
Beste Borsbekenaar

Wanneer u dit huis-aan-huisblad 
leest, geniet u wellicht van een 
gezellig einde van het jaar. Met grote 
vaart komt 2023 ons tegemoet. Wij 
blijven ons ook in het nieuwe jaar 
voor u inzetten op verschillende 
domeinen. 
Linda Bresseleers stapt vanaf 1 ja-
nuari mee aan boord van het college 
om dat te realiseren. 

Ik maak graag reclame voor de 
worstenbroden- en appelbollenactie, 
onze Verloren Maandagactie. 

Zet ook 18 maart alvast in uw 
agenda voor een fi jne avondactiviteit!

Mogen wij u een heel fi jn begin 
wensen van 2023 en we zien u 
graag op onze activiteiten: de 
worstenbroodactie, het 
lentediner of gewoon op straat!

Kristof Van 
de Velde

Voorzitter N-VA 
Borsbeek 

Spannende tijden
De gemeente zoekt uit hoe een fusie met de 
stad Antwerpen onze bestuurskracht kan 
versterken. Een bijzondere timing, gezien 
de vele maatschappelijke uitdagingen 
waarmee we geconfronteerd worden. 

Welke grote stappen zijn er?
De gemeenteraad nam in februari de princi-
piële beslissing om vrijwillig te fuseren met 
de stad Antwerpen. We startten een formeel 
traject op om die fusie te onderzoeken. Het 
Agentschap Binnenlands Bestuur onder-
steunt ons daarbij. Dat traject eindigt ten 
laatste op 31 december 2023. Voor die datum 
beslist de gemeenteraad of we daadwerke-
lijk overgaan tot een fusie of niet. Indien 
de gemeenteraad daarmee instemt, gaan de 
gemeente Borsbeek en de stad Antwerpen 
vanaf de beslissing tot de daadwerkelijke 
fusie op 1 januari 2025 in staat van lopende 
zaken. Er worden dan enkel beslissingen in 
onderling overleg genomen.

Wat houdt dat onderzoekstraject van 
de gemeente in? 
Er zijn dertien thematische werkbanken 
opgericht. Die zijn georganiseerd rond 

beleidsthema’s zoals vrije tijd, financiën, on-
derwijs, patrimonium, enzovoort. In elk van 
die werkbanken zetelen medewerkers van 
zowel de stad Antwerpen als van de gemeen-
te Borsbeek. Zij hebben de opdracht om 
per thema een inventaris te maken van alle 
mogelijk onderwerpen waarop een mogelijke 
fusie impact heeft. Denk aan belasting- en 
subsidiereglementen, samenwerkingsverban-
den, contracten die de besturen aangingen, 
aankoopprocedures, ICT-materiaal, jaarlijk-
se evenementen, openingsuren van de loket-
ten, rechtspositieregeling van het personeel 
en investeringen in het patrimonium. We 
identificeerden meer dan 1.000 onderwerpen 
die besproken moeten worden. U kunt die 
raadplegen op de website van de gemeente. 

Dat werk is een huzarenstukje. Het vraagt 
veel tijd van onze diensten. We willen een 
duidelijk overzicht van wat we moeten 
aanpassen in het geval van een fusie. De 
gemeenteraadsleden krijgen zo genoeg 
informatie om een weloverwogen besluit te 
nemen. De diensten krijgen een duidelijke 
actielijst om mee aan de slag te gaan.

Nog vragen over de fusie? 
U kunt daarmee terecht bij onze bestuursle-
den en mandatarissen of op de gemeentelijke 
website. 

Bestellen via het formulier op de website 
borsbeek.n-va.be of via het invulstrookje. 
Dit mag u in de bus steken in de Hulgenrodestraat 63 
of in de Bursebekestraat 7 bus GO

VERLOREN MAANDAG Naam:  .....................................................................................................

Adres:  .....................................................................................................

Gezin van ….. personen ….. x worstenbrood en ….. x appelbol 
(max. 4 stuks)
Eerst = eerst en op = op 
Smakelijk!

