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BORSBEEK
Samen integraal:
u krijgt een moderne dienstverlening
Ken Casier

Sinds januari steekt de infoBorsbeek in een nieuw jasje. Er
werd een heel jaar aan gewerkt
om zowel de vormgeving als
de inhoud te moderniseren en
aantrekkelijker te maken.

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

Het infoblad brengt nu meer informatie vanuit het standpunt
van de Borsbekenaar. Wat wil
ik juist weten? Welke informatie is relevant voor mij? En waar
houden andere inwoners van
onze gemeente zich met bezig?
Daarom introduceerden we
een aantal nieuwe rubrieken.
Zo wordt er maandelijks een
vereniging of persoon in de
kijker gezet. Daarnaast brengen we bij in beeld telkens een
terugblik op de activiteiten van
de voorbije maand in onze gemeente. De Uit-kalender werd
al geïntroduceerd halverwege
vorig jaar en geeft een veel
ruimere mogelijkheid om info
te geven bij elk item.
Maar het werk stopt natuurlijk
niet hier. Verbeteringen aan
de InfoBorsbeek kunnen altijd
en we kijken dan ook steeds
uit naar de feedback van onze
inwoners. Heb jij nog een goed
idee? Laat het dan zeker weten
aan ken.casier@borsbeek.org!

www.n-va.be/borsbeek

De voorbije weken en maanden was er in de pers heel wat te doen rond de beslissing van de Vlaamse overheid om vanaf 2019 de OCMW’s en gemeenten te laten
samensmelten tot één entiteit. Deze beslissing moet leiden tot een meer efficiënte
en meer geïntegreerde aanpak van sociale zaken op het lokale niveau en dit alles
natuurlijk met het oog op een goede individuele zorgverstrekking.
Het Borsbeekse gemeentebestuur zette deze beweging al twee jaar geleden in onder
de noemer ‘samen integraal’. Zo smolt de financiële dienst van gemeente en OCMW
samen, net zoals de ICT-ondersteuning en de communicatie. Dit najaar maken we
ook de overstap naar één secretaris voor beide besturen, zodat ook op dit vlak de
beide besturen dichter bij elkaar komen. Op de gemeenteraad van november werd
het nieuwe organigram van de gemeente al goedgekeurd waarbij alle diensten van
OCMW en gemeente worden samengevoegd tot één geheel.
Het doel van samen integraal is een betere en meer transparante dienstverlening
voor de burger. Zo zetten we de komende jaren stevig in op een uitbreiding van de
digitale dienstverlening. Via het zogenaamde E-Gov-platform kan u als burger van
thuis uit alle voor u belangrijke info raadplegen, documenten opvragen, enzovoort.
Zo wordt het aantal fysieke bezoeken aan het gemeentehuis ingeperkt.
Daarnaast willen we ook het persoonlijk contact met de burger verstevigen. In de
ideale situatie kan men voor al zijn contacten met de lokale overheid op één locatie
terecht, of men nu vragen heeft over een bouwvergunning, advies wil van een maatschappelijk assistent of een PV wil laten opmaken door de lokale politie. Daarom
ijvert de N-VA er ook voor om op langere termijn alle dienstverlening op één plek te
verzamelen.
We stellen met veel plezier vast dat we met Borsbeek al de goede weg zijn ingeslagen
en al een heleboel voorbereidend werk hebben gedaan. Daardoor lopen we mooi
voor op de meeste gemeenten. Het mag dan ook duidelijk zijn, Borsbeek leidt de weg!
Ken Casier
De N-VA verwelkomt u graag in haar tent op de jaarmarkt
van maandag 25 mei. Kom met ons een glas drinken en
overloop met ons waar we in Borsbeek de kracht van
verandering hebben omgezet in vooruitgang. Onze lokale
mandatarissen zijn aanwezig en in de loop van de dag
passeren nog verschillende Antwerpse parlementsleden.

Maandag 25 mei. Jaarmarkt Borsbeek
N-VA-tent ter hoogte van het postkantoor

Zamel lege batterijen in en win een speelplein
Met hun jaarlijkse wedstrijd wil Bebat de bevolking stimuleren om
gebruikte batterijen en zaklampen te sorteren. Dit jaar is de provincie
Antwerpen aan de beurt. In de maand mei nemen 46 gemeentes
het tegen elkaar op om zoveel mogelijk gewicht per inwoner
te verzamelen.

 Verschillende voet- en fietspaden liggen er slecht bij. In het verleden werd niet altijd

de juiste keuze van boomsoort gebruikt waardoor de wortels nu onze voetpaden
meer en meer beschadigen. Onze straten worden één voor één bekeken en in kaart
gebracht. We maken een prioriteitenlijst op voor het vervangen van de bomen en de
heraanleg van de voetpaden. De uitvoering ervan zal over verschillende jaren
worden gespreid om budgettaire redenen.

 In het dossier Schanslaan is het ontwerpdossier klaar en wordt er nu

Ook Borsbeek doet mee. We willen er
als bestuur alles aan doen om voor
onze kinderen een nieuw en natuurvriendelijk
speelplein te winnen.

gewerkt aan de uitwerking van de onderbouw. De afkoppelingsvoorstellen voor de riolering werden besproken met de bewoners. Na goedkeuring
van het definitieve plan door de gemeenteraad volgt de aanvraag stedenbouwkundige vergunning. Op een volgend infomoment voor de bewoners
worden de definitieve plannen dan voorgesteld.

Maar daarvoor rekenen we ook op
uw hulp. Breng nog tot 31 mei uw
gebruikte batterijen binnen in de
scholen, het containerpark of een
ander inzamelpunt (www.bebat.be).
In naam van onze kinderen,
bedankt!

