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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 5 oktober.

Seniorenlokaal heropent de deuren (p. 3)141.000 euro extra voor verenigingen (p. 2)

Borsbeek zet mobiele camera’s  
in tegen sluikstorters
Op zaterdag 19 september was het World 
Cleanup Day. Talloze vrijwilligers 
ruimden het afval van anderen op. Dit 
initiatief en verschillende andere acties 
ten spijt, gaan sommige mensen rustig 
door met het dumpen van hun viezig-
heid. Daarom zet Borsbeek binnenkort 
mobiele camera’s in. 

Sluikstorters zorgen voor overlast en 
ontsieren ons patrimonium. Bovendien 
kost het heel veel geld om het afval telkens 
op te ruimen. Om zowel preventief als 
repressief op te treden tegen sluikstort 
en andere vormen van overlast, zal de 
gemeente mobiele camera’s inzetten. De 
gemeenteraad van september keurde het 
gebruik daarvan unaniem goed. 

Bied uw huisvuil aan in de juiste zakken, 
op de juiste data en gooi afval niet achte-
loos weg. Zo zorgen we samen voor een 
proper Borsbeek.

 Schepenen Ken Casier en Kristof Van 
de Velde staken op World Cleanup Day de 
handen uit de mouwen. Helaas volstaan 
dergelijke initiatieven niet om komaf te maken 
met zwerfvuil en sluikstort. 

Beste Borsbekenaren,
De zomer is voorbij en de herfst strooit 
blaadjes in het rond. Door de tweede 
coronapiek en de strenge maatregelen 
was de zomer van 2020 anders dan 
normaal. Alle geplande festiviteiten 
vielen weg.

Toch was 11 juli in Borsbeek een 
feest. Die dag kleurden vele straten 
geel. Dankzij het initiatief van onder-
voorzitter Naomi Van der Velden en de 
inzet van enkele bestuursleden kreeg 
iedereen die ‘het beest’ uithing, een 
leuke attentie.

Dat we zoveel Vlaamse Leeuwen 
mochten bewonderen motiveerde ons 
om met aanhoudende krachten te 
blijven doen waarvoor u ons verkozen 
heeft. Ook de komende weken en 
maanden zetten wij op politiek vlak ons 
beste beentje voor. 

Ik wens u een aangenaam en gezond 
najaar!

Anita Van den Bulck
Afdelingsvoorzitter

Linda Bresseleers 
Gemeente- en  
politieraadslid

N-VA Borsbeek zet mama’s in de bloemetjes 
Deze dames wonnen een prachtig boeket van Citybloem Bloemdecorateurs met 
de moederdagwedstrijd van N-VA Borsbeek. Topmadammen! 

“Heerlijk om andere 
vrouwen met een 
groot moederhart te 
verrassen”, reageren 
bestuursleden Linda 
Bresseleers en Naomi 
Van der Velden.
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•  Onze jeugdverenigingen kregen 50 procent extra bovenop 
hun normale kampsubsidies. Daarnaast ontvangen zij 
in het najaar – net als het jeugdhuis – een bonus van 25 
procent op hun jaarlijkse werkingsmiddelen. 

•  Naast die rechtstreekse financiële injecties gunnen we 
ook alle Borsbeekse kinderen een extraatje. Zo worden de 
speeltoestellen in de speeltuinen sneller vernieuwd dan 
gepland. 

•  Alle verenigingen die velden en zalen huren, krijgen een 
stukje terugbetaald. 

•  De sportsubsidies voor erkende Borsbeekse sportvereni-
gingen worden met 25 procent verhoogd.

•  Al wie gebruikmaakt van onze sporthal, werkt het liefst 
met goede infrastructuur. Daarom krijgen allerlei  

sportmateriaal en ook de omkleedruimtes naast het 
kunstgrasveld een opknapbeurt.