Levering aan huis 
op zondag 8 januari 
tussen 10 en 12 uur

Borsbeek
borsbeek@n-va.be N-VA Borsbeekwww.n-va.be/borsbeek
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Nieuwe trouwlocatie
Sinds oktober kunnen de huwelijksparen uit onze gemeente 
terecht in de gloednieuwe trouwzaal ‘De Luitenant’ in Fort 3. 
Op die prachtige locatie geven zij elkaar het jawoord onder het 
goedkeurende oog van onze schepen van Burgerzaken Ken Casier. 
Huwen kan ook buiten onder een stralende zon vlakbij de recent 
vernieuwde zijcaponnière. Wilt u in het huwelijksbootje stappen? 
Neem contact op met de dienst burgerzaken van de gemeente. 

Bent u ook zo verliefd op onze trouwzaal?

Ik ga voor een inclusieve gemeente
Vanaf 2023 is Linda Bresseleers de vierde schepen voor de N-VA in het 
schepencollege van Borsbeek. Hoog tijd dat zij zichzelf voorstelt.

WIE BEN IK?

•    Ik werkte veertig jaar bij de Antwerp-
se politie. 

•    Ik ben vier jaar lid van de gemeente-
raad en van de politieraad. 

•    Ik zetel vanaf 2023 als schepen in het 
Borsbeekse college. 

WAARVOOR ZET IK MIJ IN?

•    Veiligheid
Uw veiligheid is voor mij een belangrijk 
thema, zowel preventief als repressief.

•    Senioren
Het aantal senioren groeit. Zij kunnen, 
samen met de seniorenraad van Bors-
beek en de beide OKRA’s rekenen op 
mijn steun, waarbij ik het belangrijk 
vind om hun noden te vertalen naar het 
beleid.

•    Jeugd
De jeugd is de toekomst van onze ge-
meente en de maatschappij.
Zo blijf ik mij inzetten als vrijwilliger bij 

de zwemlessen en het budgetspel.
Je kan mij ook tegenkomen in de zomer-
school. 

•    Bijzonder comité van de sociale 
dienst (BCSD)

Ik neem in januari het roer over in het 
BCSD van Kristof Van de Velde. De 
andere fractieleden en ik nemen tot het 
einde van de legislatuur rechtvaardige 
beslissingen in de armoededossiers. 

•    Dierenwelzijn
Daarbij vergeet ik ook de dieren niet. 

“Ik werk mee aan een inclusieve ge-
meente vanuit mijn sociaal engagement 
en mijn rechtvaardigheidsgevoel. Ik ben 
ervan overtuigd dat we veel kunnen 
bereiken door wederzijds begrip, 
vertrouwen, samenwerken, luisterbe-
reidheid en door in dialoog te gaan 
met de verschillende actoren.”

11 november
Elk jaar zijn we met onze partij trouw op post om hulde 
te brengen ter nagedachtenis van de ‘Groote Oorlog’. 
Walter legde ook in 2022 een krans neer bij het 
monument van de onbekende soldaat.

Borsbeek vernieuwt 
Nieuwe kunstacademie Academia
Kunstacademie Academia en de technische dienst 
nemen hun intrek in een nieuwbouw. De leerlingen van 
Academia vinden in de nieuwe locatie vast en zeker in-
spiratie voor hun creaties. Onze technische ploeg krijgt 
met het gebouw een nieuwe, kwaliteitsvolle uitvalsba-
sis. Die is dichtbij de hangars met hun werkmateriaal.

Verenigingen die door omstandigheden moeten ver-
trekken uit hun oude lokaal kunnen de oude locatie 
van Academia gebruiken. Het oude technische lokaal 
aan de rand van het binnenplein wordt afgebroken en 
die zone wordt onthard.

Sportpark El Citadel
De graafweken voor de bouw van de padelvelden in het Sportpark startten half augustus. Na een vol jaar van administratie werden 
op 3 december zes overkapte en vier openlucht padelvelden ingespeeld. De organisatie Family on Tour baat de site uit binnen een 
erfpacht. Zij doopten het sportpark El Citadel. 

