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BORSBEEK
Beste Borsbekenaren,
2015 is begonnen. Dit geeft mij de
kans om terug te kijken naar 2014, het
tweede jaar dat wij aanwezig waren
in het Borsbeekse bestuur.
Daarom laat ik in dit blad onze mandatarissen aan het woord. Zij hebben
voor de N-VA het beleid in Borsbeek
bepaald en uitgevoerd.
Graag wens ik u
allen vreugdevolle
eindejaarsfeesten
toe en een voorspoedig 2015.
Hopelijk mag ik
u snel ontmoeten
op een van onze
activiteiten.

N-VA Borsbeek
nieuwjaarsreceptie
N-VA Borsbeek nodigt u uit op haar nieuwjaarsreceptie op zondag 11 januari 2015 om 15.30 uur.
U bent welkom in Centrum Hillincrode JeeDee,
Hulgenrodestraat 6 in Borsbeek.
Het bestuur en de mandatarissen bieden u ter
gelegenheid van het nieuwe jaar een worstenbrood
of appelbol aan.
We geven een overzicht van een aantal lopende dossiers, zoals
het Masterplan Fort 3, de ondertunneling van de Krijgsbaan en
de heraanleg van de Schanslaan.
Johan van Overtveldt, N-VA-minister van Financiën geeft ons
aansluitend een overzicht van de politieke toestand.
Warm aanbevolen!

Gerard Spuessens
Voorzitter

Gelieve uw aanwezigheid door te geven uiterlijk op woensdag 7 januari met
vermelding van uw naam + de keuze worstenbrood/appelbol per persoon op
walter.kiebooms@n-va.be

V.U.: Gerard Spuessens, Brouwershoek 12, 2150 Borsbeek

Ronde van Frankrijk wordt Ronde van Borsbeek
circus. Maar wel een dat
heel veel volk op de been
brengt. Iedereen wil erbij
zijn. Sport verbindt!

‘Het grootste sportcircus van het jaar.’
Zo wordt de Ronde van Frankrijk in
de volksmond ook wel eens genoemd.
Zelfs de karavaan die de renners voorafgaat, is een evenement op zich. Na
een uurtje wachten, flitsen 200 renners
op 15 seconden voorbij. Inderdaad een

www.n-va.be/borsbeek

We zijn in Borsbeek dan ook
zeer fier dat de Ronde van
Frankrijk ons dorp aandoet.
Meer nog: de officiële start
van de derde etappe wordt
op maandag 6 juli op ons
grondgebied gegeven. Werkelijk een extraatje na ons
feestjaar ter ere van 750 jaar Borsbeek!
“Ondertussen overleggen wij met de
organisatie ASO en met de stad Antwerpen om de doorgang en de start
vlekkeloos te laten verlopen” aldus

Walter Kiebooms, schepen van Openbare Werken, Mobiliteit, Ruimtelijke
Ordening en Sport.
Zoals het feestjaar vele bewoners, verenigingen en clubs nader tot elkaar
heeft gebracht, willen we van deze dag
opnieuw een feest maken. Binnenkort
zitten we samen met hen om een mooi
dagprogramma uit te tekenen.
De drie dagen daarvoor vinden onze
jaarlijkse parkfeesten plaats.
Walter Kiebooms: “Dit jaar bieden we
onze inwoners een extra lang feestweekend aan!”

Samen voor Borsbeek!

Borsbeek zet in op veilig verkeer

Had je me vijf jaar geleden gezegd dat ik gemeenteraadsvoorztter
zou worden, had ik je niet geloofd. Nu voer ik debatten en zorg ik
ervoor dat de gemeenteraad vlot verloopt. Daarnaast ben ik nog
steeds brandweerman. De Borsbekenaar heeft een gemotiveerde
meerderheid die het verschil probeert te maken in moeilijke
economische tijden. Daartegenover staat een constructieve oppositie
die ons scherp houdt. De gemeenteraden verlopen met het grootste
respect tussen de verschillende partijen. In tegenstelling tot mijn
andere job heb ik in de gemeenteraad nog niet veel brandjes hoeven
blussen. Meerderheid en oppositie hebben hetzelfde doel: een betere
toekomst creëren en dat kan alleen door een goede en correcte
samenwerking.

DODEHOEK

Op dinsdag 18 november vond voor de eerste maal het
‘project dodehoek’ plaats. Hoewel vrachtwagens niet in
onze dorpskern thuishoren, moeten we spijtig genoeg
vaststellen dat velen onder hen ons dorpscentrum gebruiken als sluipweg richting stad, autostrade, haven, …
Elk jaar gebeuren er 25 dodehoekongevallen in ons land.

De Mobibus informeert jongeren over het verkeer

Bereidwillige bedrijven stuurden drie vrachtwagens van
verschillende afmetingen naar het plein aan de watertoren. Een trekker-oplegger reed rond het plein en liet aan
de leerlingen van het basisonderwijs van GBS De Klinker en het St.-Jozefsinstituut zien wat de dodehoek van
een vrachtwagen kan veroorzaken. Daarnaast kregen
ze ook deskundige uitleg van een groep enthousiaste
verkeersopvoeders.