•  De cultuurverenigingen kunnen rekenen op een extra 
boost van 25 procent bij hun werkingsmiddelen. De subsi-
dies van de Zuidrand voor ‘Tournée cultuur’ worden wat 
aangevuld om meer mogelijkheden te scheppen.

•  We verfraaien het openbaar domein met onder meer  
zitbanken en seniorentoestellen en vangen de extra  
kosten voor de hygiënemaatregelen op. 

U leest het: het Borsbeekse noodfonds voor jeugd, cultuur 
en sport is goed ingevuld.

Circuskanjerklassen: eerste  
zomerschool in Borsbeek

Van 10 augustus tot 21 augustus organiseerde de gemeente 
voor het eerst een zomerschool. Veel mensen hebben dit 
opzet doen slagen, maar een speciale vermelding komt de 
vijftien vrijwilligers en leerkrachten toe. 

In de voormiddag brachten de enthousiaste lesgevers zo’n 
veertig leerlingen van de beide lagere scholen heel wat zaken 
bij. Na de middag was het de beurt aan circusschool El Circo 
D’ell Fuego om de kids te entertainen.

Een enorm fijne ervaring voor de kinderen, die met een rug-
zak verse moed aan het nieuwe schooljaar konden beginnen.

Steun aan onze ondernemers?  
#tuurlijkda
Onze Antwerpse ondernemers beleven moeilijke tijden.  
De drastische coronamaatregelen brachten imagoschade  
met zich mee en de economische gevolgen zijn groot. Om 
ondernemend Antwerpen een hart onder de riem te steken, 
lanceerde het provinciebestuur samen met partners als  
UNIZO, NSZ, Comeos, Toerisme Provincie Antwerpen  
en Horeca Vlaanderen de campagne #tuurlijkda. “Met die  
campagne moedigen we inwoners en bezoekers aan om weer 
naar buiten te komen”, aldus gedeputeerden Luk Lemmens en 
Jan De Haes.

141.000 euro extra voor Borsbeekse 
sport-, jeugd- en cultuurverenigingen
Eind mei kende de Vlaamse Regering aan elke gemeente een noodfonds toe 
om sport-, jeugd- en cultuurverenigingen extra te ondersteunen. Borsbeek 
kreeg zo’n 141.000 euro. N-VA Borsbeek dacht mee na over een eerlijke  
verdeling van dat bedrag.

 Gedeputeerden Luk Lemmens en Jan De Haes.

 Neem zeker een kijkje op www.tuurlijkda.be.

Kristof Van  
de Velde 
Schepen
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Seniorenlokaal  
heropent de deuren
Het seniorenlokaal in de Karel Soetelaan 
is een populaire locatie voor allerlei 
activiteiten. Van een kaartnamiddag tot 
eetfestijnen, van gezelschapsspelletjes 
spelen tot handwerken. Helaas gooide 
het coronavirus roet in het eten en ging 
het seniorenlokaal tijdelijk op slot. Maar 
wist u al dat het lokaal ondertussen 
opnieuw open is, met respect voor de 
veiligheidsvoorschriften?

Op 13 juli, na de versoepelingen, kwamen 
de vrijwilligers die het seniorenlokaal 
uitbaten bij elkaar. Na overleg vroegen ze 

toestemming om het lokaal weer te  
mogen openen. Ze kregen daarvoor de 
goedkeuring, uiteraard op voorwaarde 
dat de veiligheidsvoorschriften worden 
gerespecteerd. 

Heel wat maatregelen
Zo werden de tafels verder uit elkaar gezet, 
moeten alle bezoekers hun handen wassen 

en een mondmasker dragen bij binnen-
komst en wordt iedereen geregistreerd. 
Ondanks die maatregelen zakken helaas 
nog maar weinig senioren af naar de Karel 
Soetelaan. Hopelijk komt daar spoedig 
verandering in en kunnen alle kaarters 
hun favoriete hobby weer uitoefenen. 

