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Beste dorpsgenoten
Graag stellen we in deze folder een aantal van onze speerpunten voor die ook relevant zijn voor uw wijk. U kan 
er ook de kandidaten in terug vinden die in uw buurt wonen en mee deze plannen ten uitvoer willen brengen. 

Mobiele camera’s tegen  
sluikstorten en overlast
De laatste jaren zien we steeds meer gevallen 
van sluikstorten. We pleiten er dan ook voor 
om camera’s aan te kopen die ingezet kunnen 
worden op probleemplekken. 

Deze zorgen minstens voor een afschrikeffect 
en verhogen de pakkans.

1. KIEBOOMS Walter

2. SOMERS Wendy

3. CASIER Ken

4. VAN DEN BULCK Anita

5. MAEBE Peggy

6. VAN LOOY Paul

7. BRESSELEERS Linda

8. BRYON Michael

9. VAN DER VELDEN Naomi

10. STEURS Harry

11. LENDERS-CRAUWELS Maryse

12. MYS Margot

13. COUILLIER Luc

14. HOREMANS Nana

15. SNEIJDERS Peter

16. DE PERMENTIER Matthew

17. BUYST Peter

18. DE CEUSTER CLAESSENS Miche

19. ADAMS Jan

20. SCHOUPPE-MOONS Ritje

21. VAN DE VELDE Kristof

U mag op 14 oktober op meerdere 
kandidaten stemmen binnen onze 
lijst en/of een lijststem uitbrengen.

In Borsbeek stemmen we met de computer.
1.   Duid eerst de lijst van uw keuze aan: N-VA

2.   U kunt al onze kandidaten een voorkeurstem geven.  
Dit doet u door het bolletje voor elke naam rood te kleuren.

Kunt u door omstandigheden niet gaan stemmen maar wil 
u uw stem niet verloren laten gaan? 

Neem dan gerust contact met ons op voor het regelen van 
een volmacht.

Zij gaan voor een efficiënt provinciaal bestuur, dat zich ten 
dienste stelt van de gemeenten en deze ondersteunt op het 
vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit en natuur. 

Ook al onze kandidaten op de provincieraadslijsten 
verdienen uw stem!

 borsbeek.n-va.be

 0479 23 94 13

N-VA Borsbeek

 N-VA Borsbeek

 borsbeek@n-va.be

N-VA Borsbeek doet ook een warme 
oproep om de volgende kandidaten voor de 
provincieraadsverkiezingen te steunen:
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ADAMS 
Jan
62 jaar

Lindenboomstraat 28

Gepensioneerd diensthoofd  

onderhoud schoolgebouwen 

Gemeenteraadslid

SCHOUPPE-MOONS 
Ritje
68 jaar

Louis Huybrechtsstraat 7

OCMW-voorzitter 

Schepen van sociale zaken en 

senioren

19

20

“Mijn huis is het eerste en het 
laatste wat mensen zien wanneer 

ze via de fietserstunnel van de ene 
naar de andere kant van Borsbeek 
gaan. Maar als gemeenteraadslid 

zet ik me in voor iedereen!”

“Via de VZW MSA zet ik me elke 
dag in voor mensen met een 

ongeneeslijke ziekte. In Borsbeek 
vertaalt zich dat in mijn werk als 
OCMW-voorzitter en de aandacht 

die ik wil besteden aan mantelzor-
gers en zorgverstrekkers!”

Nieuwe gemeentelijke website en digitaal Borsbeek
Een nieuwe website, daar vind je snel wat je zoekt, vraag je officiële documenten 
op vanuit je zetel en maak je melding van sluikstorten in een vingerklik via je 
smartphone. Deze moet opgemaakt worden vanuit het standpunt van de burger, 
zodat die eenvoudig vindt waarnaar hij of zij op zoek is. Doordat je alles via in-
ternet kan regelen, hoef je ook niet meer aan te schuiven aan het loket en komt er 
meer tijd vrij voor zij die echt hulp nodig hebben.

Nederlands als 
bindmiddel van onze 
samenleving
Kennis van het Nederlands 
als gemeenschappelijke taal 
is nodig om iedereen in onze 
samenleving te binden. We 
maken hier werk van door 
het ‘netwerken’ project uit te 
breiden met lessen Nederlands 
door vrijwilligers. Daarnaast 
bieden we ook onder voor-
waarden financiële steun aan 
mensen die een cursus Neder-
lands volgen aan een erkende 
instelling en deze succesvol 
afronden.

Een sterke ploeg voor Borsbeek

Meer weten over het programma en de kandidaten? 
n-va.be/borsbeek
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VAN LOOY 
Paul
62 jaar

Louis Jansensstraat 29

Gepensioneerd schooldirecteur

COUILLIER 
Luc
63 jaar

Singel 98

Huisarts

6 13

BRESSELEERS 
Linda
60 jaar

Hulgenrodestraat 63

Gepensioneerd hoofdinspecteur politie

HOREMANS 
Nana
53 jaar

Corneel Smitslei 23

Zelfstandige 

Gemeenteraadslid

7 14

Voetpaden en oversteekpunten worden  
onder handen genomen
Plaatsen waar de voetpaden onbegaanbaar zijn geworden, we kennen ze allemaal. 
Voor N-VA Borsbeek wordt het opnieuw toegankelijk maken van de voetpaden 
prioriteit nummer 1 volgende legislatuur. De volgende jaren is ons doel om de 
voetpaden in zoveel mogelijk straten ordentelijk aan te pakken. Dat betekent ook 
bomen vervangen indien nodig en ook de straatverlichting moderniseren waar 
mogelijk.

