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

Kom iets 
drinken op onze 

stand op de 
jaarmarkt op  
maandag  

5 juni!

Woord van de 
voorzitter

Beste Borsbekenaren

We hebben 2017 alvast goed 
afgetrapt! Na een zeer geslaagde 
nieuwjaarsreceptie in januari zijn 
we op 18 februari begonnen aan 
onze ronde door Borsbeek. 

We kregen veel feedback van de 
mensen die we bezochten, soms 
een aantal kritische vragen maar 
vooral ook veel goedkeurende 
schouderklopjes. Een leuke opste-
ker om er nog meer in te vliegen. 
Welke wijken binnenkort aan de 
beurt zijn kan je verderop in dit blad 
lezen.

Op maandag 5 juni kan je ons ook 
naar jaarlijkse gewoonte terugvin-
den op de jaarmarkt van Borsbeek. 
Kom gerust iets drinken in onze 
gele N-VA-tent in de Robianostraat 
waar we altijd klaar staan om uw 
vragen te beantwoorden.

Nog veel leesplezier en hopelijk 
tot binnenkort op één van de vele 
activiteiten in onze gemeente of 
aan uw voordeur!

Ken Casier

Wijkbezoeken: wij komen naar u toe!
We beloofden om bij elke Borsbekenaar langs te gaan, en dat doen we 
ook. Na ons eerste wijkbezoek in februari zetten we onze bezoeken  
verder op zaterdag 29 april en zaterdag 24 juni.

29 april:
 Adrinkhovelaan
 Granvellelaan
 Eenamelaan
 Verbindingslaan
 Bursebekestraat

24 juni: 
 Wenigerstraat
 Mertensstraat
 Sprinkhaanstraat
 de Villegasplein
 Floris Primslei

Hier kan 
u ons 

vinden!

Stel uw vraag op de gemeenteraad
Eind 2016 werd in de gemeenteraad een nieuwe manier om vragen te stellen aan deze 
vergadering goedgekeurd. Het doel hiervan is om de burgers de kans te geven actief mee 
te werken aan een beter beleid voor onze gemeente. 

Mensen die met een vraag zitten die ze graag voorleggen aan één of meer gemeente-
raadsleden kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de voorzitter van de gemeente-
raad. Deze kijkt na of de vraag ontvankelijk is en zal ze dan voorleggen aan de personen 
aan wie de vraag gericht is. Zo krijgt de burger zeker een antwoord. Het hele reglement 
kan u terugvinden op de website van de gemeente: www.borsbeek.be
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Ruimtelijke sprokkels

De Heilige Geesthoeve is met de 
ondertunneling aan het vliegveld 
door het Agentschap Wegen en 
Verkeer (AWV) gekocht van het 
OCMW Antwerpen. Ze hadden 
daar van een stukje grond nodig 
om nutsleidingen aan te leggen, en 
zo is de hoeve ook hun bezit. We 
bemiddelen nu tussen AWV en een 
privéontwikkelaar die de huidige 
site wil behouden, renoveren en 
verder uitbouwen.

Het St-Jozefsinstituut verhuist in 
mei naar de nieuwbouw aan de 
kant L. Hendrickxlei. De betonnen 
omheining wordt daar weggehaald 
en zo ontstaat een open zicht vanaf 
de straat naar hun nieuwe gebouw. 
Binnen enkele jaren wordt dan het 
plein aan de watertoren volledig 
hernieuwd en naar de kant van de 
school gebracht. Zo ontstaat een 
mooi plein met een veilige toe-
gangspoort naar de school.

Op het Fort 3 zijn de centrale loodsen 
volledig afgebroken. Ook de betonnen vloer 
is weggehaald. Het middenplein wordt daar 
nu in orde gebracht met aarde zodat in een 
latere fase de nodige aanplantingen kunnen 
doorgaan. Zo wordt het fort 3 weer wat 
attractiever.

De voorbereidende nutswerken met de 
individuele wateraansluitingen in Schan-
slaan lopen stilaan op hun einde. Zo kan de 
Schanslaan weer helemaal worden openge-
steld voor het verkeer in beide richtingen.

In de Vinkeniersweg staat onder-
tussen een ‘containerdorp’. Samen 
met het Tirolerhof, waar ook enkele 
klassen, de refter en de administra-
tie in onder gebracht zijn, zullen de 
leerlingen van de GBS De Klinker 
er de komende 16 maanden hun 
onderkomen vinden. In het najaar 
van 2018 trekken ze dan terug naar 
hun nieuwbouw in het centrum.

We houden de vinger aan de pols 
bij het woonproject Eksterlaar. We 
kijken er op toe dat de aannemers 
de opgelegde route volgen voor 
leveringen aan de werf. Passages 
langs A. Van Putlei zijn verboden. 
U kan ons gerust problemen daar-
rond melden.

