
Borsbeekse
kandidaat

voor de Vlaamse verkiezingen

Kinderopvang

Wendy Somers is onze Borsbeekse kandidaat voor de Vlaamse 
verkiezingen. Ze staat op de 29ste plaats. Een goede reden om 
haar wat beter te leren kennen.

Er is een grote behoefte aan kinderop-
vang in onze gemeente. Wie kunnen we 
daarover beter aan het woord laten dan 
Jenny Van Dijck-Hendrickx, schepen 
van sociale zaken.
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borsbeek

- Wat doe je in het dagelijkse leven?
Ik studeer fiscaliteit. Deze specialisatie 
heb ik gekozen na mijn studie rechten. 
Verder ben ik actief als gemeenteraadslid. 
Mijn interesse gaat vooral uit naar sociale 
zaken en financiën. Sociale zaken omdat 
ze het leven van alle mensen wel op één of 
andere manier raken. Het is een heel men-
selijke materie. Financiën omdat ze een 
rol spelen bij alles wat je doet. Een goed 
financieel beleid is dan ook noodzakelijk.

- Welke thema’s vind je belangrijk in 
het Vlaamse programma?

Vooral werk vind ik op dit moment 
belangrijk. Door de crisis wordt het 
gebrek aan arbeidsplaatsen voelbaar en 
geen werk hebben is een zeer ingrijpend 
gegeven in je leven. We mogen ook niet 
blind zijn voor de toekomst. Dat men-
sen kunnen blijven werken is niet alleen 
belangrijk voor hun eigen welvaart maar 
ook voor onze sociale zekerheid. Zeker 
met de uitdagingen van de vergrijzing in 
het achterhoofd!
Meer informatie over Wendy Somers 
vindt u op haar website: 
www.wendy-somers.be.

- Welke stappen zijn er al gezet?
Toen ik als schepen begon, was er enkel 
de dienst onthaalmoeders. Ondertussen 
is dit de vzw Kinderopvang geworden, 
waarmee de gemeente zeer goed samen-
werkt. Sindsdien is er ook Stekelbees ge-
komen. Die neemt de voor- en naschoolse 
opvang voor haar rekening. En ik mag 
zeker ook Speelweken niet vergeten. Een 
enthousiaste groep jongeren zorgt op een 
speelse manier voor opvang tijdens de 
schoolvakanties, vorig jaar van ongeveer 
700 verschillende kinderen.

- Maar er is nog steeds een grote 
vraag?
Inderdaad. Daarom hebben we ook een 
subsidieaanvraag ingediend bij de Vlaam-
se overheid voor een kinderdagverblijf dat 
plaats geeft aan 24 kinderen.

Jenny Van Dijk-Hendrickx (links) en Wendy Somers (rechts)
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Gemeenteraadslid Wendy Somers en schepen Jeroen Truyens 
wonen in de rand van Antwerpen, in Borsbeek en Boechout. Als 
jongere hier een woning vinden is niet gemakkelijk. Maar recente 
Vlaamse maatregelen zoals de renovatiepremie en het grond-en 
pandendecreet helpen veel jongeren een handje. Wendy: ‘Het is 
erg belangrijk dat jongeren in de eigen gemeente kunnen wonen. 
In een dichtbewoonde gemeente als Borsbeek is de renovatiepre-
mie een schitterende maatregel.’ Jeroen: ‘Boechout is een landelij-
kere gemeente, met nog heel wat open ruimte. Dankzij een recent 
decreet kunnen we in verkavelingen de eis opleggen dat enkel 
mensen die een link te hebben met onze gemeente er kunnen ko-
men wonen. Zo kunnen jongeren in eigen streek blijven. Al willen 
we zeker niet alles volbouwen’.
Schepen Annelies Laureyssens woont in Boom. ‘Door onze lig-
ging tussen Antwerpen en Brussel is ook onze gemeente een ge-
wilde, en dus dure woonplaats. Ook in Boom, net als in Borsbeek 
en Boechout, kunnen we de regel om eigen mensen voorrang te 
geven bij verkavelingen opleggen. Daarnaast werken we in Boom 
intensief aan stadsvernieuwing, waar onze aandacht vooral uitgaat 
naar het realiseren van moderne en betaalbare gezinswoningen’.

Annelies Laureyssens uit Boom 31e plaats, Jeroen Truyens uit Boechout 15e 
plaats en Wendy Somers uit Borsbeek 29e plaats Vlaams Parlement

Jongeren verdienen 
een thuis in eigen streek

Jos Peeters, gemeenteraadslid uit Hove: ‘Het sociale 
beleid ligt me nauw aan het hart.  Voor CD&V telt elke 
mens. Hier blijven er grote uitdagingen. Zoals voorzien 
in het Pact 2020 moet er tegen 2020 een toegankelijk 
en betaalbaar aanbod zijn aan hulp-en zorverlening’. 
Rina Van De Weyer, gemeenteraadslid uit Aartselaar en 
provincieraadslid vult aan: ‘De afgelopen 4 jaar stegen 
de budgetten voor welzijns-en gezondheidszorg met bijna 
40%. Maar de nood blijft groot. Omwille van de grote 
stijging van het aantal ouderen werd het Woon-Zorgcon-
cept uitgewerkt. Ouderen moeten zo lang mogelijk in hun 
eigen woning blijven wonen.’
Raf Waumans is actief in het onderwijs. In het gewoon 
basisonderwijs moet alle extra hulp die nodig is om de 
eindtermen te halen en niet door het schoolteam kan 
gegeven worden, kosteloos worden aangeboden. Ook 
voor de eerste graad van het middelbaar moet er een 
maximumfactuur komen. Scholen moeten over voldoende 
middelen beschikken om ons hoogstaand onderwijs kwa-
liteitsvol uit te bouwen.

