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BORSBEEK
TRAGE
WEGENWANDELING
Zondag 12 oktober
Onze gemeente mag terecht fier zijn
op haar trage wegen. In een kleine
gemeente met een zeer hoge bevolkingsdichtheid is het bestuur erin
geslaagd heel Borsbeek te ontsluiten met trage wegen.
Meer nog: ons trage wegenstelsel is
mee opgenomen in een bundel van
trage wegen in de Antwerpse Zuidrand met de gepaste naam: Borsbekenpad. Deze wandelkaart kan u
binnenkort verkrijgen op het gemeentehuis.

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

Om u van ons Borsbeeks pareltje te
laten genieten nodigen we u graag
uit.
N-VA-EU-Parlementslid
Mark Demesmaeker
wandelt mee en
geeft tekst en
uitleg bij de
natuurelementen die we
onderweg
tegenkomen.
Afspraak om 14 uur aan Chalet
Borsbeek Tennis, Verlengde
Schanslaan. Daar komen we nadien
ook terug toe en bieden u dan
graag een drankje aan.

Noteer nu reeds:
N-VA-nieuwjaarsreceptie met
worstenbrood en appelbol
Zondag 11 januari 2015
om 15.30 uur
Meer nieuws binnenkort

www.n-va.be/borsbeek

EEN NIEUW SEIZOEN
Het academisch jaar is weeral begonnen, schoolvakanties zijn voorbij. Het
weer zat niet altijd mee, maar toch kunnen we terugblikken op een aantal
leuke zaken, zoals onze zonnebloemactie en 750 jaar Borsbeek, dat door vele
mensen goed gesmaakt werd.
Dit is voor ons het sein om met vereende krachten te blijven doen waarvoor u
ons verkozen heeft. Wij willen dat onder meer doen via verschillende activiteiten, zoals een trage wegenwandeling met Marc Demesmaeker.
Natuurlijk zetten wij ook op politiek vlak ons beste beentje voor. Daarvoor
hebben wij ook uw steun nodig. Graag zie ik u terug op een van onze activiteiten in het najaar. U kunt onze dossiers downloaden of bestellen op
www.n-va.be/borsbeek.
Namens de hele N-VA-ploeg wens ik u een aangenaam najaar, veel leesplezier
en hopelijk komen wij elkaar bij een van de evenementen tegen.
Gerard Spuesens
Voorzitter

GEMEENTEBESTUUR GAAT
‘ALS ICE BUCKET CHALLENGE’ AAN
Schepen Ken Casier (N-VA) werd genomineerd door Mortsels collega-schepen
Goedele Vermeiren (N-VA) om de ALS Ice Bucket Challege aan te gaan. Deze
uitdaging werd met plezier uitgevoerd door het voltallige Borsbeekse gemeentebestuur tijdens het feestweekend van 750 jaar Borsbeek.
De vrijwillige brandweer van Borsbeek toonde met plezier hun spuitkunsten
om het Borsbeekse bestuur
van een koude
en natte douche
te voorzien.
Ook schepenen
Walter Kiebooms
(N-VA) en
Kristof Van de
Velde (N-VA)
namen deel
aan de actie.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Houd de dief!
De eigen, afgesloten fietsenstalling van de GBS De Klinker is een feit.
In overleg met de school en de gemeentelijke technische dienst koos het college voor een uitbreiding én een afsluiting. Niet zomaar een afsluiting maar
een mét versiering. De potloden, gemaakt door de werkmannen van de gemeente, maken dat het geheel er kindvriendelijk uitziet.
Vooraan tegen de straatkant is een extra openbare fietsenstalling aangelegd
voor de bezoekers van het park en Ter Smisse. We lassen een testperiode in om
uit te zoeken of de capaciteit voldoet.
Kristof Van de Velde
Schepen van Onderwijs

Borsbeekse cadeaucheque
De N-VA draagt de ondernemers in
onze gemeente een warm hart toe,
dat mag duidelijk wezen. Winkeliersvereniging ‘Borsbeek winkelt’
lanceerde in september, in samenwerking met het gemeentebestuur, de
Borsbeekse cadeaucheque.
Schepen van Lokale Economie Ken
Casier (N-VA) legt uit: “Het gemeentebestuur probeert winkelen in eigen
dorp zoveel mogelijk te promoten.
Zowel economisch als maatschappelijk is het wenselijk een sterke handelskern te hebben waar mensen te
voet of met de fiets boodschappen
kunnen doen en elkaar kunnen ontmoeten.”

“De gemeente reikt al
vele jaren een premie
uit voor jubilarissen,
geboortes en adopties. Mensen
kregen dan een geldsom overgeschreven op hun rekening. Dit wordt nu
vervangen door de cadeaucheque.
Onze inwoners ontvangen dus nog
altijd een ruggensteuntje bij deze
belangrijke levensgebeurtenissen en
worden tegelijk gestimuleerd om in
eigen dorp te winkelen.”
De deelnemende handelaars zijn
terug te vinden op de achterkant van
de cadeaucheque, of op de website
van de gemeente (www.borsbeek.be)
onder het luik ‘werken en onderne-

De cadeaucheque
vervangt de premi
es
voor jubilarissen, ge
boorten en adoptie
s.

men’. Handelaars die zich
nog wensen
aan te sluiten
bij Borsbeek
winkelt kunnen
er ook de nodige contactgegevens terugvinden.

