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BORSBEEK

D!RECT
CD&V Borsbeek
staat voor
vernieuwing en
verjonging
De verkiezingen van 8 oktober 2006 liggen al ver
achter ons. De nieuwe bestuursploeg, onder leiding
van onze burgemeester Leo
Vlaeymans, is intussen alweer bijna een jaar aan de
slag. In de nieuwe gemeenteraad is het vooral CD&V
die voor een frisse wind
heeft gezorgd.
Een politieke partij die niet
aan verjonging doet, knijpt
zichzelf op termijn de keel
dicht. Dat heeft CD&V
goed begrepen. Wij zijn
naar de kiezer getrokken
met een lijst waarop heel
wat jonge mensen voluit de
kans kregen om zich te bewijzen. En of ze zich bewezen hebben! Ann Coemans
en Wendy Somers zijn met
glans geslaagd voor het
examen van de verkiezingen en zetelen nu al een
jaar als gemeenteraadslid.
Maar, CD&V wil de vernieuwing ook doortrekken
naar de uitvoerende mandaten en deze jonge mensen, met hun verrassende
kijk op de dingen, de kans
geven bestuurservaring op
te doen. Zo zal Ann Coemans op 1 januari 2009 Vic
Peetermans opvolgen als
schepen. Een jaar later is
het de beurt aan Wendy Somers, die Jenny Van Dijck
zal opvolgen.
Als voorzitter ben ik heel
blij dat twee jonge, vrouwelijke kandidaten het op
zo’n korte tijd zo ver gebracht hebben. Zij leren
nu volop de stiel van hun
ervaren partijgenoten. En
als de tijd rijp is, zullen zij
het roer overnemen. Ik verwacht hier veel van.
Gerd Pichal-Vos
voorzitter CD&V
Borsbeek

Borsbeek en het vliegveld van Deurne:
een gespannen relatie
■ De gemeente Borsbeek en het vliegveld van Deurne zijn
al buren van voor de Tweede Wereldoorlog. Doorheen de tijd
was de verhouding tussen de twee buren min of meer in de
plooi gevallen en had ieder een vaste plaats verworven. Tot
enkele jaren geleden.
Het standpunt van de gemeente en van de CD&Vafdeling in het bijzonder is
altijd geweest: tot hier en
niet verder. Wij hebben nooit
naar een sluiting gestreefd,
maar uitbreiden mocht zeker niet. Het vliegveld moest
zich tevreden stellen met zijn
plaats in het gewestplan. Wij
hebben ook altijd verwacht
dat het vliegveld, als goede
buur, alle te hinderlijke activiteiten zou afbouwen.

Zoet en zuur
De afgelopen jaren is onze
relatie met Deurne zwaar onder druk gekomen. Eerst was
er het conflict met een van de
gebruikers van het vliegveld.
In het begin zag de zaak er
weinig rooskleurig uit voor
Borsbeek. Maar het tij keerde en we wonnen de gerechtelijke strijd met glans. Dan
kwam de politieke discussie. Minister Kris Peeters liet
weten dat hij het vliegveld
moest laten sluiten als de bomen op Fort III niet zouden
worden gekapt. Er waren

twee mogelijkheden: ofwel
zou het Vlaamse Gewest ons
Fort onteigenen, ofwel moest
er naar een vergelijk worden
gezocht.
Na harde onderhandelingen
werd de minnelijke overeenkomst door de gemeenteraad van Borsbeek goedgekeurd. Zoals elk compromis
was het een pakketje zoet en
zuur. Het ‘landschap na de
veldslag’, na het rooien van
de bomen, was voor iedereen
slikken. Maar wij waren tevreden met:
de schriftelijke bevestiging
van de niet-verlenging van
de startbaan;
het compensatiebos van 7,5
hectare;
de financiële vergoeding van
225.000 euro;
de belofte om de gemeentelijke bouwplannen op het Fort
niet langer tegen te werken.
Wij hebben in ieder geval de
vereiste politieke moed gehad om het probleem aan te
pakken, terwijl anderen de-

serteerden. Wij rekenen erop
dat het Vlaamse Gewest zijn
verplichtingen nakomt, de
gronden van het nieuwe bos
correct aankoopt en zo snel
mogelijk start met de aanplanting.

Positieve projecten
Zoals de actiegroepen tegen
het vliegveld hebben gevraagd, komt er geen ondertunneling van de Militaire
Baan maar wel een U-bocht.
Omdat die vrij dicht bij het
Fort komt, blijven wij in de
nabije toekomst waakzaam.
De rust en de bruikbaarheid
van ons domein mogen niet
in het gedrang komen. Ook
de plannen om een bedrijventerrein of zelfs een groot
sportstadion in te planten
op de site van het vliegveld
zullen wij met argusogen
volgen. De leefbaarheid, met

name de verkeersleefbaarheid, in Borsbeek mag niet
achteruitgaan.
Voor de verdere toekomst
hopen wij dat het dossier
van het vliegveld eens voorgoed kan worden gesloten.
De tijd en energie die wij
erin moeten steken om negatieve ontwikkelingen tegen te
houden, zullen we dan kunnen spenderen aan positieve
projecten.
Leo Vlaeymans
burgemeester

