
Beste Borsbeekenaar

In maart hebben alle lokale N-VA-afde-
lingen een nieuw bestuur verkozen.
Anita Van den Bulck, onze ondervoor-
zitter, en ik willen alle leden bedanken 
voor het vertrouwen. Wij zijn erg trots 
dat we de komende drie jaar onze 
Borsbeekse ploeg mogen leiden. Dat 
doen we samen met een uitgebreid 
bestuur. Verder in ons blad stellen we 
graag een aantal nieuwe bestuursleden 
voor. 

Er wachten onze bestuursploeg 
enorme uitdagingen.

•  Vanaf 1 januari 2023 besturen 
we met een extra N-VA-schepen, 
namelijk Linda Bresseleers.

•  Het is van groot belang dat we 
goede onderhandelingen voeren op 
het vlak van een mogelijke fusie. 

We zetten ons in om in 2024 mooie 
verkiezingsresultaten te behalen.
Het worden boeiende maanden en 
spannende jaren. We zijn er klaar 
voor!

U was talrijk aanwezig in onze tent 
op de jaarmarkt. Dat deed ons veel 
plezier. We willen naar u luisteren en 
met u praten. Heeft u een vraag, een 
suggestie of een idee, aarzel dan niet 
om ons te contacteren.

Wij wensen u alvast een fi jne zomer 
en een deugddoende vakantie.

Kristof Van de Velde
Voorzitter

Ruimtelijke sprokkels 
Nieuw Academia

Komt u wel eens in de buurt van Fort 3? 
Dan heeft u vast de nieuwbouw voor 
Nieuw Academia al gezien. De bouw-
werken verlopen vlot. Het metselwerk 
staat al op hoogte en het geeft een eerste 
indruk van de lokalen, het atrium en de 
verdieping. De karakteristieke vorm van 
de omliggende hangars komt terug in de 
dakstructuur van het nieuwe gebouw.

De directie, de leerkrachten en leerlingen 
van Academia kunnen niet wachten om 
‘de straat over te steken’. En onze werk-
mannen tellen af om hun nieuwe lokalen 
in gebruik te nemen.

Sportpark

In april 2021 keurde de gemeenteraad de 
erfpachtovereenkomst goed met Family 
on Tour. Dat is de organisatie die van de 
gemeentelijke voetbalvelden, de tennis-

terreinen, de chalet en de toekomstige 
padelvelden een eigentijds sportpark gaat 
maken. De omgevingsvergunning werd 
afgeleverd en we starten na het bouwverlof 
met de aanleg van de padelvelden op het 
achterste natuurgrasveld. Het tennis-
gedeelte kreeg ondertussen een make-over: 
de chalet werd verbouwd, er is een 
nieuwe omheining, nieuwe verlichting 
en een nieuw aangelegde ondergrond.  

Sport tijdens het Pinksterweekend 

Na twee afgelaste edities zijn we blij dat 
het feestweekend met Pinksteren weer in 
al zijn glorie kon doorgaan. Onze schepen 
van Sport, Walter Kiebooms, moest die 
dagen stevig uit zijn pijp komen. Tijdens 
de Hanna Mariënloop liep de schepen 
van Evenementen, Kristof Van de Velde, 
de run van vijf kilometer. 

Walter Kiebooms, schepen

Geniet van de zomer!

en een deugddoende vakantie.

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
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Waarom we een fusie met Antwerpen overwegen

Sinds we eind januari aankondigden dat het gemeentebestuur een fusie 
met de stad Antwerpen onderzoekt, krijgen we veel vragen van inwoners. 
Die kunnen we grotendeels in een woord samenvatten: waarom? 

Dat is een begrijpelijke vraag, want niet iedereen is dagelijks bezig met de 
vraag hoe een gemeente werkt en wat de uitdagingen zijn. En net die kennis 
is nodig om een antwoord te geven op de vraag waarom Borsbeek een fusie 
onderzoekt. En we zijn niet alleen: in 2019 fusioneerden vijftien gemeenten 
tot zeven nieuwe fusiegemeenten. Deze legislatuur zijn er momenteel vijftien 
gemeenten een mogelijke fusie aan het onderzoeken. 

UITDAGING 1: FINANCIËN
De inkomsten en uitgaven van een gemeente worden 
ingedeeld in twee categorieën: exploitatie en investeringen. 
Exploitatie gaat over terugkerende werkingskosten en 
-inkomsten zoals personeel, onderhoud van materiaal en 
het openbaar domein. Investeringen gaat over uitgaven 
voor een langere termijn, zoals de bouw van een school of 
de aankoop van een nieuwe vrachtwagen. 

Een gemeente krijgt grosso modo op drie manieren geld in 
het laatje: door het innen van belastingen, door subsidies 
en door het aangaan van leningen.

