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Beste Borsbekenaren

Ons goede voornemen voor
2020? Met dezelfde inzet
en bevlogenheid blijven
werken voor u, inwoner van
Borsbeek.
Op ons nieuwjaarsetentje
op 25 januari heffen we het
glas op het nieuwe jaar en
klinken we op onze goede
voornemens. U bent van
harte welkom.
Ik wens u een zalige kerst en
een gezond 2020!
Anita Van den Bulck
Voorzitter N-VA Borsbeek

Nieuwjaarsdiner
Zaterdag 25 januari
Fort 3 - Polyvalente Zaal
Frans Beirenslaan 2a, 2150 Borsbeek

U krijgt de keuze uit:
Voorgerecht:
• Carpaccio van rundsfilet met rucola, pijnboompitten en Parmezaanse kaas
• Waterzooi van vis
Hoofdgerecht:
• Varkenshaasje met gratin en seizoensgroenten
• Tongrolletjes in wittewijnsaus met julienne van wortelen en prei met puree
Nagerecht:
• Chocomousse
• Panna cotta
Prijs: 25 euro per persoon

Programma
17.30 uur: ontvangst met glaasje
18.15 uur: gastspreker Matthias Diependaele,
Vlaams minister van Financiën en Begroting,
Wonen en Onroerend Erfgoed
19.00 uur: diner

Inschrijven kan tot en met zondag 19 januari via walter.kiebooms@n-va.be met
vermelding van uw naam en het aantal personen per gerecht.
Uw inschrijving is pas in orde na betaling op rekening BE67 6528 2311 3487 met
vermelding van de naam waarmee u heeft ingeschreven.
Iedereen welkom!

Volgt u de Facebookpagina van N-VA Borsbeek al?

N-VA Borsbeek

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

© Anne Deknock

De eindejaarsperiode is
traditioneel een tijd van
terugkijken en vooruitblikken,
ook bij N-VA Borsbeek. In dit
huis-aan-huisblad vertellen
onze schepenen u waarmee
ze de laatste tijd zijn bezig
geweest. Dat is maar het
topje van de ijsberg, want
ze verzetten een berg werk.
Ook onze andere verkozenen
en bestuursleden blijven niet
in hun luie zetel hangen,
maar steken hun handen
voor u uit de mouwen. Heeft
u vragen of bezorgdheden?
Spreek ons aan of mail naar
borsbeek@n-va.be.
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Werken op afspraak?
Iedereen wint!

Herdenking
11 november

U heeft het misschien al
gehoord of u heeft er zelf
al handig van gebruikgemaakt: sinds dit najaar
werkt de dienst burgerzaken in het gemeentehuis
op afspraak. Op die manier
bent u zeker dat de wachttijden minimaal zijn. U weet ook
zeker welke documenten u moet meebrengen en onze medewerkers kunnen zich optimaal voorbereiden om u efficiënt te
helpen. Iedereen wint, dus! En geen zorgen: voor zaken die snel
afgehandeld zijn, kunt u nog steeds zonder afspraak terecht.

Op 11 november stonden
we ook in Borsbeek stil
bij de herdenking van Wapenstilstand. In het bijzijn van
Ken Casier, Kristof Van de
Velde en tal van genodigden
legde schepen Walter
Kiebooms een krans neer
bij het standbeeld ter
nagedachtenis van
oud-strijders en
gesneuvelden.

Borsbeek investeert in de toekomst
Ook de komende jaren wordt er weer stevig geïnvesteerd in onze gemeente,
voor een totaalbedrag van 13 miljoen euro.
•W
 e zetten de opwaardering van ons
Fort verder. Ongeveer 1,8 miljoen wordt
geïnvesteerd in de restauratie van de
capponière, waar heel wat verenigingen
zitten. We ontharden ook een aantal
plekken op het Fort. Een groot deel van
deze investering wordt bekostigd door
hogere overheden.
•K
 unstschool Academia krijgt een nieuw
gebouw ter waarde van 3,7 miljoen euro.
• Er wordt niet minder dan 1,5 miljoen euro
geïnvesteerd in voet- en fietspaden en
wegen.
• De gemeente investeert 1,5 miljoen euro in
het gemeentehuis en de ICT-infrastructuur
en in de uitbouw van het kansenhuis

in het Tyrolerhof. Zo verbeteren we de
dienstverlening en kunnen we hulp bieden
aan gezinnen en mensen die het moeilijk
hebben.
“Daarnaast staan nog heel wat andere
investeringen op het programma”, zegt
schepen Ken Casier. “Verkeersveiligheid,
toegankelijke bushaltes, sorteerstraten,
mobiele camera’s om sluikstorten tegen
te gaan, trage wegen, speeltoestellen,
sportinfrastructuur: we werken volop
aan een beter Borsbeek.”

