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BORSBEEK
NAZOMEREN
De nazomer is al ingezet en voor de meesten is het groot verlof voorbij.
Scholen zijn ondertussen al open en iedereen hervat zijn dagelijkse werken,
ook wij van de N-VA blijven niet stil zitten maar streven er naar te doen
waarvoor u hebt gestemd.

Beste
jongere!

V.U.: Gerard Spuesens - Brouwershoek 12 - 2150 Borsbeek - ken.casier@n-va.be

Ben je al lid
van de N-VA?
Wil je ook iets
HANS COP,
toevoegen aan
Jong N-VA
wat je ouders
Borsbeek
te zeggen hebben?
Neem dan contact op met
hans.cop@n-va.be en geef je eigen
‘zegje’.
Het belooft een leuk clubje te worden: bioscoop, paintball en overigens ook je eigen stem binnen het
jongerenbestuur!
Wat wil je beter in de gemeente?
Wat wil je verwezenlijkt zien? Wat
wil je zien verdwijnen? Geef ons
een antwoord, doe mee en maak
mee de toekomst van Borsbeek,
én maak kans op een leeuwenwelpje!

ZONDAG

13

oktober
2013

Met veel plezier kijk ik terug op de
afgelopen 65ste jaarmarkt in Borsbeek,
ondanks dat de weergoden het een beetje
lieten afweten kunnen we toch terugblikken op een geslaagde editie.
Vergeet ook niet onze 11 juli-actie. Hierbij kreeg iedereen die de Vlaamse Leeuw
had uitgehangen een leuke attentie in de
vorm van een roos.

ACTIVITEITEN
Ook voor het najaar willen we graag nog enkele dingen organiseren, zoals het
uitnodigen van een van onze kopstukken voor een aperitiefgesprek. Meer
hierover en alle andere activiteiten vindt u terug op onze website en onderaan
dit blaadje.

LUISTEREN
N-VA Borsbeek luistert naar wat er leeft in onze
gemeente en onder de mensen. Uw mening of vraag
is voor ons een reden om te kijken waar verbetering
nodig is. U kunt altijd met uw vragen terecht op onze
website of spreek ons gewoon aan op straat.
Natuurlijk kunt u te allen tijde onze dossiers downloaden of bestellen via www.n-va.be/borsbeek
Graag wens ik u alvast veel leesplezier met dit huisaan-huisblad.

GERARD SPUESENS
Voorzitter N-VA Borsbeek
gerard.spuesens@n-va.be

TRAGE WEGENWANDELING - Zondag 13 oktober
N-VA-EU-Parlementslid Mark Demesmaeker wandelt mee en geeft tekst en
uitleg bij de natuurelementen die we onderweg tegenkomen.
Afspraak om 14.30 uur aan Chalet Borsbeek Tennis, Verlengde Schanslaan. Daar
komen we nadien ook terug toe en bieden u dan graag een drankje aan.

www.n-va.be/borsbeek

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Het Sociaal Huis
EEN BLOEIEND ‘BEDRIJF’ EN DE LEVENSADER VOOR VELE DORPSGENOTEN
Een Sociaal Huis van het OCMW
staat figuurlijk in het midden van
de gemeente. We komen in verschillende fasen van ons leven op een of
andere manier wel eens in contact
met het Sociaal Huis.

Leefloon en overleven is een moeilijke klus voor meer en meer van onze
dorpsgenoten. De financiële middelen zijn beperkt. De voedselbedeling van
het BIRB, die door Europa geregeld wordt, is nog maar een druppel op een
hete plaat, maar alle beetjes helpen. Aangevuld met etenswaren van de
Voedselbank zijn deze een meerwaarde om de eerste nood te ledigen.

Wat het OCMW en het Sociaal Huis
van Borsbeek allemaal aanbiedt,
vindt u op de website
www.borsbeek.be/ocmw.

Belangrijk is dat voedselhulp geen oplossing is voor het armoedeprobleem,
maar een tijdelijke noodhulp in crisissituatie. Het is tijdelijk en het is een
schakel in de structurele aanpak van armoede. Het OCMW Borsbeek kadert
de voedselbedeling in een bredere werking rond armoedebestrijding en
stelt daarbij ontmoeting centraal.