Ruimtelijke sprokkels in onze gemeente

 De tunnelwerken ter hoogte van de startbaan van het vliegveld zijn

dermate opgeschoten dat het Agentschap wegen en verkeer (AWV) de
tunnel openstelt voor bezoekers tijdens de Open Wervendag van zondag 31 mei. Meer info kan je vinden op de webstek van de gemeente
en in verschillende kranten.

Kristof Van de Velde

 U merkt hier en daar ‘halve Franse broden’ die op de rand van het fiets-

pad zijn aangebracht in enkele straten om auto’s te beletten over het fietspad te rijden. We vragen de chauffeurs hun verantwoordelijkheid hierin
ook op te nemen. We werken zo aan de veiligheid van onze fietsers.

Walter
Kiebooms
Schepen
Openbare
Werken,
Ruimtelijke
Ordening
en Mobiliteit.

 De grondwerken van het bouwproject Malpertuus van De Ideale Wo-

ning zijn gestart. Het terrein tussen R11 en Singel wordt klaargemaakt om de
bovengrondse bouwwerken te starten.

Borsbeek bruist
Uw N-VA-mandatarissen proberen elke dag mee het
verschil te maken. De meimaand geeft traditioneel
de aftrap voor het zomerseizoen. Ook in Borsbeek
staan er tal van activiteiten op het programma.
De eerste zomerbars op Fort 3 zijn ondertussen al
achter de rug. Met een iets te regenachtige aftrap op
3 mei – maar toch veel volk – is dit de plaats om elke
zondagnamiddag nieuwe energie op te doen voor de
komende werkweek.
Op zondag 17 mei gaat de Fortengordel opnieuw
door. Met een iets aangepaste formule, maar ons
Borsbeeks fort 3 staat opnieuw in de kijker. Mobiliseer je vrienden en familie, stippel je parcours uit en
kom ook even langs in ons fort waar o.a. het masterplan wat meer in de kijker wordt gezet.
Onze mandatarissen verwelkomen jullie ook graag
op de jaarmarkt op maandag 25 mei. Daar zijn we
al jaren aanwezig met een stand waar je bij pot en
pint van gedachten kan wisselen over ons Borsbeeks
beleid…en over nog zoveel meer.
Tijdens de Open-Wervendag van zondag 31 mei wordt
ook de tunnel in aanbouw ter hoogte van de startbaan
van het vliegveld opengesteld voor het grote publiek.
Een unieke kans om hier eens door te wandelen.

borsbeek@n-va.be

In juni wensen we alle leerlingen en studenten veel
succes met hun examens.

Pas uw snelheid aan!

Op 3, 4 en 5 juli gaan de parkfeesten door. Ditmaal
in een grote feesttent op het plein aan de watertoren.
Wat er juist allemaal te doen is, kan u binnenkort lezen in een speciale feesteditie over de zomerfestiviteiten uitgegeven door de gemeente.
Op maandag 6 juli passeert de Ronde van Frankrijk
door ons dorp. We rekenen die dag op uw massale
aanwezigheid om er een onvergetelijke doortocht
van te maken.
Breng een bezoekje aan de talrijke standjes langs het
parcours en blijf hangen aan de feesttent waar je op
een groot scherm én met een gezellige barbecue het
verloop en de aankomst van de rit kan volgen.
U merkt het: Borsbeek leeft en bruist, en daar werken
we elke dag voor u aan.
Hopelijk tot op een van deze gelegenheden!

Walter, Ken, Kristof, Rita, Michaël, Anita, Ilse, Kristine,
Miche, Staf en Margot

www.n-va.be/borsbeek

In het bestuursakkoord voorzien we de invoering van drie
snelheidszones. Op de beide gewestwegen (Krijgsbaan en Heren
talsebaan) is een snelheid toegestaan van 70 km/u. In de school
omgeving is er nu al een zone van 30 km/u. Voor de andere wegen
willen we een maximale snelheid van 50 km/u.
Op de Boechoutsesteenweg werden enkele ingrijpende maatrege
len genomen. Eerst werd er door middel van een volle witte lijn een
inhaalverbod ingesteld; later gevolgd door het aanpassen van de
maximale snelheid naar 50 km/u.
Om deze aangepaste snelheid ook af te dwingen zullen er verkeers
remmende maatregelen worden aangebracht. Ter hoogte van de
oversteek trage wegen aan Nosegood komt een asverschuiving met
middeneiland. Zo bieden we aan de talrijke wandelaars een veilige
oversteek.
Aan de bebouwing in de buurt van het kruispunt met Breedveld/
Oude Haegevelden komen er twee geschrankte parkeergebieden
van telkens een drietal plaatsen. Hiermee bieden we de bewoners
bovendien een oplossing voor hun parkeerprobleem. Met deze
ingrepen werken we aan een veiliger binnenrijden van ons dorps
kern. De snelheden van de auto’s lag er immers in beide richtingen
veel te hoog.
In de gemeenteraad van 27 april hebben we de uitbreiding van de
bebouwde kom tot aan de grens met Boechout goedgekeurd en
overgemaakt aan de Vlaamse minister van Openbare Werken ter
goedkeuring. Hierdoor kunnen er een ganse reeks verkeersborden
verdwijnen en wordt automatisch de snelheid beperkt tot 50 km/u
in alle straten van het Achterrot.

Kracht van verandering.
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat!
Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan.
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de
kleine dingen.

Ontdek onze

#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor
van Vooruitgang mee in gang duwen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan
bijdragen aan de Vooruitgang.

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt?
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het
meteen te weten.

Kracht van Verandering,
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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