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N-VA Borsbeek

De voorbije maanden is er druk verder gewerkt op verschillende
plekken in onze gemeente. Een overzicht:

Beste Borsbekenaren,
2020 was een jaar om snel te vergeten.
Plannen maken, plannen wijzigen,
plannen uitstellen. Het zijn geen
gemakkelijke tijden om een afdeling
te leiden. Maar we laten de moed niet
zakken. We kijken hoopvol verder in
2021. Het ontbreekt N-VA Borsbeek
alvast niet aan energie. We blijven ons
voor u inzetten.
Daarvoor kan ik gelukkig steeds rekenen op onze bestuursleden en mandatarissen. De succesvolle worstenbrood- en
appelbollenactie, de leuke fotozoektocht.
Al verschillende mensen lieten weten
dat ze hebben genoten van een zalig
ontspannende wandeling door onze
gemeente. En binnenkort pakken we
opnieuw uit met een leuke actie. Hou dus
zeker onze sociale media in de gaten!
Veel leesplezier en hou het gezond.

Linker zijcaponnière Fort 3

Bufferbekken Schanslaan
met vlonderpad
Het vlonderpad zelf ligt er al even, maar
de voorbije weken werd de trage weg van
en naar het vlonderpad aangelegd met
halfverharding. Nu kan iedereen zonder
probleem doorsteken van de Schanslaan
tot aan het Geboortebos.

De gevel en kantelen werden in hun oorspronkelijke staat hersteld, met oog voor de
details van weleer. De grond op het dak werd
afgegraven en er werd een nieuwe dakbedekking aangebracht. Een nieuwe betonlaag met
rasterwerk en noppenfolie zorgen ervoor
dat ook de dakstructuur er weer tegen kan.
De afgegraven grond wordt vrijgemaakt van
steenpuin en opnieuw aangebracht. Later
planten we het dak aan met lage begroeiing.
Ook de nieuw ruimte ‘Van Kempen’, waar in
de toekomst de gemeenteraden en huwelijksplechtigheden zullen plaatsvinden, namen
we verder onder handen. Vloer en muren
worden stilaan afgewerkt. Nu de technieken
nog en Fort 3 heeft er een mooie zaal bij.

Anita Van den Bulck
Voorzitter N-VA
Borsbeek

Ruimtelijke
sprokkels

Bijen en schapen
De zone rond het bufferbekken wordt
opnieuw mooi gelijk gemaakt, ingezaaid
en verder omheind. In samenwerking
met Pidpa plaatsen we er een bijenhotel
en we kijken natuurlijk allemaal uit naar
de schaapjes die deze zone op een milieuvriendelijke manier netjes zullen houden.

Nieuw sportcomplex in Borsbeek
Op de gemeenteraad van maart werd de erfpachtovereenkomst goedgekeurd voor de ontwikkeling van een sportcomplex aan de
gemeentelijke sportterreinen Verlengde Schanslaan. Het gaat om een privé-initiatief waarbij een padelclub, Borsbeek Tennis, de
chalet en de uitbating van de voetbalvelden binnen één structuur zullen samenwerken.

Voor ieder wat wils
De komende maanden wordt het bouwdossier verder uitgewerkt en ingediend.
Als alles vlot verloopt, heeft onze gemeente er vanaf april volgend jaar een
multifunctionele sportomgeving bij. Padel, tennis, voetbal, petanque,
omnisportterrein vlak naast Fort 3 met disc golf, speeltuin, avonturenpark
en aangename wandelwegen.

Walter Kiebooms, schepen van Openbare Werken, Sport en Dierenwelzijn
Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 6 april.
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European Disability Card
Iedereen kent de parkeerkaart voor mensen met een beperking. Wie zo’n kaart heeft, kan parkeren op voorbehouden parkeerplaatsen. Maar kent u ook de European Disability Card? Die bewijst dat de houder ervan een beperking heeft, want die is niet
altijd zichtbaar.
De kaart heeft initieel als doel om, in de deelnemende EU-landen,
de toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding te bevorderen.
Dat is super, maar veel belangrijker is het voor de houder om bij
een interventie van de hulpdiensten aan te tonen dat hij of zij
misschien anders reageert dan men zou verwachten.

Meer begrip
De houder van de kaart krijgt geen voorkeursbehandeling, maar
hopelijk wel meer begrip voor zijn of haar situatie. Zo zou men
bijvoorbeeld kunnen veronderstellen dat een persoon dronken is,
terwijl dat helemaal niet zo is.
Politiezone Minos heeft zijn medewerkers al ingelicht over het bestaan
van deze kaart. Hopelijk geraakt zij bekend bij alle hulpdiensten en
kunnen pijnlijke situaties voorkomen worden.

