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N-VA Borsbeek

Beste dorpsgenoten,
2020 loopt op zijn einde.
Het was een jaar dat de
geschiedenisboeken zal
ingaan door een virus dat we
nog steeds niet helemaal
onder controle hebben.

VERLOREN MAANDAG
N-VA Borsbeek houdt de traditie in ere!

De coronacrisis haalt nog
steeds onze dagelijkse
leefwereld ondersteboven,
maar we werken verder.
We hebben al heel wat
doen bewegen in Borsbeek,
maar we beseffen ook dat
er nog veel werk is.
Verder in dit blad vertellen
onze N-VA-schepenen
en mandatarissen waar
ze mee bezig zijn. Wat al
gebeurd is en wat gebeuren
gaat.
Met veel moed en
veerkracht, eigen aan
Vlamingen, gaan we ervoor
om de uitdagingen van
2021 aan te pakken.
Ik wens ieder van u een
fijn eindejaar in goede
gezondheid.
Veel leesplezier!
Anita Van den Bulck
Afdelingsvoorzitter
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Geen N-VA-nieuwjaarsetentje in 2021, maar we zouden N-VA Borsbeek niet zijn als we de
feestdagen geruisloos lieten voorbijgaan. Wij laten onze kop niet hangen en organiseren
daarom een heus Verloren Maandag-festijn bij u thuis.
We geven in totaal 757 worstenbroden en appelbollen weg aan de inwoners van Borsbeek!
Hebt u ook al goesting gekregen?
Stuur tussen 1 en 5 januari een mailtje naar naomi.vandervelden@n-va.be en vermeld
uw naam en volledig adres, met hoeveel mensen u onder hetzelfde dak woont en het aantal
worstenbroden en/of appelbollen dat u wilt bestellen (max. 1 worstenbrood of 1 appelbol
p.p./max. 4 stuks per gezin). Wie eerst komt, eerst maalt.
Geen mail? Steek dan het ingevulde formulier in de bus van Naomi Van der Velden,
Bursebekestraat 7 bus GO, 2150 Borsbeek.
Weet u ook waarom we voor het getal 757 kozen? Zet het antwoord bij uw bestelling en wie
weet wint u nog iets lekkers om alles door te spoelen!
Naam ..................................................................................................................................................................................................................................................
Adres

..................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Gezin van …........... personen
…...........

x worstenbrood, …........... x appelbol

Levering op zondag 10 januari:

N-VA Borsbeek koos voor 757 stuks omdat

 voormiddag tussen 10 en 13 uur

……………….................................................…..…………………..

 namiddag tussen 13 en 17 uur

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 29 november.

naomi.vandervelden@n-va.be
Bursebekestraat 7 bus GO, 2150 Borsbeek
Eerst = eerst en op = op! Smakelijk!
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Doe mee aan de fotozoektocht van N-VA Borsbeek

In uw eige
bubbel!

Ook in deze periode van het jaar kunt u prachtig wandelen in onze gemeente.
En aangezien een gemeente altijd in beweging is, is bewegen ook de ideale manier
om alle nieuwigheden in de gemeente te ontdekken.
Via onze website www.n-va.be/borsbeek kunt u een leuke fotozoektocht downloaden
die u langs vele toffe plekjes in onze gemeente leidt. Kunt u alles vinden? Vergeet zeker
niet uw antwoorden terug te bezorgen en wie weet wint u wel ons Borsbeeks pretpakket.
Veel plezier gewenst!

Wandelzoektocht biedt
onze senioren de nodige
ontspanning in coronatijden
In de maand oktober organiseerde de seniorenraad allerlei
activiteiten. Het beloofde weer een goedgevulde seniorenweek
te worden. Helaas besliste corona daar anders over: vrijwel
alles moest afgezegd worden. Gelukkig kon de wandelzoektocht op 16 oktober, met inachtneming van de nodige
voorzorgsmaatregelen, toch van start gaan.
48 ingeschrevenen begonnen met goede moed en voorzien van
water en proviand aan de tocht. Ook het zonnetje was van de
partij, waardoor de namiddag nog aangenamer werd. Aan de
hand van raadsels, vragen en foto’s ging de tocht door het mooie
Fort III, de groene long van ons dorp.