1. Belastingen

Een eerste bron van inkomsten is het heffen van belastingen. 
Zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, bijvoorbeeld via de 
Vlaamse en federale overheid. Denk maar aan het deel van 
de personenbelasting dat doorgestort wordt naar de gemeente, 
of de opcentiemen op de onroerende voorheffing. 

Borsbeek haalt ongeveer 45 procent van haar inkomsten 
uit belastingen. Daarvan komt 85 procent uit de aanvullende 
personenbelasting (APB) en opcentiemen onroerende voor-
heffing (OOV). Slechts 15 procent komt uit lokale belastingen. 
We zijn dus sterk afhankelijk van die twee belangrijkste 
belastingen. 

Voor de APB en OOV zitten we qua percentage rond het 
Vlaamse gemiddelde. Maar belangrijker voor onze gemeente 
is die één procent aan inkomsten die de gemeente van die 
belastingen doorgestort krijgt. Doordat het gaat over een 
percentage van de personenbelasting van de inwoners, 
haalt een gemeente met een hoog gemiddeld inkomen veel 
meer inkomsten uit één procent APB dan een gemeente 
met een laag gemiddeld inkomen. Borsbeek heeft een laag 
gemiddeld inkomen. Het aandeel van de APB dat onze 

gemeente doorgestort krijgt, is dus ook laag. De belastingen 
verhogen geeft relatief weinig extra inkomsten en zou 
onvoldoende zijn om het exploitatiesaldo genoeg te doen 
groeien om de nodige aanwervingen te doen. En we betalen 
al genoeg belastingen, nietwaar?

2. Subsidies

Een tweede bron van inkomsten zijn de subsidies van 
hogere overheden. Die kunnen structureel zijn zoals 
de middelen uit het gemeentefonds, of tijdelijk zoals de 
projectsubsidies voor het bereiken van een bepaald doel. 
Vijftig procent van onze inkomsten bestaat uit subsidies. 
Daar hebben we als gemeente weinig vat op. Die worden 
bepaald aan de hand van een aantal parameters. 

3. Leningen

Een derde en laatste bron van inkomsten zijn leningen 
die de gemeente aangaat. In principe doet de gemeente 
dat alleen om investeringen te financieren. In tegenstel-
ling tot wat veel mensen denken, is de Borsbeekse schuld 
heel laag. Hoe dat komt? Leningen moeten maandelijks 
afbetaald worden. Dat doe je vanuit het overschot op het 
exploitatiesaldo. En daar knelt het Borsbeekse schoentje. 
Onze werkingsinkomsten dekken amper onze uitgaven. Er 
is dus heel weinig marge om te lenen. Daardoor kan er (te) 
weinig geïnvesteerd worden. En wanneer een overheid niet 
investeert in de gemeente, dan krijg je op lange termijn 
een verschraling van het patrimonium. Dat kunnen we 
absoluut niet aanvaarden. 

Met welke uitdagingen 
wordt Borsbeek anno 
2022 geconfronteerd 

zodat we het gesprek met 
Antwerpen aangaan om 
een district van ‘’t stad’ 

te worden? 

borsbeek@n-va.be



Waarom we een fusie met Antwerpen overwegen

WAAROM EEN FUSIE?
Dat is maar een greep uit de uitdagingen waar we als gemeente mee te maken hebben. Hopelijk geeft het u meer inzicht in het 
waarom van de nood aan een schaalvergroting. Samengevat: we hebben te weinig mensen en middelen. Er zijn slechts beperkte 
financiële marges. Enerzijds is er weinig mogelijkheid tot groei (belastingen) en anderzijds hebben we weinig vat op de brood-
nodige subsidies. Om de uitdagingen in de toekomst beter aan te kunnen, zijn we ervan overtuigd dat een grotere schaal kan 
helpen om de vaste kosten te spreiden over meer mensen. En dat een grotere organisatiestructuur meer expertise toelaat om er 
op een correcte manier mee aan de slag te gaan. 

N-VA-afdelingsbestuur Borsbeek

UITDAGING 2: ARMOEDE
Het gemiddeld inkomen in Borsbeek is laag. Dat zien we in de kansarmoede-index. Die 
geeft aan hoeveel kinderen er – volgens de criteria van Kind en Gezin – geboren worden in 
een kansarm gezin. Dat zijn gezinnen die op minstens drie van de volgende criteria zwak 
scoren: beschikbaar maandinkomen, opleiding ouders, arbeidssituatie ouders, laag stimu-
latieniveau, huisvesting en gezondheid. We zien de laatste jaren in Borsbeek een hele sterke 
stijging van de kansarmoede. Dat betekent ook stijgende kosten voor de gemeente, want 
veel kansarme inwoners hebben recht op een (financieel) steuntje in de rug. 

