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BORSBEEK

N-VA Borsbeek
wenst u een
lange, warme en
prettige vakantie.

48,5 %

48,5 procent van de
Borsbekenaren gaf zijn
vertrouwen op 25 mei aan
de N-VA voor de federale
verkiezingen.

Een ongeziene score, waarvoor wij met onze ploeg van N-VA Borsbeek maar één
woord hebben: bedankt!
Ook onze kandidaat uit Borsbeek, schepen Ken Casier, zette een mooi
persoonlijk resultaat neer met 3 990 voorkeurstemmen. Alweer, bedankt!
In het ganse kanton Kontich, waar Borsbeek mee onder valt, scoorde de N-VA
bijzonder goed. Voor het Vlaams Parlement haalden we een score van 40,85
procent. Voor de Kamer niet minder dan 44,52 procent.
Op het Vlaamse niveau wordt er hard gewerkt aan een krachtdadig
bestuursakkoord.

Wandeling langs de Borsbeekse trage
wegen. In het najaar. Verdere info volgt
in ons septembernummer.

www.n-va.be/borsbeek

V.U. Gerard Spuesens - Brouwershoek 12 - 2150 Borsbeek

Ook in Borsbeek blijven we natuurlijk verder werken aan een aangename
gemeente om trots op te zijn!

Feestelijke opening speelbos

Het speelbos is in twee fases opgebouwd tot wat het nu
is. Een eerste stuk dateert nog van de vorige legislatuur.
Het huidige bestuur stond erop dat het tweede deel zo
snel mogelijk in orde kon worden gemaakt. Een heus
touwenparcours en een leuke glijbaan met een idyllisch
zicht op het fortwater vervolledigen dit prachtig
gelegen speelterrein. Alweer een stukje afgewerkt van
het bruisende fort waar we naar streven. Tijd dus om er
een klein feestje rond te doen.

Creativiteit na school

Zondag 22 juni, bij het begin van de zomer, organiseerde de gemeente een tof moment om het speelbos
te openen. Vanaf half
drie was iedere familie welkom om mee de
naam van het speelbos
‘t Fortje te onthullen en
een eerste verkenningsronde te maken.

Eén van mijn doelen deze legislatuur is om naast
de Stekelbees een creatief aanbod uit te werken
van naschoolse activiteiten. Met vreugde kan ik
neerschrijven dat er vanaf september drie naschoolse
activiteiten zullen aangeboden worden. Twee
activiteiten ingericht door de gemeente en één door
een externe organisatie. Het zal gaan om Beeldende
Vorming i.s.m. de gemeentelijke kunstschool
Academia. Zij starten in het centrum met een
wijkafdeling. Een tweede activiteit is een sessie van
acht lessen djembe in de kleine zaal van Ter Smisse.
Het circusatelier Circant komt als externe organisatie
workshops circustechnieken geven. Voor meer info
kan u terecht op www.borsbeek.be.

Kristof Van de Velde
Schepen van Jeugd & Onderwijs

Jeugdbewegingen,
kunstenaars van
Academia, bezoekers van
de Zomerbar, scholen?
Vanaf nu kunnen jullie je
laten gaan.

Half vier. De bel op de speelplaats kondigt het einde
van de schooldag aan. Vele ouders en grootouders
staan te wachten om hun kinderen op te halen. Een
heel deel kinderen blijft achter, maakt hun huiswerk
in de studie en trekt dan naar Stekelbees, onze
buitenschoolse kinderopvang. Daar worden ze prima
opgevangen.

Kristof Van de Velde

Zoals elk jaar belonen we onze Borsbekenaars die op
onze Vlaamse feestdag ‘de Vlaamse Leeuw’ uithangen.
In deze folder bezorgen we jullie een papieren exemplaar
dat je voor de venster kan hangen. Waar we op vrijdag 11
juli de Vlaamse Leeuw zien hangen…daar komen we een
verrassing afgeven!

borsbeek@n-va.be
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Een beperking mag geen handicap zijn,
ook niet in Borsbeek
De N-VA zet als warme partij graag mensen met een warm hart in de bloemetjes. Na de
recente lancering van ons dossier ‘Een beperking mag geen handicap zijn’, willen we ook
in Borsbeek iemand in de bloemetjes zetten die mensen met een beperking een warm
hart toe draagt.
Na de oproep via het huis-aan-huisblad, zijn de winnende handelaar(s) gekend.