Hierbij geven we alvast enkele
nieuwe initiatieven waarvoor u terecht kan bij het Sociaal Huis van
onze gemeente.
Bij de eerstelijnsdienst kan iedere
Borsbeekenaar terecht voor financiële, materiële, administratieve en
psychosociale hulpverlening.
Onze maatschappelijk werkers
hebben dagelijks de handen vol
met het toekennen van leefloon en
andere financiële steun, budgetbegeleiding, enz. Maandelijks buigen zij zich over 607 lopende dossiers. De dienst legt zich vooral toe
op de activering, opleiding of
tewerkstelling van cliënteel door
een intense samenwerking met
bestaande instanties en een sterk
individueel gerichte begeleiding.
Dit gaat van rechtstreekse bemiddeling met werkgevers tot het
activeren van zeer moeilijk bemiddelbare mensen in het kader van
vrijwilligerswerking.

Vanaf 19 september wordt deze bedeling georganiseerd op een nieuwe
locatie: “’t Winkeltje”, Lucien Hendrickxlei 13.
Hiervoor kunnen wij beroep doen op een fantastisch team van vrijwilligers.
Zij stellen zich op woensdag- en donderdagnamiddag van 13.30 tot
16.30 uur ter beschikking. Niet alleen in het verdelen van de producten,
maar vooral als een schakel om het sociaal contact onderling te
bevorderen. Wanneer deze werking goed verloopt, kunnen er bijkomende
zaken worden georganiseerd in deze ruimte aan de Jozef Reusenslei 13.
Armoede dichterbij: Info- en gespreksavond over armoede vlakbij huis.
Waar: Raadzaal Sociaal Huis op 3 oktober 2013 om 19.30.
Kinderzorg: De dienst voor onthaalouders heeft als
opdracht om tijdens de werkuren van ouders de opvang van
hun kinderen te verzekeren tot ze naar de
kleuterschool gaan.
Op 1 september
RITA
opende er een nieuw
SCHOUPPE-MOONS,
kinderdagverblijf
OCMW-voorzitter
“Inky Tinky” in de
Corneel Smitslei 31.
Twee onthaalmoeders onder één dak
zullen er hun diensten aanbieden en
de zorg van 7 kindjes koesteren.

Scholen in de kijker
De verbouwingsplannen van St.-Jozef zijn ver gevorderd. We hebben met het
college groen licht gegeven om de chalets van de lagere school tijdelijk te verplaatsen naar het terrein in het verlengde van de bouwvallige hoeve achter de
appartementen in de Robianostraat. Zo kan gestart worden met de nieuwbouw. Deze komt in L-vorm rond het oude gebouw te staan. Na de intrek van de secundaire afdeling
wordt deze dan gesloopt en zal een ander stuk worden gerenoveerd. Daarin komen de klassen van de lagere school, waarna de chalets verdwijnen en de terreinen in hun oorspronkelijke staat hersteld worden.

Extra instapklasje

KRISTOF VAN DE VELDE,
schepen van
Onderwijs en Jeugd

Op de bouwplannen van GBS De Klinker is het nog wat wachten. Toch breidt het aantal kinderen uit in de kleuterschool. Na
wat demografische studiewerk ontdekten we dat er in de twee Borsbeekse basisscholen niet voldoende plaats is om kinderen in
hun eigen woonplaats naar school te laten gaan. GBS De Klinker maakt daarom vanaf dit schooljaar één instapklasje bij. Per
geboortejaar kunnen nu 60 leerlingen in plaats van 48 worden ingeschreven. Zo kunnen de wachtlijsten ongedaan gemaakt
worden. Organisatorische ingrepen zorgden ervoor dat er plaats kon vrijgemaakt worden.

borsbeek@n-va.be

Wat beweegt er zoal in Borsbeek?
Alhoewel ons dorp slechts 4 km² groot is, hebben we
toch onze handen vol om het op orde te houden. Even
opsommen waar we zoal mee bezig zijn.
• Wegenis- en rioleringswerken Gebroeders van der
Auwerabaan
• Toewijzing van de aannemer die de nieuwe Louis
Huybrechtsstraat zal aanleggen
• Overlegmeetings met de aannemer mbt de voorziene
werken aan de nieuwe Schanslaan
• Renovatie van de daken van de Pastorie en het
Politiebureau
• Restauratiepremiedossiers voor de linker-, hoofd- en
rechter zijcaponiere van het Fort III
• Onderhoudswerken en asfalteringswerken aan
7 straten
• Herinrichting begraafplaats en aanleg urnenbos
• Aankoop grond Adrinkhovenlaan voor deels
uitbreiding hondenweide / speelweide
• Aankoop grond achter Schanslaan voor inrichting
bufferbekken
• Overleg werken ondertunneling Krijgsbaan thv
vliegveld
• Afbraak loodsen op Fort III en opbreken betonverharding
• ….

