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V.U.: KEN CASIER, JAN GOOVAERSSTRAAT 8, 2150 BORSBEEK

Beste 
dorpsgenoten

Met de vele activiteiten vloog 
de zomer voorbij. Zowel de 
gemeente als de verschillende 
verenigingen zetten weer hun 
beste beentje voor om voor 
het nodige plezier te zorgen. 
Zo konden vele jongeren zich 
uitleven onder het toeziende 
oog van jeugdwerkers Robbert 
en Alessandra tijdens ‘Op Toer’. 
De wekelijkse zomerbar en de 
maandelijkse Dansba(a)r lokten 
vele bezoekers en er waren veel 
stappers tijdens de historische 
zomerwandelingen van het DocC.

In oktober werd er tijdens 
de week van de armoede 
ook aandacht besteed aan 
de minderbedeelden in de 
gemeente. Een inleefweek zorgde 
voor een sterke gewaarwording 
van de problemen waar sommige 
inwoners mee geconfronteerd 
worden.

Op 2 september vierden we 
met onze afdeling feest. Onze 
voorzitter Ken stapte in het 
huwelijksbootje met Eline. Wij 
wensen hen proficiat en veel 
gezelligheid samen.
Tot binnenkort!

Margot Mys
ondervoorzitter N-VA Borsbeek

Veilige schoolomgeving
Omwille van de tijdelijke verhuis naar de drukke August van Putlei 
wordt er veel aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid rond de 
gemeentelijke basisschool. 

Er passeren heel wat bussen 
en auto’s, fietsers rijden er de 
fietstunnel in en voor en na 
schooltijd komen daar nog  
vijfhonderd leerlingen bij. 

Na de paasvakantie hebben we 
onze gemachtigde opzichters 
herverdeeld en de lokale politie 
is nadrukkelijk aanwezig aan de 
tijdelijke school om iedereen te 
wijzen op wat er wel en niet kan. Ook de leerkrachten en de  
ouderraad spelen een grote rol in de sensibiliseringsacties.

Hand in hand gaan we voor veiliger  
verkeer.

Onderwijs

Gemeentebestuur maakt werk  
van nieuwe scholen
Nog een dik jaar te gaan 
in deze bestuursperiode. 
De toekomst van onze 
Borsbeekse schoolgaande 
jeugd ziet er mooi uit. 

De werken aan het Sint-
Jozefsinstituut zijn afgelopen. 
Hoewel de gebouwen al sinds 
mei in gebruik zijn, werd de 
secundaire afdeling op 7 oktober feestelijk 
geopend. Ondertussen is men ook in de klassen van de lagere school met renovaties bezig.

Gloednieuwe gemeentelijke basisschool
Onze gemeentelijke basisschool De Klinker is in april tijdelijk verhuisd naar site Tirolerhof. 
De jongensschool is afgebroken en het andere gebouw volledig gestript. De opbouw is 
al volop bezig. Het doel is dat de kinderen in het najaar van 2018 naar de gloednieuwe 
omgeving kunnen verhuizen.

  Kristof Van de Velde 
Schepen van Onderwijs

  De opbouw van gemeentelijke basisschool 
De Klinker is al volop bezig.
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Jeugd beleefde topzomer in  
Borsbeek
Onze jongeren hebben er een mooie vakantie opzitten. Zo waren er 
de vele geslaagde kampen van de Scouts, KLJ en Chiro. De Speel-
weken draaiden alweer op volle toeren en tussendoor waren er nog 
sportkampen van externe organisaties zoals Sport It, Yanimo en 
muziekschool Ward De Beer. 

Ook de tennisclub in Borsbeek organiseerde eigen vakantiestages. Op Toer was 
weer niet weg te slagen uit het straatbeeld. Wij danken alle leidinggevenden voor 
zoveel inzet. Ook bedankt aan onze dienst Vrije Tijd en Welzijn voor al het werk.

