
Geen Borne zonder jou! 
 
Borne is een geweldig dorp, toch? Een dorp met een eigen identiteit, omringd door 
een prachtig landschap. Een plek waar het fijn wonen is. 
  
Dat ging niet vanzelf. Maar is het resultaat van de inzet van inwoners en door hen, 
door de jaren heen, gekozen politici. Daardoor is onze aantrekkelijke woon- en 
leefomgeving behouden en versterkt. 
 
Heb jij frisse ideeën om het karakter van Borne te versterken en de unieke Bornse 
identiteit te behouden en wil jij:  
 

 Meepraten over verbeteren van je eigen leefomgeving?  
 Meepraten over verbeteren van de groene kwaliteit? 
 Meepraten over het (toekomstig) aanbod van zorg en welzijn? 

 Meebeslissen en bijdragen aan het leefbaar houden van ons dorp?  
 
Borne-Nu is op zoek naar kandidaat raadsleden en fractieondersteuners en wil graag 
van jullie horen wat jullie belangrijk vinden en of je dit samen met ons wilt proberen 
te realiseren. Bij ons kun je zijn wie je wilt en mag je zeggen wat je wilt!  Ook 
jongeren bieden we graag een laagdrempelig podium. 
 
Wij zijn een lokale partij en dus niet verbonden aan een landelijke partij. We hebben 
daarom alle vrijheid in het samenstellen van een evenwichtig en sterk politiek 
programma, waarbij we alle inwoners, jong en oud, zoveel mogelijk betrekken. Er 
zijn geen politieke dogma’s die ons van bovenaf worden opgedrongen. We zijn niet 
nieuw en onervaren, evenmin populistisch of een ééndagsvlieg. Borne-Nu bestaat al 
weer ruim 10 jaar.  
 
Toch zijn wij naarstig op zoek naar jou. Jij die houdt van praktische oplossingen 
bedenken, waarbij het belang van onze inwoners voorop staat.  
 
Borne-Nu, vertegenwoordigt niet alleen een bepaalde klasse of ideologische groep, 
zoals het geval is bij veel landelijke partijen. Dat is goed te zien aan de mensen 
binnen onze partij, ze hebben zowel een linkse als rechtse achtergrond, zijn jong en 
oud, hoger en lager opgeleid. Dáár zit onze kracht en daarbij kunnen wij jouw 
inbreng goed gebruiken. 
 
En zeg nu zelf, wat is er mooier dan samen met anderen (toekomst)plannen te 
maken voor ons mooie dorp en deze plannen vervolgens samen met andere 
(politieke) partijen proberen te realiseren?  
 
Zo zorg jij er voor dat jouw Borne ook voor volgende generaties uniek blijft.  
 
Alleen samen lukt het! 
 
Neem contact op met Manon Pabon (tel. 06-40206918) en kom een keer vrijblijvend met ons 
kennis maken of mail ons (info@borne-nu.nl). 