Met Aquafin hebben we samengezeten om watergevoelige 
punten in onze gemeente beter te monitoren. Er wordt een 
meetprogramma uitgewerkt en met die resultaten kunnen 
we de huidige infrastructuur beter aanpassen aan de gewij-
zigde omstandigheden.

De omheining rond het fort tussen de hon-
denweide en het natuurgrasveld is wegge-
nomen. Dit is een volgende stap in het meer 
toegankelijk maken van de zone langs de 
buitenzijde van het fort. Ook zo werken we 
aan een betere beleving. 

N-VA blijft inzetten op creatieve kinderopvang
We blijven met N-VA Borsbeek inzetten op creatieve kinderopvang. Naast de wekelijkse activiteiten 
van tal van jeugd- en sportverenigingen proberen we ook de vakanties op te vullen. 

Circus Yanimo en muziekatelier Ward de Beer zullen tijdens de grote vakantie 
weer van de partij zijn. Nieuw is de oprichting van de tienerweek tijdens de 
paasvakantie. Een hele week stoere activiteiten voor 13 tot 15-jarigen. Alle info is 
te verkrijgen op onze jeugddienst. Tijdens de eerste week van de grote vakantie 
maakt Sport-it zijn opwachting in Ter Smisse en het Sint-Jozefsinstituut voor een 
minisportkamp voor kleuters en een omnisportkamp voor de lagere school. 

Sinds drie weken ligt naast de creatieve naschoolse kinderopvang van Academia 
ook de focus op het sportieve. Een vijftal leerkrachten zetten zich tien weken 
lang in om op dinsdag en donderdag onmiddellijk na school de leerlingen een 
uurtje extra te laten bewegen. Hiervoor hebben een kleine honderd leerlingen ingeschreven. Een succesvolle samenwerking 
tussen Sportsnack, de sport- en jeugddienst en de beide basisscholen.

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

 Alle info op www.sportit.be
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N-VA, ook sociaal actief!
De adviesraad voor personen met een handicap (Borah) start met hun eerste ‘actie’ . De mensen die zich  
foutief parkeren op een plaats voor gehandicapten, zullen dat geweten hebben. Ze zullen volgende  
boodschap op hun voorruit vinden:

“Beste mevrouw/meneer 

U staat geparkeerd op een ‘blauwe plaats’, voorbehouden voor 
personen met een handicap. Er is geen geldige parkeerkaart 
zichtbaar. 
Misschien had u weinig tijd of vond u niet direct een andere 
parkeerplaats in de buurt? 
Iedereen vindt graag zijn of haar plaatsje in Borsbeek. Ook per-
sonen met een handicap. Zij hebben recht op een voorbehouden 
parkeerplaats, dat is duidelijk. 
Hou die ‘blauwe plaats’ dus vrij. Want respect voor elkaar, 
dat schept een band! 
Parkeren op een voorbehouden plaats is een zware overtreding 
van de eerste graad. Hier controleert men regelmatig op het 
correct gebruik van voorbehouden plaatsen! Vanaf nu juist 
geparkeerd ? Alvast bedankt!”

De gezondheidsraad 
heeft het programma van de doedag klaar. Iedere week, op dinsdag en donderdag zijn er de wekelijkse gezondheidswandelingen ‘30 
minuten stappen’. 

DOEDAG
Op 20 april is het de 12de editie en zijn er vier activiteiten voorzien: Seniorobic - Ritme en beweging – Möllky en Carpet Bowl.
Met de broodjes lunch en de receptie achteraf belooft dat weer een dag vol actie te worden.

De Mantel-Uit-Dag vindt dit jaar plaats op donderdag 18 mei 2017.

De Seniorenraad 
wil in de eerste plaats luisteren naar de senioren en de senio-
renverenigingen om hun wensen en noden te leren kennen en 
begrijpen.

De raad organiseert een hele reeks activiteiten:
 maandelijkse wandelingen en tweejaarlijks een dagwandeling. 
 wekelijkse kaartnamiddag/avond in het seniorenlokaal 
  2de en 3de dondernamiddag van de maand ‘hobbynamiddag’ in 

het seniorenlokaal 
  diverse infonamiddagen over gezondheid, huisvesting, veilig 

in het verkeer, ... 
 sportdag
 ontmoetingsnamiddag met optredens

Rita Schouppe-Moons 
OCMW-voorzitter, schepen van 
Sociale zaken, Seniorenbeleid en 
Welzijn

Even voorstellen
Peggy Maebe, nieuw bestuurslid
 48 jaar
 Gehuwd met Dirk en één zoon, Tim
 Accountant
 Hobby’s: tennissen en knutselen
 Interesses: lokale politiek en alles wat er speelt in Borsbeek



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /
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