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pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen
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geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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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:     /     /

In deze extra dikke editie van ons huis-aan-huisblad kijken wij graag terug op de verwezenlijkingen 
die we de voorbije jaren al hebben bereikt, met onze collega’s van BbA en Groen. 

Door de goede samenwerking hebben we al heel wat doen bewegen in Borsbeek. Tegelijk beseffen we ook, 
er ligt nog veel werk op de plank! Als echte N-VA’ers stropen we dus met plezier de mouwen op om ook de 
uitdagingen van de komende jaren nog aan te pakken. Veel leesplezier!

Ken Casier
Voorzitter

WOORD VAN DE VOORZITTER

Ondernemend Borsbeek p.2 Een sociaal Borsbeek p.4

Speerpunten voor een bruisend Borsbeek

Borsbeek ligt niet op een eiland:

  Kosten drukken door in te zetten op intergemeentelijke investeringen in de Antwerpse zuid-oostrand.
 De infrastructuur efficiënt en effectief gebruiken.

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 had N-VA Borsbeek een aantal speerpunten voor 
onze gemeente.We gingen meteen aan de slag en kunnen na enkele jaren beleid al een mooi resultaat voorleggen.

Een intergemeentelijke samenwerking met Mortsel:

  De bouw van een nieuw zwembad. 
  In de bouw zelf niet mee investeren, in de exploitatie ervan een kleine duit.
  Onze scholen, verenigingen en ook de inwoners kunnen vanaf 2018 voordeliger gebruik 

maken van de vernieuwde Den Bessem.
Een cultureel centrum:

  Oprichting van cultureel centrum De Archipel, een bundeling van kleine en grotere 
zalen in Borsbeek waar evenementen, tentoonstellingen, vertellingen en lezingen kun-
nen plaatsvinden. Ook in de ‘De Pastorie’ kan u voortaan terecht voor een uitgebreid 
cultureel programma!

Een aantrekkelijk Borsbeek 
voor jonge werkende gezinnen 
met kinderen:

  Investeringen in onderwijs 
zodat de schoolgaande 
jeugd in Borsbeek tegen 
2020 gebruik kan maken 
van moderne, veilige en 
functionele infrastructuur. 

  Inspanningen leveren om 
de (verkeers)veiligheid rond 
de scholen te verhogen.

De toekomst van onze Borsbeekse 
schoolgaande jeugd verzekerd:

  Werken aan het SJI: een DBFM-pro-
ject met Scholen van Morgen.

  De lagere school mocht tijdelijk 
uitwijken naar de groenzone van de 
Koude Beekvallei.

  GBS De Klinker: in 2017 starten de 
renovatie- en nieuwbouwwerken.  De 
hele school zal tijdelijk uitwijken naar 
Tirolerhof en keert in 2018 terug.
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Ondernemend Borsbeek

Cadeaucheque
Winkeliersvereniging Borsbeek Winkelt geeft samen met de gemeente een 
cadeaucheque uit ter vervanging van de jubilaris- en geboortepremie. Op 
deze manier worden mensen aangezet te winkelen in de eigen gemeente. 
Een situatie waarbij iedereen wint dus!

Invoering controle blauwe zone
De gemeente sloot een contract met parkeerbedrijf Besix om controles uit te voeren in de bestaande blauwe 
zones. Daar werd telkens langdurig geparkeerd omdat de bestaande regels niet afgedwongen werden. Door 
de invoer van de controle wordt de blauwe zone wel gerespecteerd waardoor mensen die met de auto komen 
winkelen in de gemeente vlot een parkeerplaats vinden.

Met belgerinkel naar de winkel
Ieder jaar opnieuw neemt onze gemeente deel aan de actie ‘met belgerinkel naar de winkel’. Op die manier stimuleren we het 
winkelen met de fiets in onze gemeente. Naast minder mobiliteitsoverlast zorgt het natuurlijk ook voor een betere gezondheid. En de 
winnaar van de jaarlijkse actie krijgt een spiksplinternieuwe fiets. Waar wacht u nog op?