Linda Bresseleers,
gemeente- en politieraadslid

Laat u vaccineren in Spoor Oost
De vaccinaties komen stilaan op gang. Bij het afsluiten van dit huis-aan-huisblad werden al 1.200 dorpsgenoten gevaccineerd. Zodra
de levering van vaccins op volle toeren draait, kunnen er maar liefst 750 mensen per uur gevaccineerd worden in het vaccinatiedorp
aan Spoor Oost.
Onze bestuursleden die in de zorg werken en al gevaccineerd werden, wisten ons te vertellen dat het hele proces tussen aankomst
en vertrek slechts 20 minuten in beslag nam. Twijfel dus niet en maak onmiddellijk uw afspraak zodra u de brief in de bus krijgt. En
hopelijk kunnen we dan spoedig weer shoppen, eten en drinken in onze favoriete horecazaken en elkaar weer hartelijk begroeten en
vastpakken als weleer.

Borsbeekse schoolkinderen leggen fietsexamen af
Verkeer maken we samen. Het onderwijsveld in Borsbeek draagt dus ook zijn
steentje bij. Een nieuwe vorm van verkeerseducatie op onze twee basisscholen is
een feit. Na de invoering van de dodehoekacties voor het vierde, vijfde en zesde
leerjaar met de hulp van vrijwilligers en firma’s, heeft Borsbeek nu ook zijn
eigen VerkeersEducatieve ROute (VERO).
Deze route wordt aangeduid door kleine pijlen in de Borsbeekse kleuren en loopt
langs een aantal moeilijke punten in onze gemeente. De leerkrachten van het zesde
leerjaar van beide scholen oefenen deze route met de leerlingen. Ook de ouders
krijgen een warme aanbeveling om met hun kinderen te oefenen. Begin juni leggen de leerlingen met de hulp van politie en vrijwilligers een heus fietsexamen af.
Met het loopfietsenbrevet en het voetgangersexamen worden nog wat ideeën uitgeprobeerd om op een speelse manier leerlingen verkeersopvoeding bij te brengen.

Borsbeek heeft sinds kort een eigen
VerkeersEducatieve ROute (VERO).

borsbeek@n-va.be

Kristof Van de Velde, schepen
van Jeugd en Onderwijs
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Trouwt u binnenkort in openlucht?
Wist u dat u vanaf april ook buiten kunt trouwen in het gemeentepark?
De gemeenteraad van maart keurde het voorstel om trouwen in openlucht
mogelijk te maken goed. Voortaan kunt u elkaar dus ook in het gemeentepark het ja-woord geven. Voor meer info kunt u terecht bij de dienst
burgerzaken.

Terugblik: geslaagde
Verloren maandag-actie

Wist u dat ...

Begin januari organiseerden we met onze afdeling een succesvolle Verloren maandag-actie. We
maakten tal van gezinnen blij met worstenbroden
en appelbollen. Bedankt aan iedereen voor de vele
leuke reacties en proficiat aan alle mensen die onze
prijsvraag juist beantwoordden! Borsbeek bestaat
inderdaad 757 jaar.

… de gemeentelijke basisschool De Klinker en de basisschool van het SJI ingestapt zijn in het online aanmeldingssysteem van de stad Antwerpen? Ook het secundair van het
SJI is ingestapt in een online centraal aanmeldingsregister in
de zuidrand van Antwerpen. Door het ongewone jaar 2020
was dit een noodzaak. Elk systeem heeft voor- en nadelen,
maar met het overschakelen naar online registratie lijken de
kampeertoestanden definitief verleden tijd.
… u al uw lege batterijen met de kinderen kunt meegeven
naar school? Daar worden ze verzameld in een ton. Per ingezamelde kilo krijgt de school van Bebat een aankoopbon om
educatief materiaal aan te kopen.
… we met de gemeente de digitale kloof proberen te
verkleinen? Dankzij het noodfonds van de regering kopen
we laptops en internetaansluitingen aan voor kansarme
leerlingen in de lagere school.

Naomi Van der Velden,
ondervoorzitter en
initiatiefneemster

… de gemeente, ook dankzij het noodfonds, speelzones in
Borsbeek zal vernieuwen met nieuw spelmateriaal?

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen.
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare
minderheid terzijde kan schuiven.

www.n-va.be/borsbeek
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels,
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie.
Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groepsimmuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmettelijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren.
Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ontzettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen
Vlamingen.
Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken.

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de
6,5 miljoen andere Vlamingen”
Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven.
Daar snakken we met z’n allen naar.”
Jan Jambon, Vlaams minister-president