Rita Schouppe-Moons
OCMW-voorzitter en
schepen van Sociale Zaken

Schepen van Lokale Economie Ken Casier en schepen voor Sociale Zaken Rita Schouppe-Moons gingen langs bij de
winnende handelaars uit onze gemeente op donderdag 5 juni.
Brood- & banketbakkerij Wachters,
Vleerakkerstraat 127, (Eksterlaar/Borsbeek)

Apotheker Alain Bosmans
uit de Akerdonkstraat 2

Zij worden beiden in de bloemetjes gezet omdat hun winkel zeer toegankelijk is voor mensen met een beperking.
Beide zaken beschikken over automatisch toegangsdeuren. Er is geen probleem voor rolstoelgebruikers om binnen en
buiten te geraken. Het normale drempelniveau is weg of aangepast. Dit is zeer bemoedigend.
Wij hopen dat in de toekomst meer en meer handelaars hun handelspand zullen aanpassen om ook hun zaak beter
toegankelijker te maken voor mindervaliden.
Een warm dorp voor iedereen!

Ruimtelijke sprokkels in onze gemeente
•
•
•
•
•
Walter Kiebooms,
schepen van Openbare
Werken, Ruimtelijke
Ordening, Mobiliteit en Sport

•
•
•

De Louis Huybrechtsstraat nadert zijn voltooiing. Een mooie, nieuwe straat die deels
wordt ingericht als woonerf.
De voetgangersdoorsteek van de Louis Huybrechtstraat naar de R11 wordt mooier en
breder.
Op een eerste, druk bijgewoonde bewonersvergadering rond de aanleg van de nieuwe
Schanslaan werden toelichtingen gegeven over de inrichting, het profiel en de nieuwe
riolering.
Met het studiebureau wordt de laatste hand gelegd aan het Ruimtelijk Uitvoeringsplan
‘Koude beekvallei’.
Einde mei werd de omleidingsweg ter hoogte van de ondertunneling aan het vliegveld
in zijn definitieve bedding gelegd (asverschuiving naast H. Geesthoeve).
In het park wordt een zone klaargemaakt om in het najaar het eerste Borsbeekse
bijenhotel te plaatsen.
De bloemenmanden hangen weer … en ze zijn opnieuw zeer mooi.
Zopas werd een discgolfparcours aangelegd op het Fort 3. Meer info over hoe je dit
nieuwe spel kan spelen is te vinden bij ‘De Schuur’.

www.n-va.be/borsbeek

BEDANKT VOOR HET VERTROUWEN!
“Op 25 mei kleurde Vlaanderen zo goed als volledig geel. Het
resultaat van de N-VA mag u gerust historisch noemen. Zowel
op Vlaams als op federaal niveau gaf zowat één Vlaamse
kiezer op de drie zijn vertrouwen aan de N-VA. En dat ondanks
een zeer zware campagne. Want nooit is er met meer macht
geprobeerd om de Vlamingen van de wijs te brengen. Maar de
Vlamingen hebben gekozen en ze kozen voor verandering. Ik
dank u dan ook voor dat vertrouwen.”
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Voorzitter N-VA
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Bart De Wever
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Wil u ook lid worden van de grootste familie van Vlaanderen?
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Als lid van de N-VA steunt u samen met 40 000 anderen de Verandering voor Vooruitgang. U maakt
deel uit van de grootste en snelst groeiende familie van Vlaanderen. Én uw lidmaatschap geeft u
bovendien tal van voordelen!
Ga naar www.n-va.be/bedankt of stuur het onderstaande strookje ingevuld op.

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 toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren
of verwijderen ervan.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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