WERKEN SCHIETEN GOED OP

Om te beantwoorden aan de nieuwe Europese regelgeving qua veiligheid van
vlieghavens, moest de R11 ondertunneld worden. Indien dit niet gebeurt, is er geen
veilige uitloopzone. Deze RESA-zone (runway and safety area) ligt tussen het einde
van de startbaan en Fort 3.

MOBIBUS

Project dodehoek

Enthousiaste monitoren voor Speelweken
Terwijl Chiro, Scouts, KLJ en JRK tijdens het schooljaar wekelijks of om de twee weken
nieuwe uitdagingen voor hun leden bedenken, ligt Speelweken stil.
Deze enthousiaste bende kiest voor een andere aanpak. Zij willen hun team uitbreiden
en versterken voor de volgende vakantieperiodes. De nieuwe monitoren moeten
klaargestoomd worden tegen de paas- en zomervakantie. In september gingen enkele
monitoren langs bij de studenten van het secundair onderwijs. Samen met een brief naar
alle 15-plussers in de gemeente werden de jongeren uitgenodigd voor een infoavond
omtrent de monitorencursus. Gezien het aantal inschrijvingen, kan deze avond op zijn
minst succesvol genoemd worden.
Daarnaast werden de kinderen op 31 oktober uitgenodigd en getrakteerd op een
Halloweenparcours. Deze nieuwe activiteit was erg populair bij de Borsbeekse jeugd.
Grote en kleine kinderen mochten genieten van een lijk, een weerwolf, een zotte heks,
een doorgedraaide professor en veel meer.
Door deel te nemen aan de vernieuwde kerstmarkt is het duidelijk, Speelweken wil zich
profileren in onze gemeente.

Om op de hoogte te blijven
van de werkzaamheden
organiseerden we op
maandag 1 december
een werfbezoek met
het schepencollege. De
werfleider van AWV gaf ons
een overzicht van de werken
en een stand van zaken.
De beide hoofdtunnels
zijn ondertussen helemaal
uitgegraven en de
De werken aan de ondertunneling schieten goed op technische tunnel (eveneens
noodtunnel) is bijna klaar.
De bodemplaat van de inrit langs de kant van Mortsel werd geplaatst. Momenteel is
men bezig met de betonconstructie aan de ingang van de tunnel.

Walter Kiebooms, Schepen van
Openbare Werken, Mobiliteit,
Ruimtelijke Ordening en Sport

Tijdens onze rondgang stelden we vast dat er goed wordt doorgewerkt. Het was een interessant en leerrijk bezoek.

MEER VLUCHTEN VANUIT DEURNE

Egis, een Frans consortium, is de nieuwe uitbater van het vliegveld van Deurne. Zij moeten ervoor zorgen dat de
exploitatie rendabel wordt.

Kristof Van de Velde,
schepen van Onderwijs, Jeugd
en Verenigingen

De laatste weken en maanden vernam iedereen via de media dat er meer vluchten zullen vertrekken vanuit Deurne.
Om hier een duidelijk zicht op te krijgen, hebben we aangedrongen bij Egis om ons een uiteenzetting te geven
over hun businessplan en de impact voor de omgeving. Op dinsdag 9 december gaf Egis een toelichting aan de
schepencolleges van Borsbeek en Mortsel. Belangrijk is dat de vluchten steeds blijven plaastvinden tussen 6.30 uur
en 23 uur. We blijven ons in elk geval sterk verzetten tegen nachtvluchten en tegen een verlenging van de startbaan.

Wil jij deze jonge bende graag versterken? Vraag inlichtingen bij de jeugddienst op het gemeentehuis of stuur een mailtje
naar jeugd@borsbeek.be.

borsbeek@n-va.be

Tot gauw op een van de vele activiteiten die Borsbeek u aanbiedt!

Ondertunneling R11 zit op schema

Dagelijks worden we via het nieuws geconfronteerd met
verkeersongevallen. Daar zijn helaas dikwijls jongeren bij
betrokken. Kristof Van de Velde, schepen van Onderwijs,
Jeugd en Verenigingen: “In samenwerking met de plaatselijke scholen hebben we via twee projecten geprobeerd om de
jongeren bewust te maken van de gevaren in het verkeer.”

Via de Vlaamse Stichting Verkeerskunde konden we de
Mobibus reserveren voor het St.-Jozefsinstituut. Dit is een
mobiele en interactieve tentoonstelling die zich richt op de
tweede graad van het secundair onderwijs. Het is belangrijk dat jongeren de nodige kennis en vaardigheden aanleren om zich veilig in het verkeer te begeven.

Michael Vermeiren, gemeenteraadsvoorzitter

www.n-va.be/borsbeek
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Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan

Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
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ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaat bovendien om belangrijke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zaken,
Financiën, Defensie, Asiel en Migratie en Armoedebestrijding.
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25 concrete verbintenissen voor de toekomst. Die ging de N-VA met u aan voor de verkiezingen van 25 mei 2014. Na
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Hoeveel en welke verbintenissen het uiteindelijk hebben gehaald, en in welke concrete maatregelen wij ze precies hebben
gegoten, kan je zelf nakijken op www.n-va.be/verbintenissen-regeerakkoord.
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N-VA levert ‘eerste burger’
V.l.n.r.: Johan Van Overtveldt (minister van Financiën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een
Siegfried Bracke is de nieuwe Kamervoorzitter.
beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steven
Daarmee is ook de ‘eerste burger van het land’
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