Uitbreiding BIN
Veiligheid is voor N-VA prioritair. Het bestaande buurtinformatienetwerk Hulgenrode kreeg gezelschap van 2 nieuwe bins, Rose-
kapelle en achterrot. Door sociale controle worden de politie en andere buurtbewoners snel op de hoogte gebracht van verdachte of 
criminele feiten, wat de pakkans en de veiligheid verhoogt. 

Dienstverlening
Ook achter de schermen zit de gemeente niet stil. De geplande fusie van OCMW en gemeente wordt in Borsbeek de voorbije jaren al 
voorbereid onder de noemer ‘samen integraal’.Zo werken de ondersteunende diensten voor zowel OCMW als gemeente. Daarnaast 
willen we alle publieksdiensten op één locatie onderbrengen. Op die manier hoeft de burger nog maar op één adres terecht met al zijn 
vragen!

Communicatief Borsbeek
Burgers die een bezoekje moeten brengen aan het gemeentehuis en daar even moeten wachten kunnen vanaf nu gebruik maken van 
de gratis wifi in het gemeentehuis. 

Sinds januari 2015 is de lay-out en de inhoud van het gemeentelijke infoblad grondig aangepakt. Mensen en verenigingen worden in 
de kijker gezet, de uit-kalender geeft mee wat er allemaal te beleven valt in de gemeente en in het dossier gaan we dieper in op een 
actueel thema. Kortom, alles om bij te blijven over het reilen en zeilen in onze gemeente.

Je vindt alle info over onze gemeente niet alleen op de website en in het infoblad. Ook de digitale borden in onze gemeente tonen 
belangrijke informatie over activiteiten. Je vindt ze op de hoek Schanslaan/Lucien Hendrickxlei en op de hoek van De Robianostraat/
Frans Beirenslaan.

Wist je dat ...
... we vanaf december fairtrade gemeente zijn? De gemeente, verenigingen, handelaars en vrijwilligers maken de inwoners van de 
Borsbeek zo bewust van eerlijke handel.

... het urnenbos op de begraafplaats mensen nu ook de mogelijkheid geeft om tijdens een mooie wandeling door dit rustgevend 
stukje stil te staan bij de mooie herinneringen aan overleden dierbaren?
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Niemand zal zich 

gauw vervelen in  

onze gemeente.

Vorige zomer was er het groot scherm voor het 

EK voetbal en ook de 11 juliviering staken we in 

een nieuw jasje. Een geslaagde zomerwende 

en binnenkort weer een nieuwe winterwende 

zorgen ervoor dat er in elk seizoen wel wat 

te beleven valt. En wie is er recent niet 

mee geweest op de heksentocht 

in het Fort?

Borsbeek zet in op verkeersveilig dorp.
Het oprichten van een gemotiveerde ploeg gemachtigde opzichters.
  Deze ploeg zebrapapa’s of –mama’s, waar ook Ken, Walter en 

Kristof deel van uitmaken, zorgen voor een veilige oversteek aan  
bepaalde zebrapaden.

  Voor alle leerlingen.

De komst van de Mobibus
  Voor het secundair van St.-Jozefsinstituut.
  Een mobiele - en interactieve tentoonstelling zodat jongeren de 

nodige kennis en vaardigheden aanleren om zich veilig in het 
verkeer te begeven.

Project dodehoek
  Voor vierde, vijfde en zesde leerjaar van de GBS De Klinker en 

het SJI.
  Levensechte oefeningen om de problematiek toonbaar te maken.

Borsbeek verbetert de publieke ruimtes
  Het speelbos ’t Fortje in het bruisende fort waar we naar 

streven
  De tweede fase is uitgebouwd en feestelijk geopend op  

22 juni 2014: een touwenparcours,  een leuke glijbaan met 
een idyllisch zicht op het fortwater.