Iedereen welkom
Het is dus wat stiller dan voorheen in het 
seniorenlokaal. Al wordt er nog wel op tafel 
geklopt en tegen elkaar gegromd als de  
medespeler een verkeerde kaart speelt, 
want kaarten is en blijft een passie. Dus 
beste senioren, voelt u zich wat eenzaam, 
aarzel niet en spring eens binnen in het  
seniorenlokaal. U kunt er een praatje maken 
of iets drinken, ook als u niet kunt kaarten.

Ruimtelijke 

sprokkels

Gloednieuwe Schanslaan
Sinds juni vorig jaar werd 
er flink gewerkt aan de 
Schanslaan. Het resultaat? 
Een compleet nieuwe 
riolering met gescheiden 
afvoer, versmalde rijstro-
ken, parkeervakken, een 
verkeersplateau … Maar 
vooral een nieuw vol-
waardig fietspad in beide 
richtingen. De veiligheid 
van de fietser kwam hier 
op de eerste plaats. 

Nieuwe pocketparking aan  
rand van Fort 3
Is het nu pocketparking of parking pocket? In elk geval ligt 
er aan de rand van het Fort 3 aan de Verlengde Schanslaan 
een gloednieuwe parking voor een zestigtal voertuigen, 
waarvan vier voor personen met een beperking. 

Zalig wat voor een 
mooi uitzicht je 
hebt op de Koude 
Beekvallei, nu alle 
wagens tussen de 
bomen weg zijn. We 
streven op termijn 
naar een autovrij 
binnenfort. Op de 
pocketparking kan je in alle veiligheid je wagen achterlaten. 
De nieuwe parking is bovendien waterdoorlatend, waar-
door regenwater doorvloeit naar het nieuwe bufferbekken.

Walter Kiebooms 
Schepen van 

 Openbare Werken

Linker zijcaponnière in ere hersteld
We geven de linker 
zijcaponnière haar 
grandeur terug. Aan de 
hand van een masterplan 
werken we aan een 
opwaardering van het 
hele Fortdomein. En 
dankzij de subsidies die 
we hebben verkregen via 
Erfgoed Vlaanderen lukt het ons om in een eerste fase de linker 
zijcaponnière te restaureren. De subsidieaanvraag voor de 
rechter zijcaponnière is ondertussen ook ingediend.

Bufferbekken met vlonderpad
Met de aanleg van 
een bufferbekken vol-
doen we aan de stren-
ge voorwaarden voor 
de waterhuishouding 
van de nieuwe 
Schanslaan. Het was 
de ambitie om er een 
mooi natuurelement 
van te maken. En of dat gelukt is. Het eilandje in het midden 
is bereikbaar via een vlonderpad. 180 planken van dat pad 
kregen via een actie een persoonlijke tekst of tekening mee. 

Loopt u het vlonderpad op zondag  
22 november mee feestelijk in? Meer  
details volgen op www.borsbeek.be.
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Samen maken we Antwerpen groener

Hebt u een
goed idee en wiltu mee de handen uitde mouwen steken? 
Mail dan naar meerbos@vlaanderen.be

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse 

Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie van natuur-

verenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en jeugdverenigingen.

• erkent Zuhal 463 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 921 hectare 

natuurreservaat toegankelijker,

• investeren we in een van onze oudste natuurgebieden, De Liereman, nadat het vorige zomer 

door een grote bosbrand getroffen werd, 

• maken we werk van een aaneengesloten grensoverschrijdend natuurgebied van 1.000 hectare 

in de vallei van ’t Merkske in Zondereigen (Baarle-Hertog),

• verhindert Zuhal het kappen van een bos van 14 hectare in Herentals waar men een 

waterverslindend golfterrein wou uitbreiden.

122 
miljoen

euro budget

4.000 ha
effectief extra bos

tegen 2024

20.000 ha
extra natuur

onder natuurbeheer

In de provincie Antwerpen ...

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije 
jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.” 

“

Samen maken we Antwerpen groener