UITDAGING 4: PERSONEEL
Er is nood aan extra gemeentepersoneel. Onder 
andere bij de groendienst is er veel werk en te 
weinig personeel. Sluikstort opruimen, onder-
houd van het openbaar domein, herstellingen 
aan voetpaden, … We zien elke dag waar de 
uitdagingen liggen. De toenemende diversiteit 
zorgt voor extra werk aan het loket. Aanvragen 
van niet-Belgen voor bijvoorbeeld een huwelijk 
vragen meer werk doordat er meer administratie 
komt bij kijken. Het bijhorende opzoekwerk en 
de communicatie met andere diensten neemt 
extra tijd in beslag. Ook bij andere gemeente-
diensten staat het water tot aan de lippen of 
blijven taken liggen. 

UITDAGING 3: WOONBELEID
Het woningaanbod in een gemeente bepaalt voor een groot 
stuk mee de bevolkingssamenstelling. Een appartement met 
één slaapkamer kan geen gezin met drie kinderen huisvesten. 
En oudere woningen die slecht scoren op het vlak van isolatie en 
energienormen worden vaak bewoond door mensen die niet de 
middelen hebben om te investeren. 

Borsbeek heeft een bovengemiddeld aandeel (kleinere) appar-
tementen in zijn woningaanbod. In lijn met de nood van de 
markt worden er veel meer kleinere wooneenheden gebouwd: er 
zijn meer alleenstaanden en één-ouder gezinnen. Ook daar 
knelt het schoentje in Borsbeek. Onze gemeente heeft nood 
aan een meer divers woningaanbod waarbij vooral de grotere 
woningen moeten zorgen voor een gezonder evenwicht in onze 
bevolkingssamenstelling. Om een actief woningbeleid uit te 
werken is de nodige expertise nodig. En ook dat is niet gratis.

Heeft u hierbij nog vragen? Contacteer ons dan zeker via borsbeek@n-va.be of neem een kijkje op www.borsbeek.be



Onze leden kozen onlangs een nieuw bestuur. 
We stellen onze nieuwe bestuursleden Frederik, Wendy en Marc graag aan u voor.

Maak kennis met onze nieuwe bestuursleden

Wendy Venesoen
Wendy is 49 jaar en achttien jaar getrouwd met Hans Vranckx. 
Ze woont sinds haar veertiende in Borsbeek. Haar hobby’s zijn 
onder andere breien, koken, muziek beluisteren en talen studeren.

Ik engageer me bij N-VA Borsbeek om onze gemeente 
mee sterker te maken.”

Frederik Van Dijck
Frederik is 44 jaar en hij woont met zijn echtgenote en twee kinderen in Borsbeek.

Hij is geboren en getogen Borsbekenaar, oud-Chirolid en bestuurder en speler 
bij de sportclub Oxaco in Boechout. Frederik is jurist en werkte onder andere bij 
de Raad van State, de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en hij was 
juridisch adviseur in het kabinet van Theo Francken.

De thema’s waar ik lokaal rond wil werken zijn onder andere 
sport en het verenigingsleven. Ook cultuur, (verkeers-)veiligheid 
en sociaal beleid staan hoog op mijn lijstje.”

Marc Couillier
Marc is 63 jaar, gehuwd en facility manager bij Distrilog 
Group (Tranport en Logistiek).Hij heeft interesse in poli-
tiek en meer in het bijzonder in de N-VA.

Ik wil meedenken met een humane partij die haar verantwoordelijkheid 
neemt en die verantwoordelijkheid durft te vragen aan burgers.”

www.n-va.be/borsbeek



Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Peter De Roover
Kamerfractievoorzitter

Annick De Ridder
Vlaams Parlementslid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022

  … de derde zomerschool dit jaar plaatsvindt van 
8 tot 19 augustus?

  … we met een aantal Borsbeekse jongeren 
een traject opstartten voor een nieuw 
skatepark? Heeft u nog een idee? Mail het 
naar vrijetijd@borsbeek.be

  … de gemeente nog 
steeds op zoek is naar 
nieuwe gemachtigde 
opzichters? Stel u 
kandidaat via 
vrijetijd@borsbeek.be

  … de vakanties ook in 2022 weer vol zitten 
met leuke kinder- en jongerenopvang? Er 
zijn vakantiekampen die georganiseerd 
worden door tal van organisaties, speelplein 
Hulgenrode, Ferm, enzovoort. Kinderen 
tussen 3 en 15 jaar zijn van harte welkom.

BBQ N-VA BORSBEEK
Save the date!

Zaterdag 1 oktober 2022
Meer info volgt later.

Wist u 
dat ...

borsbeek@n-va.be
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