KEN CASSIER
Schepen van
Lokale Economie

Ruimtelijke sprokkels in onze gemeente
• De Louis Huybrechtsstraat is afgewerkt. Hier en daar moeten we
nog kleine aanpassingen uitvoeren.
Een mooie straat - deels woonerf,
deels zone 30 – geeft de bewoners
een mooiere en kwalitatieve leefomgeving. We gaan het verkeersplateau verder aanpassen.
• Binnenkort starten de graafwerken
langs de Zoomweg rond het fort
om een middendruk gasleiding
aan te leggen. Nadien wordt de
gascabine die op de open weide
aan het disc golf parcours staat, afgebroken … en daar zijn we zeer
blij mee.

borsbeek@n-va.be

• Igean werkt aan een advies rond
de verkeersveiligheid op de Boechoutsesteenweg en rond de kerk.
We blijven streven naar een veiligere gemeente.
• Het gebouw van de vroegere wasserij Edelweis is ondertussen volledig gesloopt. De Ideale Woning zal
nu de grond saneren. In afwachting van het bouwproject binnen
twee jaar zullen we dit terrein
reeds inrichten met een pad richting Koude Beekvallei, zodat iedereen hiervan kan gebruik maken.
• Binnen het project IVLW Zuidrand
is er een technisch medewerker

aangesteld die ook twee dagen per
maand Borsbeek zal ondersteunen
bij de controle op de woonkwaliteit.
• Het trage wegennetwerk van
Borsbeek is
mee opgenomen in het
uitgebreid
wandelgebied landschapspark
Zuidrand.
Het Borsbeekse traject
WALTER KIEBOOMS
staat verSchepen Ruimtelijke
Ordening, Openbare Werken
meld onder
Borsbekenpad. en Mobiliteit

Special Olympics, een stukje van Borsbeek
De Special Olympics European Summer Games van
2014 (SO2014), ook de ‘Games of the Heart’ genoemd,
werd een stukje van Borsbeek.

Van de achtertuin naar het Sportpaleis
Wat in 1959 begon in de achtertuin van Eunice Kennedy
Shriver (zus van JFK) groeide uit tot een wereldorganisatie. Toen ze zag dat veel kinderen met een verstandelijke
beperking niet eens een plek om te spelen hadden besloot
ze dat het tijd was om actie te ondernemen.
Haar visie en streven naar rechtvaardigheid groeide uit
tot de Special Olympics-beweging. Vandaag telt de organisatie meer dan 4 miljoen atleten verspreid over meer
dan 170 landen.

Special Olympics zette ons dorp in vuur en vlam
Het project, vorig jaar op touw getrokken door N-VAschepen Rita Schouppe-Moons, kreeg al vlug gehoor bij
de collega’s van het schepencollege. Borsbeek besloot
gastgemeente te zijn voor enkele atleten.
Van 9 tot en met 13 september beleefde de Kosovaarse
delegatie de tijd van hun leven. Van Torch-Run in het
gezelschap van Hanna Mariën, het bezoek aan de Zoo, de
ontvangst van de Kosovaarse ambassadeur, mee op oefe-

ning met de brandweer van Borsbeek en met de brandweer van de luchthaven van Deurne, het speelbos, het
gemeentepark en de overgang bij de scouts is in telegramstijl wat ze hier in Borsbeek allemaal beleefden.
Adriana, Rexthep, Vjosa, Kimete (HOD) Flamur (Coach)
en Ann (DAL) hebben het hart gestolen van ons fantastisch vrijwilligersteam.

Bedankt
Bedankt Miche, Marie-Paul, Ann, Katrien, Jozef, Hilde,
Gilberte, en onze tolk Fatmir. Super dank aan Annie
Coninx voor het ter beschikking stellen van de woonst in
de Akkerdonckstraat.
Voorts was er ook nog het ‘Gezondheidsprogramma’.
OCMW-raadslid Mys (N-VA), specialiste Parodontologie, vertegenwoordigde als vrijwilliger het
warme hart van Borsbeek.
De grandioze openingsshow op de
Heizel en de slotshow in het Antwerpse Sportpaleis zal ook voor
altijd een mooie herinnering blijven in ons collectief geheugen.

RITA
SCHOUPPE-MOONS
OCMW-voorzitter

Bijen op hotel
Dit najaar wordt in het gemeentepark een eerste
bijenhotel gebouwd in samenwerking met GBS
De Klinker. Een educatief project voor kinderen,
buurtbewoners en passanten waarvoor achter het
gemeentehuis reeds een zone werd gereserveerd.
Deze weide van circa 800 m² krijgt een bijzonder
maaibeheer. Het gras wordt slechts tweemaal per
jaar in juni en in september/oktober gemaaid tot
een bepaalde hoogte. Er wordt ook gewisseld van
maaigedeelte.
De opbouw van zo’n bijenhotel vraagt enige voorbereiding. De schrijnwerker van de gemeente zorgt voor een stevig
kader van circa 4 m² als ondersteunende constructie. De kinderen zorgen voor de invulling van de lege vakken.
Deze invulling kan gebeuren met verschillende materialen zoals boomstammetjes in zacht geperforeerd hout en
rietstengels. Dit zijn de ideale nestmaterialen voor bijen en andere beestjes. Snelbouwstenen in het onderste gedeelte
dienen mede als ondersteuning. Een dakje bovenaan zorgt voor de nodige beschutting tegen de regen.
Door het bijzonder maaibeheer en een aanvulling met bijenvriendelijke planten hebben de wilde bijen steeds voldoende voedsel in de buurt om te kunnen nestelen en te overleven. Zij zorgen immers voor 80 % van de bevruchting
van landbouwgewassen. We hebben ze nodig!
Kristof van de velde
Schepen van Onderwijs

www.n-va.be/borsbeek

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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.
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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