Pagina 4

Nieuws uit
het OCMW
Het Vlaamse decreet over
het Lokaal Sociaal Beleid
legt aan de gemeente en
het OCMW op om in 2007
samen één plan te maken.
Uit ruime bevragingen bleken vier onderwerpen van
groot belang voor de Borsbekenaar: wonen, cultuur,
senioren en toegankelijke
diensverlening. Die worden dan ook met de nodige
aandacht behandeld.
Bij wonen zijn de doelstellingen betaalbaar en kwalitatief wonen voor iedereen
én het bieden van duidelijke informatie hierover. Er
wordt gestreefd het aanbod
aan sociale huurwoningen
in Borsbeek te verdrievoudigen, onder meer door in
onze regio een sociaal verhuurkantoor op te richten
en verregaand samen te
werken met sociale huisvestingsmaatschappijen.
Het uitbouwen van een
toegankelijk cultuuraanbod voor alle inwoners
staat centraal bij het onderwerp cultuur. Als Borsbeek
aan de voorwaarden kan
voldoen en subsidies krijgt,
komt er een cultuurbeleidscoördinator. Eén van zijn
of haar taken wordt dan
de ondersteuning van de
vrijwilligerswerking en het
verenigingsleven binnen de
gemeente.
Voor de senioren wordt
er een ouderenbeleidscoordinator
aangeworven.
De eerste opdrachten zijn:
meer aandacht voor hun
bijzondere leefsituatie, de
deelname van senioren aan
het beleid bevorderen en de
vereenzaming bestrijden.
Het slotstuk van dit Lokaal Sociaal Beleidsplan is
de dienstverlening. Met het
uitwerken van een Sociaal
Huis komt er één plaats
waar je terecht kan voor
alle vragen over en problemen met dienstverlening
(pensioenaanvragen, sociale steun, verzoeken voor
tegemoetkoming van mindervaliden, …).
Deze doelen maken het
mogelijk dat Borsbeek een
dorp naast de stad blijft.
Met een eigen karakter,
een rijk verenigingsleven en
vrijwilligers die zich inzetten voor de gemeenschap.
Een dorp waar het simpelweg goed is om wonen.
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Ze zijn jong
en ze willen wat van

Borsbeek maken

De namen Leo, Jenny en Vic doen bij de meeste Borsbekenaars wel een belletje rinkelen. Maar
Ann en Wendy? Die klinken u misschien nog niet zo bekend in de oren. Hoog tijd om kennis
te maken met de twee jongste leden van onze gemeenteraad (én twee van de weinige nieuwe
gezichten)!
Daniël Van Olmen - voorzitter JONGCD&V Borsbeek
Ann Coemans, 24 jaar, kunt u overdag aantreffen in het
Sint-Ritacollege in Kontich. Daar geeft ze aardrijkskunde.
In haar vrije tijd is ze vaak terug te vinden in de bibliotheek,
op haar fiets of achter het fornuis.

Wendy Somers, 23 jaar, zit in haar vijfde jaar rechten en
volgt gelijktijdig de lerarenopleiding. In de vrije uurtjes trekt
ze de sportieve kaart. Ze is dan te vinden in de capoeirakring, op ski’s of op de dansvloer.

Als politica gaat Ann voluit voor het WIJ-gevoel in Borsbeek.
Ze wil zich inzetten voor álle inwoners en verenigingen, op
een nuchtere en rechtvaardige manier. Wat ze in het bijzonder
wil helpen verwezenlijken:
méér groen op straat;
veilige speelruimten;
degelijke jeugdlokalen;
een groot sportaanbod.

Twee van de troeven van Borsbeek zijn volgens Wendy het
fiscaal vriendelijke klimaat en de goede dorpssfeer. Door naar
de mensen te luisteren en problemen van elke dag mee proberen op te lossen wil ze haar steentje bijdragen. Haar aandacht
gaat nu vooral uit naar:
het tekort aan kinderopvang;
de vraag naar een seniorenconsulent.
het groenonderhoud.

Ann en Wendy, twee jonge vrouwen die wat van Borsbeek willen én zullen maken!

De heropbouw van het jeugdhuis
In 2004 brandde het jeugdhuis Tuitvlugt af. Zowel de gemeente als het jeugdhuis kregen een vergoeding via de verzekering. Het oorspronkelijke voorstel was dat ze beiden het
geld in de heropbouw zouden steken en dat het tekort zou
worden verdeeld tussen de gemeente en het jeugdhuis. Maar
Tuitvlugt zat te krap bij kas. De gemeente besliste dan om
zelf met de werken te beginnen en later een gebruikersovereenkomst af te sluiten.

lot 1: de afbraak;
lot 2 de ruwbouw en fundering;
lot 3: de gesloten ruwbouw;
lot 4: de technische installaties en de afwerking van het interieur.

De heropbouw heeft lang op zich laten wachten omdat de
nodige vergunningen uitbleven. Die werden pas verkregen
nadat de gemeente ze in de strijd wierp bij de onderhandelingen over de bomen. Bovendien is er altijd zoveel mogelijk
rekening gehouden met allerhande adviezen. Met aanpassingen en vertragingen als gevolg.

De gebruikersovereenkomst tot slot. Uit verschillende hoeken klinkt de vraag om het gebouw niet enkel meer voor
te behouden voor Tuitvlugt. Met het toch hoog oplopende
kostenplaatje in het achterhoofd lijkt het mij inderdaad een
rechtvaardige eis om het open te stellen voor andere (jeugd)
verenigingen.

De werken werden verdeeld in 4 loten:

Jan Van Tiggelen
OCMW-raadslid

Op dit moment is lot 3 in uitvoering. Eind april 2008 zou
dit af moeten zijn.

Wendy Somers - gemeenteraadslid
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