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Voorzitter N-VA Borgerhout, lid Dagelijks Bestuur N-VA Stad Antwerpen
koen.verlinden@n-va.be - 0475 67 02 04
Vanuit de traditionele Vlaamse beweging vond ik gemakkelijk de weg naar het kleine demo-
cratische Vlaams-nationale partijtje dat de N-VA 10 jaar geleden was.  De N-VA heeft sindsdien 
bakens grondig verzet.  In het belang van de toekomstige generaties wil ik er samen met N-VA 
Borgerhout voor zorgen dat álle Vlamingen de weg vinden naar onze gedeelde waarden, taal 
en cultuur, ongeacht hun culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Koen Verlinden

Ondervoorzitter N-VA Borgerhout, districtsraadslid
patrick.paredaens@n-va.be - 0475 85 31 99
Ik ben al 20 jaar actief in de Borgerhoutse politiek. Als districtraadslid behartig ik de belangen 
van de Borgerhoutse jeugd en het verenigingsleven. Vanuit deze activiteit ben ik diversiteit en 
constructieve samenwerking naar waarde gaan schatten. Als leerkracht, maar ook als vader en 
grootvader van inmiddels 7 kleinkinderen heb ik enorm veel voeling met de jeugd.

Patrick Paredaens

Secretaris N-VA Borgerhout, districtsraadslid
hans.gooris@n-va.be - 0498 63 34 48
Borgerhout is een smeltkroes van cultuur en culturen. Als districtsraadslid heb ik me tot doel 
gesteld bruggen te bouwen tussen deze vele verschillende cultuurvormen en –belevingen. Zo 
werk ik samen met alle Borgerhoutenaars aan “Samen Borgerhout” binnen “A” voor deze en 
volgende generaties.

Hans Gooris

Penningmeester N-VA Borgerhout, districtsraadslid, lid Dagelijks Bestuur N-VA Stad Antwerpen.
patrick.vandenabbeele@n-va.be
Vooral mobiliteit, diversiteit en veiligheid houden mij bezig.  Ik vul deze begrippen nét iets an-
ders in dan het Borgerhouts districtsbestuur.  Daardoor zal de Borgerhoutenaar niet geïsoleerd 
geraken en zich ook altijd volwaardig “Antwerpenaar” kunnen blijven noemen.

Patrick Van den Abbeele

Bestuurslid, webbeheerder, gemeenteraadslid, lid Dagelijks Bestuur N-VA Stad Antwerpen
lisa.geets@n-va.be
Als leerkracht volg ik in de gemeenteraad de dossiers rond onderwijs en kinderopvang op de 
voet. Aangezien ik als Borgerhoutenaar in een diverse, kleurrijke buurt woon, dragen ook de 
thema’s integratie en inburgering mijn interesse weg.

Lisa Geets

Bestuurslid, ledenverantwoordelijke, gemeenteraadslid
fatima.talhaoui@n-va.be
Als gemeenteraadslid op het ‘Schoon Verdiep’ van Antwerpen trekken vooral inburgering, 
armoede en sport mijn aandacht.

Fatima Talhaoui

Bestuurslid, kabinetschef minister-president Geert Bourgeois
mark.andries@n-va.be
Ik stond mee aan de wieg van N-VA Borgerhout en was voordien actief in de Volksunie. Ik 
woon met mijn gezin in de Stuivekenskerkestraat, in de Groenenhoek. Al meer dan 10 jaar 
ben ik als kabinetschef de naaste medewerker van Geert Bourgeois, onze Vlaamse minister-
president.

Mark Andries

Wie is wie bij N-VA Borgerhout? 



Bewaar dit blad dan kan u ons altijd makkelijk contacteren”

Bestuurslid, districtsraadslid
sadia.choukri@n-va.be

Sadia Choukri

Bestuurslid, provincieraadslid, partijraadslid
bert.corluy@n-va.be
Bij de start van N-VA was ik de allereerste Antwerpse arrondissementeel secretaris.  Vandaag 
ben ik naast provincieraadslid ook kabinetschef van schepen Nabilla Ait Daoud en nog steeds 
partijraadslid.  Mijn lokaal Borgerhouts engagement blijft echter het belangrijkst: een betere 
samenleving komt altijd van onderuit.

Bert Corluy

Bestuurslid, lid van de seniorenraad en de wijkraad Borgerhout extra muros
romain.goesaert@n-va.be
Ik zet me reeds 19 jaar in voor senioren, zowel via de seniorenraad als via verschillende senio-
renverenigingen. Ik geloof in de kracht van senioren. Ik ben nog maar 78 jaar jong.

Romain Goesaert

Bestuurslid, fractievoorzitter districtsraad, OCMW-raadslid, lid Dagelijks Bestuur N-VA Stad Antwer-
pen. alain.herremans@n-va.be
Als gepassioneerde ondernemer en verantwoorde burger besef ik het belang van samenwer-
ken en samen werken. Enkel zo kan een gemeenschap een aangename samenleving worden. 
Met veel goesting werk ik met iedereen samen om dit doel te bereiken.

Alain Herremans

Bestuurslid, districtsraadslid - kris.mattheussen@n-va.be
Reeds 15 jaar ben ik actief in de politiek en ondertussen is mijn tweede legislatuur bezig in 
de Borgerhoutse districtsraad. In het belang van elke burger zet ik mij graag in voor veilig-
heid, senioren, jeugd en dierenwelzijn in Borgerhout. Als we samen de handen in elkaar slaan, 
komen we vast en zeker goed vooruit.

Kris Mattheussen

Bestuurslid. arnold.vandierdonck@n-va.be
In ruil voor een glimlach van een Borgerhoutenaar ben ik tot veel bereid. Wonen in Borger-
hout mag dan heerlijk en gezellig zijn, maar moet ook veilig en gezond kunnen. Ik ben trots 
dat ons district de Sinksenfoor binnen zijn muren mag hebben, een opportuniteit!

Arnold Van Dierdonck

Bestuurslid. ludo.kennis@n-va.be
Ik ben geboren en getogen in een Borgerhouts en Vlaams nest. Van in de jaren ’50 ben ik actief 
in de  Vlaamse Beweging. Door gedurende meer dan 60 jaren in VU en N-VA te ‘denken, dur-
ven, doen’, ben ik nu een overtuigd en fervent N-VA-activist en -bestuurslid. Ik was verkozen 
tot districtsraadslid, maar stond mijn mandaat eervol af aan de jongere generatie.

Ludo Kennis

En ook nog
• Danny Van Looy, bestuurslid, districtsraadslid - danny.vanlooy@n-va.be
• Lily Demuynck, bestuurslid – lily.demuynck@n-va.be
• Frank Ingelaere, bestuurslid – frank.ingelaere@n-va.be
• Walter Noël, bestuurslid – walter.noel@email.com
• Kurt Van Daele, bestuurslid – kurt.vandaele@n-va.be
• André Vaneeckhoutte, bestuurslid
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