijnsaus 

met garnalen en fijngesneden tomaatjes) 

met een aardappeltorentje of varkens-
wangen met Grimbergen met kroketten en 

seizoensgroenten 

Dessert: 
Chocomousse of panna cotta

Ook vegetariërs en kinderen zijn van harte 

welkom en worden verwend! Komt u graag 

alleen iets drinken? U bent zeker welkom.

Inschrijven kan tot en met zondag 21 januari 

via walter.kiebooms@n-va.be of via  

0474 96 96 00. Het correcte bedrag kan u 

storten op rekening BE67 6528 2311 3487 

met vermelding van uw naam.

Nieuwjaarsdiner
ZATERDAG

27 januari
18 uur 

Polyvalente zaal op Fort 3 

(naast jeugdhuis Tuitvlugt)

Gastspreker: Vlaams minister van 
Sport en Economie Philippe Muyters

N-VA Borsbeek wenst 
u een gelukkig 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Borsbeek wenst u fijne feestdagen!
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N-VA steunt het goede doel
Net zoals elk jaar steunen we in deze eindejaarsperiode een goed doel. Dit jaar steunen we er 
zelfs verschillende.
Zo kochten we voor de 11.11.11-actie een mooi kunstwerk dat we schonken aan Compostela. Daarnaast schenken we 
tijdens ons nieuwjaarsdiner alle aanwezigen chocoladestokjes die we kochten ten voordele van ‘Hartekamp’ en  
‘Zonnebloemblaadjes’ in het kader van De Warmste Week. Ook de ouders van onze plaatselijke basisschool  
De Klinker die meedoen aan de ‘1000 km voor Kom op tegen Kanker’ krijgen een financiële ruggensteun van onze 
afdeling. 

Driewervenplan goedgekeurd
Op de gemeenteraad van oktober werd met ruime meerderheid het bestek van het ‘driewervenplan’ goedgekeurd. 
Doel hiervan is om de komende jaren drie sites te ontwikkelen in samenwerking met private partners. 

Site 1
Site 1 bevindt zich in het centrum van 
onze gemeente, waar nu de senioren- 
woningen van Het Leike staan. Deze  
dienen vervangen en uitgebreid te wor-
den, van 15 naar 21. Daarnaast is er nog 
plaats voor een tiental PVT-woningen 
(psychiatrisch verzorgingstehuis) en voor 
bijkomende private woongelegenheid.

Site 2
Site 2 bevindt zich op Fort 3. Daar willen 
we werk maken van een nieuw Academia. 
Met bijna 500 leerlingen hebben we een 
kunstschool om trots op te zijn in onze 
gemeente, maar de gebouwen zijn drin-
gend aan vervanging toe. De vernieuwing 
zal dan ook het sluitstuk zijn om het vol-
ledige Borsbeekse onderwijs in een nieuw 
jasje te steken.

Site 3
Site 3 ten slotte is het gemeentehuis. Doel 
hier is om met een beperkte verbouwing 

genoeg ruimte te voorzien voor alle 
medewerkers van de gemeente. Op die 
manier kunnen alle publieksdiensten 
ondergebracht worden in de ‘de Robi-
anostraat’ en hoeft u nog maar op één 
locatie aan te kloppen om geholpen te 
worden. Ook de politie verhuist dan naar 
het gemeentehuis.

Om dit alles te financieren brengt de 
gemeente een aantal gronden en panden 
in, waarvan de locatie van Het Leike de 
grootste is. Op basis van de voorstellen 
die ingediend worden, kan de gemeente 
in het voorjaar nog steeds beslissen om 
een of meerdere sites niet uit te voeren.

  Kunstschool  
Academia is dringend 
aan vervanging toe.

N-VA Borsbeek wenst  
u een prettige kerst!
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OCMW werkt samen met Feestvarken vzw
Vanaf januari 2018 gaat een samenwerking van het OCMW met Feestvarken vzw van start. Feestvarken vzw is 
een organisatie die de kinderarmoede in België onder de aandacht brengt. 

De vzw bezorgt kinderen die in armoede leven een fijne  
verjaardag met een leuk verjaardagspakket:

  een mooi, nieuw en recent verjaardagscadeau;
  een traktatie waarmee ze op ‘hun’ dag de klasgenootjes  

kunnen verrassen;
  benodigdheden om thuis een feestje te organiseren: slingers, 

ballonnen, maar ook een zelf te bakken cake en versiering.

De vzw maakt geen onderscheid tussen nationaliteit of afkomst. 
Anonimiteit wordt gegarandeerd. Elk pakket ziet er bovendien 
anders uit. Kinderen zullen dus nooit te weten komen dat ze hun 
cadeau krijgen van Feestvarken vzw. Dit initiatief is een mooie 
aanvulling op het bestaande OCMW-hulpverleningsaanbod en 
helpt om de impact van armoede op kinderen in te perken.

11 novemberviering

  Feestvarken vzw bezorgt kinderen die in armoede 
leven een fijne verjaardag.

Wist je dat ...
  de Borsbeekse raad voor mensen met een handicap, Borah, 

op 27 november een voorstelling deed van het Blauwboek? 
Dat is een rapport over de parkeerplaatsen voor mensen met 
een beperking.

  we op 18 november tien kaarsjes mochten uitblazen voor 
DocC? DocC is het documentatiecentrum van de gemeente 
Borsbeek, een groep vrijwilligers die de geschiedenis van de 
gemeente in kaart brengt en promoot.

  DocC voor het tienjarig bestaan de restauratie van enkele 
oude kaarten liet uitvoeren? Die werden geschonken door 
iemand die anoniem wil blijven en dateren waarschijnlijk nog 
van voor het ontstaan van België. Proficiat met het resultaat!

  sommige straten in onze gemeente genoemd zijn naar 
soldaten die gesneuveld zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog? 
In het vooruitzicht van de honderdjarige herdenking van het 
einde van de Eerste Wereldoorlog zal DocC 
de straatnaamborden van wat meer uitleg 
voorzien.

Wij luisteren naar u!
Wilt u ons graag iets zeggen of vragen? Neem gerust contact op via 

borsbeek@n-va.be of via onze Facebookpagina.

  Schepen Ken Casier legde namens de gemeente  
bloemen neer tijdens de jaarlijkse 11 novemberviering.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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 wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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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