Speeltuin ’t Batterijtje
  Een gewonnen strijd met 46 andere steden en gemeentes 

om zoveel mogelijk batterijen te verzamelen in mei 2015.
  Als cadeau van het organiserende Bebat: een ‘groene’ 

speeltuin. Na overleg met de leerlingenraden, de jeugd-
raad en de gemeentediensten, werd deze geplaatst in de  
E. Verelstlei,  een opwaardering van deze buurt.

Plaatsing van nieuwe goaltjes in het gemeentepark, Floris Primspark, en het 
Mertensplein

Borsbeek wil een dorp zijn vol jeugdige beweging
Naast de Stekelbees een creatief aanbod uitwerken van 
naschoolse activiteiten:
  Beeldende vorming door een nauwe samenwerking 

met onze kunstschool Academia voor onze beide 
basisscholen. 

  Een sessie djembelessen.
  Het circusatelier CircAnt bracht workshops  

circustechnieken.
  We werken verder aan een nieuw aanbod  van 

naschoolse - en vakantieopvang voor de komende 
schooljaren.

  In december 2015 hebben we de eerste keer een 
winterbinnenspeeltuin georganiseerd!
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Een sociaal Borsbeek

Senioren:
Bijna een derde van onze bevolking zijn 55-plussers. Een 
grote en enthousiaste groep die kan kunnen terugblikken op 
tal van activiteiten. De jaarlijkse seniorenweek was ook dit 
jaar weer een topevenement. 

Traditiegetrouw was er op dinsdag 11 oktober de kaartwed-
strijd. Op donderdag was er de boeiende historische voet-
tocht doorheen Borsbeek en op vrijdag was er een fantasti-
sche muziekavond met Jules De Beule. Met zijn voorstelling 
van ‘De Musical’ liet hij het publiek genieten van bekende 
namen en onsterfelijke melodieën: een topper!

Tijdens het Seniorenfeest op zondag werden de jubilarissen 
gehuldigd en stond er een heerlijk feestmenu op het pro-
gramma. De Seniorenkriebelsshow van Eddy Hermans met 
de populaire zanger Ivann en accordeonist Johan Veugelers 
sloten de seniorenweek af.

Met dank aan de vele vrijwilligers om hier een topevent van 
te maken.

Gehandicaptenbeleid
Ook een mooie realisatie is de oprichting van de ‘adviesraad van en voor personen met een handicap’.

Het is een jonge raad, niet enkel omdat de oprichting pas op de gemeenteraad van 12 september is goedgekeurd, maar ook 
omdat zoveel jonge mensen zich spontaan aandienden om deel te maken van ‘hun’ raad.

De slogan ‘Een beperking mag geen handicap zijn’ is onze leuze.

Gezonde voeding voor iedereen
In de voorbije jaren hebben we succesrijk het ‘twinkeltje’ 
uit de grond gestampt. We krijgen veel steun van de han-
delaars uit de omgeving, die ons wekelijks voorzien met 
kwalitatieve producten. Een fantastisch team van 24 vrij-
willigers zorgen voor het runnen van het ‘twinkeltje’. Een 
echte meerwaarde om onze minder begoede burgers toch 
een pakket van gezonde voeding te kunnen aanbieden.

Sociale huisvesting
De Ideale Woning investeerde in samenwerking met de ge-
meente voor de bouw van sociale woningen met het oog op 
het behalen van het sociaal bindend objectief. 

Onlangs werd er begonnen aan de site Edelweiss. Zo zijn we 
weer een grote stap dichter bij het behalen van het objectief.
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Ruimtelijke sprokkels….
Binnen Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit zijn er verschillende dossiers die over deze 
beleidsdomeinen heen lopen.