Verlichting op Zoomweg en Verlengde Schanslaan
Fort 3 is het culturele en recreatieve hart van onze gemeente. Om er voor te 
zorgen dat iedereen zijn kinderen met een gerust hart naar het fort kan laten 
fietsen, is het belangrijk dat er voldoende verlichting is op de meest gebruikte 
toegangswegen naar Fort 3. Wij pleiten dan ook voor het uitbreiden en verbeteren 
van de verlichting door de installatie van LED armaturen. Op die manier kan 
iedereen veilig naar en van ons fort!

Wekelijkse ophaling  
van de restafvalzak
We breiden de ophaling van 
de restafvalzak tijdens de 
zomer uit tot een wekelijkse 
ophaling. 

Op die manier hoeven mensen 
niet langer thuis te zitten 
met de stank van overvolle 
vuilniszakken. 

Op middellange termijn 
maken we werk van 
ondergrondse afvalcontainers 
waar mensen hun afval in 
kwijt kunnen. Op die manier 
kan men het afval eenvoudig 
en wanneer men maar wil 
weggooien!

Schanslaan en plein 
Watertoren worden 
uitgevoerd
De werken aan de Schanslaan 
beginnen in 2019. Volwaar-
dige fietspaden en verkeers-
remmende asverschuivingen 
maken van deze straat een 
aangename boulevard. De vol-
gende grote werf die we willen 
realiseren is de omwisseling 
van de Lucien Hendrickxlei 
en het plein aan de watertoren. 
Op die manier maken we het 
veiliger voor de kinderen bij 
het verlaten van het Sint-Jozef 
instituut en de grotere bocht 
in de baan doet het verkeer 
ook vertragen.

Buurtwerker brengt gemeente tot bij de burger
Een buurtwerker is een extra element in de strijd tegen 
veelvoorkomende problemen zoals zwerfafval, nachtlawaai, 
voetpaden in slechte staat of kleine criminaliteit die mensen soms 
waarnemen in de straat. 

Om hieraan tegemoet te komen, maken we werk van een gemeente 
die tot bij de burger komt, letterlijk. De aanwerving van een 
buurtwerker moet ervoor zorgen dat mensen een zeer duidelijk 

aanspreekpunt krijgen. Deze persoon zijn taak is een netwerk uit te bouwen in de verschillende Borsbeekse wijken.

De buurtwerker kan voor een aantal van de opgesomde problemen een eerste aanspreekpunt zijn voor inwoners. Het is dan zijn/
haar taak om dit door te briefen naar de juiste diensten, zoals het wijkteam van de lokale politie, de dienst grondgebiedzaken 
of de sociale dienst. Samen met hen wordt er dan werk gemaakt van een juiste aanpak van de problemen.

“Borsbeek is mijn geboortedorp 
en ik begroet nog steeds iedereen 

met een brede glimlach. Voldoende 
activiteiten waarop mensen 

elkaar kunnen ontmoeten en zich 
ontspannen, daar ga ik voor!”

“Borsbeek en sociale zaken zitten 
me in de vingers, als huisarts en 

als oud OCMW-voorzitter. Met N-VA 
wil ik ervoor zorgen dat niemand 
uit de boot valt met een duidelijk 
verhaal van rechten en plichten.”

STEURS 
Harry
64 jaar

De Robianostraat 53

Gepensioneerd chemie proces operator

Gemeenteraadslid

10

“Na 40 jaar op de planken met 
toneel en muziek, wil ik mijn 

ervaring gebruiken om culturele 
verenigingen in onze gemeente te 

steunen en te optimaliseren in hun 
creatieve werking.”

“Na een levenslange loopbaan in het 
(buiten)gewoon onderwijs heb ik nog 

steeds een passie voor onderwijs. 
Maar ook op het vlak van sociale 
zaken wil ik graag mijn steentje 

bijdragen in onze gemeente.”

“Veiligheid is jarenlang mijn 
vak geweest, zowel preventief 
als repressief. Met expertise in 

verkeersveiligheid, inbraakpreventie, 
buurtwerkers, camera’s, BIN’s 

en valpreventie wil ik helpen de 
veiligheid in Borsbeek naar een 

hoger niveau te tillen.”

LENDERS-CRAUWELS 
Maryse
51 jaar

Hulgenrodestraat 36

Adviseur modebranche
11

MYS 
Margot
48 jaar

Broekstraat 10

Tandarts - Specialist in de 

parodontologie 

OCMW-raadslid

12

“Geboren en getogen in  
Borsbeek besef ik dat we onze 

gemeente moeten koesteren. Als 
OCMW-raadslid zet ik me dan ook 
in om iedereen in onze gemeente 

een waardig bestaan te geven.”

“Als zelfstandige wil ik de lokale 
economie in onze gemeente mee 
ondersteunen. Ook de heraanleg 

van de voetpaden en de aanpak van 
sluikstorten staan hoog op mijn 

actielijst.”

Veilig thuis in een welvarend Borsbeek
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