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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 11 mei. 

Veel moed aan alle
hulpverleners

#Coronavirus

Koop ook lokaal

Steun lokale handelaars 

tijdens de coronacrisis

Bedankt!

Wist u dat tijdens de coronacrisis … 
… heel wat vrijwilligers zich als coronahelpers hebben opgegeven? 
Ze verdeelden brieven aan 65-plussers, bezorgden filters aan alle 
bewoners, hielpen in woonzorgcentrum Compostela …

… onze politieploegen door middel van controles mee waakten over 
onze gezondheid?

… grote evenementen in Borsbeek geschrapt zijn? Het Feestcomité 
zag de jaarmarkt in rook opgaan, maar vond een mooi alternatief.  
De leden bezorgen alle kinderen die jarig zijn in april, mei of juni op 
een veilige manier een geschenk. Zo wordt hun verjaardag toch weer 
net iets leuker!

… de kinderopvang in Stekelbees tijdens de paasvakantie door Ferm 
gratis werd aangeboden? De kinderen van zorgende ouders werden 
per school opgevangen in twee verschillende lokalen, ook op paas-
maandag. 

… verschillende scholen in de Antwerpse Zuidrand, waaronder ook 
het SJI, zich hebben verenigd om digitaal te laten inschrijven?  
Kamperen aan de schoolpoorten was in deze tijden geen optie.

… er voor het eerst een digitale gemeenteraad plaatsvond?

Borsbeek tegen corona

Als gevolg van de  
coronamaatregelen 
startte de bibliotheek 
met thuislevering.  
Bestellen kan via  
borsbeek.bibliotheek.be. 

Boeken aan  
huis

Verenigingen die van 
de gemeente een zaal 
huren die ze door de 
coronacrisis niet konden 
gebruiken, krijgen hun 
huurgeld terug. 

Terugbetaling 
huurgeld

De inning van gemeen-
telijke belastingen wordt 
maximaal uitgesteld.  
De inkohiering gebeurt  
pas eind juni. 

Latere inning 
belastingen

We gaven onze jongeren 
online tips over wat ze 
konden doen om zich 
goed in hun vel te blijven 
voelen.

Online tips  
voor jongeren

Vrijwilligers staken bij onze 
vele 65-plussers een brief 
in de bus. Daarin lazen ze 
hoe ze zich gezond konden 
houden of hulp konden 
inroepen.  

Brief aan alle 
65-plussers
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Lekker en gezond koken met een beperkt budget
Op initiatief van Naomi Van der Velden, lid van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst, neemt Borsbeek sinds kort deel aan het project ‘Aan tafel in 
1-2-3 euro’, in samenwerking met Colruyt.

Het concept van ‘Aan tafel in 1-2-3 euro’ is eenvoudig. Kwetsbare gezinnen met 
kinderen worden vrijblijvend geïnformeerd door het OCMW. De gezinnen die 
zich – altijd vrijwillig – inschrijven, krijgen om de twee weken een Colruyt- 
receptenboekje in de bus. Dat bevat telkens zes gemakkelijke en kindvriendelijke 
recepten en de bijbehorende boodschappenlijstjes. 

1, 2 of 3 euro per portie
Elk recept is goed voor drie ruime porties die gegarandeerd niet meer dan  
1, 2 of 3 euro per portie kosten. Daarin is de prijs van de volledige verpakking  
inbegrepen, ook al is er minder nodig. Zo weten de mensen vooraf exact wat  
ze maximaal betalen aan de kassa.

‘Aan tafel in 1-2-3 euro’ startte begin 2015 als proefproject van Colruyt, in co-creatie met het OCMW van Kortrijk. Ondertussen 
loopt het in een 180-tal Vlaamse en Waalse gemeenten en werken er ruim 200 sociale organisaties aan mee.

Anoniem
Een groot voordeel van het project is dat uw deelname anoniem is in de winkel. Niemand, zelfs niet de kassamedewerker, ziet dat u 
tegen het voordeeltarief winkelt. Er wordt ook gewerkt met seizoensproducten en u krijgt allerlei tips om uw kinderen te laten helpen 
in de keuken.

Denkt u in aanmerking te komen voor ‘Aan tafel in 1-2-3 euro’ en wilt u graag meedoen?  
Neem dan contact op met het Sociaal Huis via 03 366 48 01 of ocmw@borsbeek.be.

Geef oplichters geen kans
Opgepast: niet alleen het coronavirus loert om de hoek, ook mensen met 
minder goede bedoelingen. Zo blijft het oppassen geblazen voor ‘fantastische’ 
aanbiedingen, die achteraf frauduleus blijken te zijn.

Oplichters gaan steeds professioneler te werk: hun mails zien er tegenwoordig echt 
uit. Let op voor phishing: klik nooit zonder nadenken op een link en wees voor-
zichtig met persoonlijke gegevens. Geef zeker nooit de pincode van uw bankkaart.