Onze technische diensten leveren dagelijks veel inspanningen om onze straten en pleintjes proper te houden. Elke week zijn er 
gedurende twee dagen twee werkmannen bezig om alle vuilbakjes te ledigen, alsook het sluikafval dat sommigen daar achterlaten.

 Verder leveren onze werkmannen een waar gevecht tegen het onkruid dat niet meer vooraf met pesticiden mag worden bestre-
den, maar pas nadien met meer natuurlijke middelen.

Het periodieke onderhoud van wegen en voetpaden; aanleveren van materialen; snoeiwerken allerhande … de lijst is lang.

We werken een timing uit om de voetpaden structureel te herstellen. In veel gevallen duwen de boomwortels de stenen naar 
boven.

Gemeente investeert fors in Fort 3
Naast de afbraak van een aantal bouwvallige loodsen en de vernieuwing van de 
daken van enkele clublokalen maakte de gemeente werk van een masterplan voor 
Fort 3. 

Een deel van de omheining van het fort werd weggehaald, waardoor het toeganke-
lijker wordt. Een nieuw grindpad vervangt de asfaltweg die door de speeltuin loopt.

De komende jaren maken we ook hard werk van een heraanleg van het binnenfort. 
Zo wordt de ruimte nog aantrekkelijker voor activiteiten, optredens en meer.

Hierbij nog een greep uit de vele projecten en tussenkomsten van de voorbije 
weken, maanden en jaren:

 9 Zone 50 Boechoutsesteenweg: om de snelheid van het 
inkomend verkeer naar onze dorpskern te verminderen 
en zo ook veiliger te maken, werd Boechoutse- 
steenweg zone 50 met verbod tot inhalen. Binnenkort  
zal de gemeente Boechout dit voorbeeld volgen en de 
Borsbeeksesteenweg eveneens dit statuut geven.  
De zwakke weggebruiker kan er maar wel bij varen!

 9 Om de parkeerdruk in het centrum te verlichten werd er 
een blauwe zone ingesteld. Zo zijn er toch altijd  
een aantal vrije parkeerplaatsen. Onze winkeliers  
appreciëren dit!

 9 Ondertussen hebben we met de buurgemeenten en de 
Vlaamse overheid de eerste overlegvergadering achter de 
rug over de aanleg van de Verbindinsgweg tussen N10 
Liersesteenweg en R11.

 9 De opwaardering van Fort 3 gaat gestaag verder met de 
herinrichting van de hondenweide, de verdere uitbouw 
van het discgolfparcours, het verder inrichten van het 
middenplein, herstellingswerken aan de gebouwen,….

 9 De Koude Beekvallei die aanleunt tegen ons fort werd 
verankerd in een Ruimtelijk Uitvoerings plan (RUP). 
Nu ligt deze open ruimte vast en kunnen wandelaars, 

vogels,….blijvend genieten van dit unieke stukje groen 
vlakbij onze dorpskern.

 9 We werken verder aan de ecologische herinrichting van 
de Diepenbeek.

 9 Het mooi uitgewerkte trage wegen netwerk heeft nu ook 
zijn ontsluiting naar Boechout.

 9 Binnenkort kunnen we bouwaanvragen toetsen aan onze 
eigen Borsbeekse wooncodex, waar we accenten leggen 
op wat we zelf belangrijk vinden.

 9 Met de installatie van een eigen noodgenerator aan het 
gemeentehuis kunnen we bij eventuele grote stroompan-
nes het gemeentehuis verder laten fungeren als crisiscen-
trum.

 9 Als kleine gemeente zijn we de voortrekker van  
intergemeentelijke samenwerking om een betere  
dienstverlening te kunnen geranderen.

 9 We gaan de verkrotting tegen door verregaande  
controle op leegstand.

 9 Het moeilijke dossier ‘nieuwe Schanslaan’ zou moeten 
landen in het voorjaar 2017.

 9 Eveneens in 2017 staat de nieuwbouw van de GBS  
De Klinker op het programma.
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