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Borsbeek

Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieverkiezingen 14 oktober 2012

V.U. Ken Casier
Karel Soetelaan 80
2150 Borsbeek

De verandering begint in Borsbeek
Op 14 oktober trekken we met z’n allen naar de stembus. Voor het eerst krijgt u de
kans om ook in onze gemeente voor de N-VA te stemmen. Ik kan alleen maar hopen
dat u deze kans met beide handen zal grijpen.
Een team enthousiaste nieuwelingen staat klaar om de handen uit de mouwen te steken.
Allemaal mensen met verschillende professionele ervaringen die zich nu willen inzetten voor
onze gemeente. Een combinatie van jong en oud, vol ervaring én frisse ideeën.

Walter Kiebooms
Lijsttrekker
U beslist op 14 oktober waar we met onze
gemeente heen gaan. Deze verkiezing geeft u
de kans om Borsbeek mee vorm te geven.
Een goed bestuur, een beter beleid
Met een gedreven, nieuwe ploeg zal de N-VA
werk maken van een directe dialoog met u.
Samen bouwen we verder aan een beter
Borsbeek.
Veranderen waar nodig
We hebben met onze kandidaten een mooi
programma uitgewerkt waarbij we u en de
andere inwoners geven waar u recht op heeft.

Ons programma is geschreven met als doel van Borsbeek een gezellige en bruisende
gemeente te maken, een gemeente …
• waar heel wat te beleven valt,
• waar verenigingen de nodige infrastructuur krijgen om zich volledig te kunnen
ontplooien,
• waar woningen betaalbaar zijn,
• waar kinderen onderwijs volgen in moderne scholen, ondersteund door de nieuwste
technologie.
Borsbeek moet voor ons ook verkeersveilig zijn, met volwaardige fietspaden en voldoende
parkeerplaatsen. Een gemeente waar de financiën goed op orde staan en waar ondernemerschap gewaardeerd wordt.
U ziet het, we hebben heel wat plannen voor onze gemeente. Plannen die we graag ten
uitvoer zouden brengen, want de N-VA is niet van plan aan de kant te blijven staan. Onze
ambitie is duidelijk: wij willen deelnemen aan het bestuur om onze ideeën te realiseren! Wij
hopen dat u ons die kans geeft.
Tot op 14 oktober!

U kan onze programmapunten nalezen op
onze webstek www.n-va.be/borsbeek.
Mag ik tot slot uw vertrouwen vragen voor
de N-VA? We rekenen op uw stem! U kan alle
kandidaten op onze lijst een voorkeurstem
geven. Ze verdienen het !
Ken Casier
voorzitter N-VA Borsbeek
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Zes speerpunten voor Borsbeek
1 Mobiliteit en openbare werken

De N-VA wil van Borsbeek weer een mobiele gemeente maken. Daarom pleiten we in de
eerste plaats voor de aanleg van een verbindingsweg N10-R11. Zodra deze er ligt, kan er
werk worden gemaakt van de vernieuwing van de dorpskern, met aandacht voor volwaardige fietspaden, evenementpleinen, veilige plaatsen waar ouders hun kinderen kunnen
afzetten en oppikken aan de scholen. Wij ijveren voor een verkeersluwe gemeente waar het
veilig en gezellig toeven is.

2 IZI: ‘Intergemeentelijke Zuidrand Investeringen’

Borsbeek ligt niet op een eiland. Samen met onze buurgemeenten moeten we de hoofden
bij elkaar steken om samen te investeren in infrastructuur en dit onder de noemer ‘Intergemeentelijke Zuidrand Investeringen’, of kortweg IZI (spreek uit: easy). Op deze manier drukken we de kosten en gebruiken we de investeringen efficiënt en effectief. Voorbeelden van
zulke investeringen zijn een cultureel centrum, een openbaar zwembad of atletiekvelden.
Zaken waarvoor Borsbeek alleen te klein is maar waarvan de N-VA vindt dat onze burgers er
toch recht op hebben.