Wees alert
Wees ook alert wanneer men bij u aanbelt. Kijk steeds naar het uniform en vraag 
naar een legitimatiebewijs. Woont u in een appartement? Open dan niet automatisch 
de deur via de parlofoon, maar vraag eerst wat de bezoeker bij u komt doen. 

Naomi Van der Velden
Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst

 Met ‘Aan tafel in 1-2-3 euro’ krijgt u om de twee  
weken een boekje met kindvriendelijke en  
gemakkelijke recepten in de bus.

Sluit u aan bij een BIN

Wist u dat Borsbeek al enkele buurtinformatienetwerken (BIN’s) telt?  
Sluit u aan bij een BIN in uw buurt. Leden van het BIN geven verdachte  
zaken door aan de politie, die de nodige maatregelen neemt. 

Linda Bresseleers
Gemeente- en  
politieraadslid
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Ruimtelijke 

sprokkels

Rioleringswerken  
Schanslaan afgerond

Half maart werden de rioleringswerken in de Schanslaan  
afgerond. Aansluitend maakte de aannemer met een veegwagen 
en hogedrukreiniger de Akkerdonckstraat, de J. Goovaers-
straat, de J. Bosstraat en de E. Verelstlei schoon. Pidpa keek 
nadien de rioolputjes na om verstoppingen te vermijden.

In mei en juni volgt de aanleg van de voetpaden, de parkeer-
stroken en de onderlaag van het asfalt. Net voor het bouw- 
verlof worden de toplaag van het asfalt en de betonverharding 
aangebracht. Na het bouwverlof volgt dan de aanleg van het 
bufferbekken met vlonderpad.

We werken aan 
veilige voetpaden
Onze technische diensten en 
aannemers herstelden de voor-
bije maanden een aantal voet- 
paden, onder meer in de Adrink-
hovenlaan, de A. Van Putlei, aan 
de ingang van de bibliotheek, in 
de Cantincrodelaan, de Grens-
straat, de Granvellelaan, de 
Eenamelaan, de Broekstraat, de 
Hulgenrodestraat, de J. Goovaers- 
straat, het Meuleveld, de K. Soete- 
laan, de Singel, de Manebrugge-
straat, de Sprinkhaanstraat, de Wenigerstraat, de Vogelenzang, de 
Mertensstraat, de Groenigerstraat en de de Robianostraat-West.

De verbetering van fiets- en voetpaden blijft voor N-VA Borsbeek 
een topprioriteit. De komende maanden en jaren pakken we de 
pijnpunten dan ook verder aan.

Walter Kiebooms
Schepen van Openbare Werken

In memoriam: Jef Denil
In januari namen we afscheid van Jef Denil. 

Als jong afgestudeerde verliet Jef in 1965 de Vlaamse Rand 
en kwam hij in Borsbeek wonen. Daar bouwde hij de jonge-
renafdeling van de Volksunie uit. Later drukte hij als schepen 
van Openbare Werken zijn stempel op onze gemeente. 

Zo zorgde hij er onder meer voor dat er een fietstunnel 
kwam onder de Frans Beirenslaan. Die bracht de inwoners 
van Borsbeek-West en Borsbeek-Oost dichter bij elkaar. Een 
nog opvallendere verwezenlijking is de heropbouw van de 
torenspits op de Sint-Jacobskerk, die de geklasseerde kerk  
in haar oude glorie herstelde.

Jef was een echte Borsbekenaar, met hart en ziel verknocht 
aan zijn gemeente. Een steunpilaar voor N-VA Borsbeek. 

We zullen je missen, Jef.

Matthew De Permentier  
nieuwe regiocoördinator  
Jong N-VA Zuidrand
Op 7 maart werd Borsbekenaar Matthew De Permentier 
verkozen tot de nieuwe regiocoördinator van Jong N-VA 
Zuidrand. 

Matthew grijpt deze unieke kans om Borsbeek en de andere 
gemeenten in de Zuidrand beter te maken voor onze jongeren. 
“Zijn er voldoende activiteiten gericht op de jeugd? Kan je als 
jongere nog buiten spelen? Is de hervorming van het onderwijs 
een stap vooruit of achteruit? Onder meer met die vragen wil ik 
me als Jong N-VA-regiocoördinator bezighouden”, zegt Matthew. 

Naast zijn functie 
als regiocoördinator 
blijft Matthew ook 
voorzitter van Jong 
N-VA Borsbeek en 
penningmeester van 
Jong N-VA Studenten 
Antwerpen. 

Nieuwe parking Verlengde Schanslaan
Tussen de tennisvelden en Fort 3 komt een parking met 61 parkingplaatsen, waarvan 
4 voor personen met een beperking. Die moet ervoor zorgen dat er geen wagens meer 
kriskras tussen de bomen worden geparkeerd. Zo heeft iedereen een mooi uitzicht  
op de Koude Beekvallei.
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht

012095