Praktische proef
Terug in het dorp, ter hoogte van het nieuwe dienstencentrum
van Compostela, moesten de deelnemers een praktische proef
afleggen. Er stond een vlaggenstokje getooid met onze fiere
Vlaamse Leeuw. De bedoeling was een petanquebal te gooien
en zo dicht mogelijk bij het vlaggetje te eindigen. Hoe dichter,

hoe meer punten je kon sprokkelen. Bij aankomst in Ter Smisse
kregen de deelnemers als traktatie een stukje taart met koffie of
thee, ieder in zijn eigen bubbel.

Verrassing staat klaar
Er zijn twaalf winnaars. Zij konden hun prijs nog niet in ontvangst nemen vanwege de pandemie. Maar uitstel is geen afstel:
wanneer de omstandigheden het opnieuw toelaten, kunnen
ze rekenen op een toffe verrassing. Met dank aan onze lokale
handelaars: De Vitamine Bar, Kwaliteitsslagerij Tom, Bakkerij
Smouts en Keurslagerij Wydooghe.

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming.
De N-VA zal altijd op de barricaden staan om uw stem te laten meetellen. En met
hoe meer we zijn, hoe luider onze stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u.
Wilt u uw toekomst in eigen handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u
dat dat alleen kan in een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 45.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen.
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare
minderheid terzijde kan schuiven.

borsbeek@n-va.be
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Gemeentebestuur verdubbelt prijzenpot voorjaarsactie
‘Borsbeek winkelt’
Jaarlijks houdt de Borsbeekse winkeliersvereniging ‘Borsbeek winkelt’
een eindejaarsactie in de maand december. U kunt daarbij als klant
bonnetjes verzamelen door aankopen te doen bij de deelnemende
handelszaken. Nadien vindt er dan een trekking plaats waarbij u mooie
prijzen kunt winnen, in de vorm van Borsbeekse cadeaucheques. Die
starten vanaf 10 euro en lopen op tot een hoofdprijs van niet minder
dan 750 euro.

Handelaars een hart onder de riem steken
Wegens de verplichte sluiting van een aantal handelszaken door corona
beslisten de handelaars om deze actie te verschuiven naar het voorjaar.
Om de handelszaken in onze gemeente een hart onder de riem te
steken, besloot het gemeentebestuur de prijzenpot te verdubbelen.
Niet twijfelen en lokaal winkelen is dus meer dan ooit de boodschap!

Ken Casier
Schepen van
Lokale Economie

Proefopstelling met fietsstraat in August Van Putlei
De gemeenteraad van oktober keurde een proefopstelling met een fietsstraat in de August Van Putlei goed. Zoals u in ons
verkiezingsprogramma van 2018 kon lezen, zagen we met N-VA Borsbeek meer heil in fietssuggestiestroken. Maar onder het
motto ‘meten is weten’, willen we deze piste een eerlijke kans geven.
Concreet wordt de straat een fietsstraat en komt er een knip tussen de
Posthoevestraat en de Villegasplein. Voor we die knip uitvoeren, brengen
we de huidige verkeersstromen in kaart met behulp van verkeerstellers.
En ook nadien blijven we dagelijks het verkeer monitoren om de effecten
van de knip in kaart te brengen.

Grondige evaluatie
Na afloop van de proefopstelling evalueren we de effecten van de knip en
wordt bepaald of die definitief gemaakt wordt, of teruggedraaid. We houden
dus de vinger aan de spreekwoordelijke pols, of het telraam in dit geval.

Borsbeek schakelt over op ledverlichting
De gemeenteraad besliste om de openbare verlichting over te
dragen aan Fluvius, dat al verantwoordelijk was voor
het onderhoud. Op die manier kan er de volgende
tien jaar werk gemaakt worden van de volledige
‘verledding’ van de openbare verlichting op ons
grondgebied. Deze nieuwe verlichting is een stuk
goedkoper (led verbruikt minder) en laat zich ook
makkelijker regelen, zodat we beter kunnen inspelen op de verlichtingsnoden in elke straat.
Linda Bresseleers, gemeente- en politieraadslid

www.n-va.be/borsbeek
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meer re
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