Welgemeende dank
En natuurlijk de dagelijkse onderhouds- en herstellingswerken die onze gemeentelijke werkmannen uitvoeren.
Een welgemeende dank aan hen voor het voortreffelijke
werk.
We kijken ook toe op enkele grotere projecten die in
verschillende stadia zitten van uitvoering, aanvraagprocedure of ontwerpfase, zoals
•
•
•
•

Windmolenberg (ex-site Goovaerts)
Project de Ideale Woning Frans Beirenslaan/Singel
Project site Simkens
Masterplan Fort III

Borsbeek in beweging
We willen een Borsbeek in beweging. Daarom werken we
met onze buurgemeenten aan een gezamenlijk overlegplatform over onze mobiliteit. De problemen hierrond
stoppen natuurlijk niet aan de gemeentegrens.
De verbindingsweg tussen N10 en R11 blijft hoog op onze
agenda staan. Op een overleg op het kabinet van minister
Crevits zijn we onze visie gaan toelichten en stilaan krijgt
deze langverwachte verbindingsweg een eigen dossier,
los van de R11bis.

www.n-va.be/borsbeek

Reizende infomarkt
Op 20, 22 en 23 september organiseerde
het Agentschap
Wegen en Verkeer
van de Vlaamse
overheid een reizende infomarkt
over de mogelijke
aanleg van de
R11bis. De
infomarkten gingen
door in Mortsel,
Merksem en
Wijnegem. De talrijke aanwezigen
konden hier de
plannen bekijken en
vragen stellen aan de
betrokken ingenieurs. In Mortsel stonden we zelf onze
inwoners mee te woord.
Een beknopte versie van deze plannen kunnen ook
worden geraadpleegd op het gemeentehuis.
Verder vinden we het belangrijk dat er een onderbouwde
visie is rond woonbeleid. We werken aan een nieuwe
verordening inzake woonkwaliteit. Waar willen we naartoe met onze ruimtelijke ordening? Zijn we tevreden met
de huidige invulling?

54 % appartementen
We schrokken laatst bij de publicatie van de tabellen over
de percentages appartementen in de Vlaamse gemeenten.
Na negen kustgemeenten - wat ons logisch lijkt – volgt
de stad Antwerpen, met in het kielzog onze gemeente
Borsbeek met maar liefst 54 %! Gemeenten uit onze regio
volgen ver onder ons (Mortsel 35 %, Boechout 28 %,
Wommelgem 27 %, Wijnegem 24 % en Kontich 22 %)
Vlaanderen zit gemiddeld
aan 24 %.
We kunnen ons hier terecht
vragen bij stellen hoe het
zover is kunnen komen. We
moeten dus durven nadenken wat we nog van plan
zijn met de weinige nog beschikbare bouwgronden in
onze gemeente…..

WALTER KIEBOOMS
Schepen voor
Ruimtelijke Ordening,
Mobiliteit en Openbare Werken
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Net voor de grote vakantie sloot de Vlaamse
Regering een akkoord over de hervorming van het
onderwijs. Dit 'Masterplan' behoudt het goede van
het Vlaamse onderwijs en werkt tegelijk de
knelpunten weg.

• Wat verandert er in ons basis- en secundair onderwijs
door het masterplan? Wat blijft zoals het is?
• Hoe zit dat nu met die eerste graad?
• Welke richtingen mogen scholen nog aanbieden?
• Wat mag een school nog, wat moet een school?
• Waar wil de N-VA met het Vlaamse onderwijs
naartoe? En waarom?
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois
en Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck
geven op al deze vragen een duidelijk antwoord
tijdens hun Onderwijsronde van Vlaanderen.
Ze weerleggen hardnekkige misverstanden en
geruchten aan de hand van objectieve feiten en
cijfers. Met de teksten van het masterplan op tafel.
Geen interpretaties, geen halve waarheden.

Kom eens aan het bord …
De Onderwijsronde is geen eenrichtingsverkeer.
Er is plaats voor interactie. We houden de vinger aan
de pols bij de mensen in het onderwijsveld.
We willen weten wat er leeft bij leerlingen,
leerkrachten, directies en ouders. Want zij
schrijven dagelijks het concrete
verhaal van morgen.

Ie de
r
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PRAKTISCH
Dinsdag 8 oktober, 20 uur:
Woensdag 9 oktober, 20 uur:
Maandag 14 oktober, 20 uur:
Dinsdag 15 oktober, 20 uur:
Maandag 21 oktober, 20 uur:

De Oude Melkerij, Stationstraat 143 B, 8830 GITS
ICC, Citadelpark, 9000 GENT
7senses Lounge, Langestraat 219, 2240 ZANDHOVEN
Cultureel Centrum, C-mine 10, 3600 GENK
Auditorium Stuk, Naamsestraat 96, 3000 LEUVEN

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Meer details vindt u op www.n-va.be/onderwijsronde

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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