Ken Casier

Schepen van Burgerzaken, Communicatie, ICT,
Lokale Economie, Financiën en Personeel

Geslaagde seniorenweek
Op 15 oktober ging de seniorenweek naar jaarlijkse traditie van start met een kaartwedstrijd in het seniorenlokaal. Met onder meer
een initiatie werelddansen, een wandelrally en een quiz hadden alle deelnemers het naar hun zin.
De week werd afgesloten met het seniorenfeest. De jubilarissen werden in de
bloemetjes gezet, net als de oudste dame en oudste heer. Iedereen genoot van
een lekkere maaltijd en een optreden van Patrick De Deken. Het schepencollege en enkele leden van de gemeenteraad
en het bijzonder comité voor de sociale dienst
voorzagen iedereen van de nodige drankjes.
Een geslaagde week, met dank aan iedereen
die ze mogelijk maakte en deelnam.

Linda Bresseleers

Gemeenteraadslid

borsbeek@n-va.be

Heraanleg Schanslaan op
schema

Ruimtelijke
sprokkels

Basisschool De Klinker bijna klaar
Na een lange periode
van inactiviteit op de
werf van basisschool
De Klinker wordt er nu
volop verder gewerkt.
De werken zijn minder
zichtbaar, maar in het
gebouw zijn verschillende ploegen bezig
met de binnenafwerking.

Fase 2 van de heraanleg van de Schanslaan verloopt
volgens schema. De asfalteringswerken werden
afgerond. Dat geeft meteen ook een veel duidelijker
beeld van hoe de nieuwe straat er uiteindelijk zal
uitzien. Het gescheiden fietspad langs beide zijden
van de straat biedt fietsers een veilige plek.
Heeft u vragen? Stel ze aan de werfleiding. Die is
elke dag aanwezig en helpt u graag verder.

Voedselteams
heeft nieuwe
locatie
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Bij de afbraak van de oude speelplaats werden de bouwmaterialen
verstandig gesorteerd. Zo kunnen
bepaalde materialen hergebruikt
worden en dragen we ook ons
steentje bij aan het duurzaam en
verantwoord ondernemerschap van
de gemeente.

Walter Kiebooms

Schepen van Openbare Werken,
Sport en Dierenwelzijn

In de vorige editie van ons huis-aanhuisblad zetten we de verhuis van de
KLJ in de kijker. Naast de KLJ is
er nog een andere organisatie uit
Borsbeek blij met de nieuwe locatie
in de de Robianostraat. Voedselteams gebruikt, onafhankelijk van
de jeugdvereniging, één lokaal om
producten te verzamelen en te verdelen.
Voedselteams kwam zelf met het idee
om deze locatie te gebruiken. Daar ging
het gemeentebestuur dankbaar in mee,
want het is positief dat we de lokalen in de
de Robianostraat optimaal kunnen benutten.

Korte keten

Voedselteams is een vzw die de korte keten in
Vlaanderen behartigt en via een heel netwerk
van mensen in praktijk brengt. In een korte
keten gaat het om seizoensgebonden producten
van dicht bij huis, van lokale en regionale
boeren, die een eerlijke prijs uitbetaald krijgen.
Er is geen tussenkomst van multinationals.
In Borsbeek telt Voedselteams 23 leden/
gezinnen. Een tiental actieve vrijwilligers
leiden alles in goede banen. Wilt u meer
weten? Neem dan zeker een kijkje op
www.voedselteams.be Daar kunt u zich ook
inschrijven voor 20 euro per jaar.

Wist u dat …
 et de verhuis van basisschool De Klinker een aantal maatregelen worden genomen om de schoolomgeving veiliger te maken?
m
Zo wordt de Jan Frans Stynenlei een schoolstraat.
d e jeugdraad vijftien leden telt van de jeugdverenigingen en het jeugdhuis? Wilt u nog aansluiten als onafhankelijke om zo mee
het beleid van de gemeente te sturen? U bent altijd welkom. De eerstvolgende raad vindt plaats op maandag 10 februari bij het
Jeugd Rode Kruis Wommelgem-Borsbeek.
e r in samenwerking met de maatschappelijk werkers van de sociale
dienst een steunkader werd opgesteld om op een objectieve manier
extra steun te kunnen geven aan mensen die het echt nodig hebben?

Kristof Van de Velde

Schepen van Jeugd, Onderwijs, Feestelijkheden
Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
www.n-va.be/borsbeek

Matthias Diependaele
Vlaams minister van
Financiën en Begroting,
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir

Jan Jambon

Ben Weyts

Viceminister-president en Vlaams
minister van Onderwijs, Sport,
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Vlaams minister van Justitie
en Handhaving, Omgeving,
Energie en Toerisme

Bart De Wever

Minister-president en Vlaams
minister van Buitenlands Beleid,
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur,
ICT en Facilitair Management

Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter
Vlaams Parlement