Ruimtelijke sprokkel
Op woensdag 13 september werd offici-
eel de eerste steen gelegd van het nieuwe 
zwembad Den Bessem in Mortsel. Dit 
in aanwezigheid van een vertegen-
woordiging van de vier deelnemende 
gemeenten (Mortsel, Borsbeek, Hove 
en Edegem) die deel uitmaken van dit 
mooie en sportieve project.

Door de inspanningen van onze  
gemeente hebben we er voor gezorgd  
dat onze inwoners en schoolkinderen 
aan een verlaagd tarief kunnen gaan 
zwemmen in dit nieuwe zwembad.

Opening najaar 2018.
  Walter Kiebooms 
schepen van Ruimtelijke  
Ordening en Sport

Geslaagde 11 juli
Op onze Vlaamse feestdag hebben we naar goede gewoonte 
iedereen die de Vlaamse Leeuw had buitenhangen een bloem 
cadeau gedaan. Onze mandatarissen bezochten alle straten 
van de gemeente. “Het doet deugd dat vele Borsbekenaren 
deze traditie hoog in het vaandel dragen”, zegt schepen Walter 
Kiebooms.
 
Op 11 juli was er bovendien een voordracht in de Pastorie. 
Jürgen Constandt, directeur van het Vlaams & Neutraal 
Ziekenfonds, gaf ons een overzicht van de sociale zekerheid in 
dit land, van de werking van de ziekenfondsen hierin en hoe we 
daar in Vlaanderen in de toekomst het best mee omgaan. De 
grote zaal van de Pastorie zat afgeladen vol, wat aantoont dat dit 
een boeiend en actueel onderwerp is. Nadien bood de gemeente 
een receptie aan waar er natuurlijk nog kon worden nagepraat 
met Jurgen zelf en met onze aanwezige mandatarissen.

  Veel Borsbeekse jongeren gingen de voorbije 
zomer op kamp met de jeugdbeweging.
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Sociale zaken

Topeditie van het seniorenfeest
In ons kleine, maar mooie en actieve Borsbeek is 
er dagelijks iets te doen. In de loop van het jaar be-
zoeken we tal van jubilarissen die hun 50, 60, 65 of 
zelfs 70-jarig samenzijn vieren. Ook de 100-jarigen 
zetten we graag in de bloemetjes.

Zij werden allemaal nog eens extra gevierd tijdens het senioren-
feest op 15 oktober. Dankzij onze heel actieve 
seniorenraad konden we weer een topattractie 
voorzien. 
 
De lokale artiesten van Mask’ara fleurden het 
feest op en schepen 
Ken Casier hielp hen 
graag een handje.

Borsbeek deed mee met 
Mooimakers.be
De afgelopen weken werd er extra aandacht  
gegeven aan het verwijderen van zwerfvuil en 
het sensibiliseren tegen sluikstorten. 

Het schepencollege ging samen met onze werkmannen op 
pad om een heel aantal straten proper te maken. Vooral 
blikjes, peuken en kleine papiertjes spelen de hoofdrol in 
dit verhaal. Ons respect voor onze werkmannen, die dit 
dagelijks doen, groeide met de minuut.

Laat ons er samen aan werken, zodat Borsbeek 
weer net dat tikkeltje properder wordt.

  Rita Schouppe-Moons 
schepen van Senioren

Veilig surfen in Borsbeek
Het was even schrikken eind september, toen de 
website hoeveiligismijngemeente.be aankondigde 
welke gemeentelijke websites veilig zijn en welke 
niet. Hoewel Borsbeek niet goed scoorde, waren de 
persoonlijke gegevens van onze burgers nooit in 
gevaar. 

Een snelle reactie van de gemeentelijke informaticadienst 
heeft er intussen voor gezorgd dat de website van de gemeente 
helemaal veilig is, herkenbaar aan het slotje en de HTTPS die 
je bovenaan in je browser kan zien. Iedereen kan dus met een 
gerust hart naar de gemeentelijke website surfen en inloggen.

  Schepen Ken Casier danste samen met 
de lokale artiesten van Mask’ara.

  Ken Casier 
schepen van Burgerzaken en Informatica



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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