3 Veiligheid is een basisrecht

Veiligheid is een principieel recht voor iedereen. Het onveiligheidgevoel in onze maatschappij
bedreigt het samenhorigheidsgevoel en moet daarom resoluut aangepakt worden. Ook lokaal
kunnen we ons steentje bijdragen. Politie en burger dichter bij elkaar brengen, preventie,
administratieve sancties en openbare verlichting op pleintjes en in steegjes. Het zijn kleine
ingrepen waar we in Borsbeek werk van kunnen maken om het broodnodige veiligheidsgevoel terug te krijgen.

4 Ruimtelijke ordening en betaalbaar wonen

Borsbeek is een van de meest dichtbevolkte gemeenten in ons land, waardoor onze gemeente zo goed als volgebouwd is. De N-VA wil hier een duidelijke lijn trekken. Gebieden die
reeds staan ingekleurd als bouwgrond kunnen vanzelfsprekend nog bebouwd worden, maar
alle andere gronden worden gebruikt voor recreatie en groen. We willen verkrotting en leegstand actief opsporen en tegengaan, om de wooncapaciteit maximaal te benutten. Huursubsidies en inbreidingsprojecten moeten zorgen voor een optimale benutting van de openbare
ruimte. Het aanbod dat we via deze weg creëren, zal zorgen voor betaalbare woningen.

5 Onderwijs en kinderopvang

Het tekort aan kinderopvang moet dringend worden aangepakt. Publiek-private
samenwerking moet zorgen voor meer en betaalbare opvangplaatsen. Borsbeek moet
aantrekkelijk blijven voor jonge, werkende gezinnen met kinderen. Daarenboven moeten
investeringen in onderwijs ervoor zorgen dat de schoolgaande jeugd in Borsbeek gebruik
kan maken van moderne, veilige en functionele infrastructuur. Ten slotte moeten er ook
inspanningen geleverd worden om de (verkeers)veiligheid rond de scholen te verhogen.

6 Sociaal weefsel en OCMW

De N-VA streeft naar een warm Vlaanderen. Dit betekent dat we als maatschappij ook zorg
dragen voor de hulpbehoevenden en sociaal zwakkeren. Dit beleid moet er vooral op gericht
zijn mensen zo snel mogelijk zelfstandig te maken, want werk is nog altijd het beste middel tegen sociale achterstelling. Het sociaal huis in onze gemeente moet alle diensten en
informatie bundelen, en de toegang hiertoe zo laagdrempelig mogelijk maken. Mensen die
misbruik maken van het systeem worden aangepakt. Een duidelijk vrijwilligersstatuut ondersteunt iedereen in onze gemeente die zich belangeloos inzet voor anderen.
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Een sterke ploeg voor Borsbeek
WALTER KIEBOOMS
Lijsttrekker
50 jaar
commercieel
verantwoordelijke

RITA SCHOUPPE-MOONS
2de plaats
62 jaar
gepensioneerde

KEN CASIER
3de plaats
23 jaar
student

ANN DEHAEN
4de plaats
45 jaar
bediende

KRISTOF VAN DE VELDE
lijstduwer
41 jaar
leerkracht
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KIEBOOMS Walter
SCHOUPPE-MOONS Rita
CASIER Ken
DEHAEN Ann
VERBEECK Ilse
VERMEIREN Michaël
DE CEUSTER Miche
GIELE Frans
BISSCHOP Sabine
COP Hans
LENDERS Jorn
HOREMANS Nana
DIOOS Marc
VAN DEN BULCK Anita
SEQUARIS Paul
WANTER Maria
STEURS Henri
RUYTS Claudia
ADAMS Jan
GOOSSENS Kristine
VAN DE VELDE Kristof

Ons beter
leren kennen?
Al onze cv’s
staan op
www.n-va.be/borsbeek.
Surf maar even.