U maakte misschien al gebruik van de drie vernieuwde tennisvelden, het kunstgras- en natuurgrasveld? Of ging u na de match al iets 
drinken in de verbouwde brasserie La Cantina? U merkte het al als gebruiker: een professionele uitbating geeft de beste kwaliteit.

In de loop van 2023 volgen dan nog een voetvolleyveld, twee pickleballvelden, vier petanquevelden, een volleybalveld, vier spikeball-
velden en een trainingsruimte in openlucht. 

Na veertien maanden is de nieuwbouw klaar en het resultaat mag gezien worden.

Schaapjes tellen
We onderhouden de groenzone rond het bufferbekken en het 
Vlonderpad aan de Schanslaan op een ecologische manier. Een 
tachtigtal schapen grazen drie tot vier keer per jaar de zone 
af. Dankzij die diertjes verstoren onze werkmannen de rust er 
minder met hun grote zitmaaier. De zone is omboord met een 
draad en er zijn twee poortjes. Staan de poortjes open, dan gaan 
de schapen lopen. Dat is logisch maar toch vragen we u om erop 
te letten dat de poorten gesloten blijven. 

Periodiek doorgangsverbod Mertensstraat
De gemeente besliste om op zondagochtend een periodiek 
doorgangsverbod voor auto’s in te stellen ter hoogte van het 
Mertensplein. Het lokaal van de scouts blijft zo afgesloten van 
doorgaand autoverkeer van 9.15 tot en met 9.45 uur en van 
11.45 tot en met 13.30 uur. De leden, leiding en ouders passe-
ren dan veilig in het korte stukje straat.

Snelheidscontroles
Politiezone Minos deed twee keer snelheidscontro-
les in onze dorpskern. Tweeduizend kinderen en 
jongeren gaan elke dag in die zone naar school en 
weer naar huis. Denk aan hen en let op uw snelheid. 
De maximum toegelaten snelheid is er 30 kilometer 
per uur.

Honden aan de leiband in Fort 3
Honden moeten op het openbaar domein altijd aan de 
leiband. Sommige mensen zijn niet vertrouwd met honden 
of ze zijn er bang van. We willen iedereen laten genieten 
van onze omvangrijke groene ruimtes en trage wegen. Er 
is een grote hondenloopzone in Fort 3 waar de honden vrij 
kunnen rondlopen. 

“Ik ga de 
uitdaging aan”, 

zegt Linda 
enthousiast.

Kort 
nieuws

Walter Kiebooms, schepen van 
Openbaar Domein en Sport

www.n-va.be/borsbeekborsbeek@n-va.be
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FEDERALE BEGROTING
VAN REGERING-DE CROO IS 
ALLERSLECHTSTE VAN EUROPA

Premier De Croo belazert ons met foute cijfers. Daarvoor moest
zelfs zijn eigen staatssecretaris wijken. De feiten zijn nochtans 
helder: België heeft de allerslechtste begrotingscijfers van de 
hele eurozone. Alle broodnodige hervormingen rond de 
arbeidsmarkt en pensioenen blijven uit.” 

“

Sander Loones
N-VA-Kamerlid

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Begroting

BEL FRA SVK IT SPA EMU NED SVN DUI FIN OOS GRI POR LUX ZWE DK ZWI IER NOR
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Verwacht begrotingssaldo in 2024

VLAANDEREN WÉL OP WEG NAAR
BEGROTINGSEVENWICHT IN 2027

In de Vlaamse begroting geen ‘materiële fouten’ zoals in de federale! 
De Vlaamse Regering zet koers naar een begrotingsevenwicht in 2027. 
We zijn verantwoordelijke politici. Daarom weigeren we de miserie van 
vandaag door te schuiven naar de generaties van morgen. We hebben
de moed om moeilijke problemen nu op te lossen.”

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Saldo na correcties begrotingsdoelstelling
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Evolutie Vlaamse begroting




