In Borsbeek stemmen we met de computer.

1. KIEBOOMS Walter

Een sterke ploeg voor Borsbeek

1. Duid eerst de lijst van uw keuze aan: N-VA

2. SOMERS Wendy

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

3. CASIER Ken
“Een veilig, duurzaam en welvarend
Borsbeek, daar zet ik me samen
met deze enthousiaste ploeg met
veel plezier voor in de volgende 6
jaar!”

BUYST
Peter

17

4. VAN DEN BULCK Anita

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

5. MAEBE Peggy

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

6. VAN LOOY Paul

54 jaar
Bursebekestraat 14
Informaticus

7. BRESSELEERS Linda
8. BRYON Michael
9. VAN DER VELDEN Naomi

18

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 internet 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.
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11. LENDERS-CRAUWELS Maryse

74 jaar
August Van Putlei 164
Gemeenteraadslid
OCMW-raadslid

Nederlands als
bindmiddel van onze
samenleving

Meer weten over het programma en de kandidaten?
n-va.be/borsbeek

10. STEURS Harry

DE CEUSTER
Miche

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 voorwaarden financiële steun aan
mensen die een cursus Nederlands volgen aan een erkende
instelling en deze succesvol
afronden.

1

12. MYS Margot

6

13. COUILLIER Luc
Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018

“Mensen ontmoeten en elke dag
iets nieuws leren, als gemeente- en
OCMW-raadslid is die wens zeker
in vervulling gegaan. Genieten van
cultuur en de familie, daar leef ik
helemaal van op.”

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

14. HOREMANS Nana

LEMMENS Luc

GYS Seppe

15. SNEIJDERS Peter
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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.

KIEBOOMS
Walter

1

2

56 jaar
Breedveld 19
Account manager
Schepen van Ruimtelijke
ordening, mobiliteit,
openbare werken en sport

3

21

CASIER
Ken
29 jaar
Jan Goovaersstraat 8
Functioneel analist
Schepen van Burgerzaken,
communicatie, IT en lokale
economie

16. DE PERMENTIER Matthew
11

17. BUYST Peter

17

18. DE CEUSTER CLAESSENS Miche
19. ADAMS Jan

DE HERT Vera

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.

SNIJDERS Sven

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.

SOMERS
Wendy
34 jaar
Schanslaan 58
Financieel directeur
OCMW /Jurist
Gemeenteraadslid

Ook al onze kandidaten op de provincieraadslijsten
verdienen uw stem!

VAN DE VELDE
Kristof
47 jaar
Rosekapellestraat 44
Leerkracht /
Schepen van Jeugd
en onderwijs

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.

N-VA Borsbeek

Deze zorgen minstens voor een afschrikeffect
en verhogen de pakkans.

N-VA Borsbeek

borsbeek.n-va.be

borsbeek@n-va.be

0479 23 94 13

Veilig thuis in een welvarend Borsbeek
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Veilig thuis in een welvarend Borsbeek
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.

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.

“Als gemeenteraadsvoorzitter wil ik
aanspreekbaar zijn voor elke inwoner in onze gemeente. De alledaagse
problemen waarover mensen me
aanspreken zet ik op de agenda van
het gemeentebestuur.”

“Ik wil me inzetten voor een goed,
bekwaam en eerlijk bestuur. Een
bestuur dat de juiste keuzes maakt
om onze gemeente nog beter en
aangenamer te maken.”

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!

VAN DEN BULCK
Anita

4

61 jaar
Wenigerstraat 61
Bediende - Verkoopster
Voorzitter Gemeenteraad

MAEBE
Peggy

5

50 jaar
Karel Soetelaan 114
Accountant

“Als jonge papa van 4 en als ondernemer
zijn mijn dagen goed gevuld. Ik ben dan
ook blij dat ik niet ver hoef te gaan met
de kinderen om ons te amuseren op
de speelpleinen, het fort of tijdens de
zomerkampen. Daar maak ik graag mee
werk van!”

“Gedrevenheid en recht voor de raap
in alles wat ik doe. Als voorzitter
van Borah help ik onze gemeente
toegankelijk te maken in alle mogelijke facetten. Als mentor voor het
integratieproject ‘netwerken’ help ik
mensen hun plaats te vinden in onze
samenleving!”

BRYON
Michael

8

33 jaar
Granvellelaan 82
Zelfstandig winkeluitbater

VAN DER VELDEN
Naomi

9

41 jaar
Bursebekestraat 7
Voorzitter Borah
Ambassadeur Onafhankelijk Leven

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.

August van Putlei
krijgt
fietssuggestiestroken
De August van Putlei is zowel
’s morgens als ’s avonds een
druk gebruikte fietsverbinding
tussen Borsbeek en Deurne,
voornamelijk door de aanwezigheid van de fietstunnel.
Om de plaats van fietsers hier
duidelijk aan te geven, willen
wij fietssuggestiestroken schilderen in de August van Putlei.
Zo krijgt de fietser een duidelijke plaats en zal de straat
visueel versmald worden voor
het gemotoriseerd verkeer, wat
hopelijk ook de snelheid mee
naar beneden brengt.

Tirolerhof wordt een multifunctioneel buurthuis
Van zodra De Klinker verhuisd is naar de nieuwbouw, willen we dit gebouw aan
het Tirolerhof gaan inrichten als een multifunctioneel buurthuis. Het is voor ons
het ideale onderkomen voor een ‘Huis van het kind’, waar diensten die gezinnen
helpen gecentraliseerd worden. Daarnaast kunnen ook andere activiteiten
hier ondergebracht worden, zoals vergaderzalen voor verenigingen, culturele
voorstellingen of als nieuwe seniorenlokaal. Deze site wordt het hart van het
buurtleven in Borsbeek-West.

“Sportief en goedlachs en altijd
bereid om met een luisterend oor
anderen ten dienste te zijn. Ik wil
me inzetten voor de voetgangers en
fietsers zodat ze zich vlot kunnen
verplaatsen in onze gemeente.”

“Als jongste kandidaat wil ik vooral
inzetten op voldoende recreatiegebied en ontmoetingsplaatsen voor
jongeren. Onze pleintjes en Fort 3
moeten speelparadijzen zijn voor
iedereen!”

SNEIJDERS
Peter

15

52 jaar
Wenigerstraat 54
Teamleider logistiek Katoennatie

DE PERMENTIER
Matthew

16

22 jaar
Granvellelaan 33
Student Accountancy – fiscaliteit

Meer weten over het programma en de kandidaten?
n-va.be/borsbeek

Speerpunten 21 kandidaten West Borsbeek 3 luik.indd 2

20/09/18 12:15