Rina Van De Weyer uit Aartselaar, 6e opvolger; Raf Waumans uit 
Rumst, 4e opvolger; Jos Peeters uit Hove, 27e plaats Vlaams 
Parlement.

Een zorgzaam vlaanderen 
met een hart voor onderwijs
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Sterk in moeilijke tijden. Fractievoorzitter van 
het Vlaams Parlement, Ludwig Caluwé getuigt: 
‘CD&Vers nemen hun verantwoordelijkheid 
op. De afgelopen 5 jaar werden daden gesteld. 
Investeringen in onze havens, meer geld naar 
zorg, een goed landbouwbeleid, veel geld naar 
openbare werken. Vijf jaar lang hadden we 
inderdaad een investeringsregering.’  
Schepen Jan Pszeniczko uit Edegem: ‘Besturen 
is niet meehuilen met de wolven in het bos. 
Besturen is keuzes maken, voor je plannen aan 
de kiezer een mandaat vragen en doorzetten. 
Ik bouwde in mijn gemeente het sportbeleid 
enorm uit, en ben energie-expert. Ik ga voor 
een Sportief Vlaanderen vol Energie.”
Schepen uit Edegem en senator Elke Tinde-
mans: ‘ Graag ben ik uw stem voor Europa. 
Door mijn link met Roemenië weet ik dat Oost 
Europa kansen verdient. Maar ik ga ook voor 
een beter minderhedenbeleid en gelijke kansen 
voor allen. Waarden die ik bij de VVKM en 
de jongerenkerk leerde. Christendemocraten 
moeten verder blijven bouwen aan de Europese 
droom.

Gemeenteraadslid Koen Scholiers woont 
in Hemiksem, en kent de zwakke punten 
van de mobiliteit in de rupelstreek maar 
al te goed. Gemeenteraadslid Davina De 
Herdt woont in Mortsel, en mogen we 
gerust een ervaringsdeskundige noemen.
Tijdens de afgelopen 5 jaar werden 
elders in Vlaanderen al heel wat missing 
links weggewerkt. 
In onze streek werden verschillende 
knooppunten en het speci�eke pro-
bleem van het sluipverkeer al intensief 
bestudeerd. De komende Vlaamse 
Regering moet die studies in daden 
omzetten want het mobiliteitsvraagstuk 
in onze streek vraagt een dringende 
aanpak.  Een duurzame oplossing kan 
alleen bestaan door op verschillende 
vlakken te werken: de missing links 
moeten worden aangelegd, de Vlaamse 
wegen moeten verkeersveiliger worden 
voor alle weggebruikers.  De aanleg 
en het gebruik van carpoolparkings, in 
combinatie met doordacht georganiseerd 

extra openbaar vervoer, vormen een deel 
van de oplossing.
CD&V houdt vast aan het STOP prin-
cipe: eerst de Stappers, dan de Trappers, 
daana het Openbaar Vervoer en dan 
het Privé vervoer (wagen). Een verdere 
uitbouw van het bovenlokale �etsroute-

netwerk is een logische eerste stap.  
Kortom, Koen en Davina ijveren voor 
structurele oplossingen voor het door-
gaand verkeer zodat ook de eigen inwo-
ners weer ademruimte hebben met lokaal 
verkeersveiligere wegen met vlottere 
verkeerstromen.

Een betere mobiliteit 
in onze streek

Davina De Herdt uit Mortsel, 18e plaats - lijsttrekster 2e kolom  en Koen Scholiers uit Hemiksem, 10e 
plaats  Vlaams Parlement.

Een betrouwbaar bestuur voor u

Elke Tindemans, 12e plaats Europa; Ludwig Caluwé 3e plaats en Jan Pszeniczko, 
23e plaats Vlaams Parlement.
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Een 
stand 

van zaken

Sport- en cultuurnieuws

We zijn erg trots op de verwerving van 
een kleine 40 hectare landbouwgrond, 
in samenwerking met de vzw Kempens 
Landschap. Zo behouden we open ruimte 
voor de volgende generaties. Door de 
aanleg van trage wegen door dit gebied 
kunnen fietsers en wandelaars er maxi-
maal gebruik van maken. 
Na de brandstichting in het jongeren-
ontmoetingscentrum op Fort III is er 
op dezelfde plaats een nieuw gebouw 
opgericht, met een prijskaartje van zowat 
€ 800.000. Het gebouw is af en er wordt 

nu gesleuteld aan een beheersovereen-
komst voor de uitbating. We hopen dat de 
jongeren in Borsbeek er binnenkort weer 
terecht kunnen.
Door de invoering van de Gemeentelijke 
Administratieve Sancties (GAS) kan 
sneller worden ingegrepen bij sluikstor-
ten, zwerfvuil, het opstoken van afval, 
loslopende honden, hondendrollen of 
lawaaioverlast. 

Om het zwaar verkeer in het centrum van 
Borsbeek (dat Mortsel wil vermijden) 
aan banden te leggen, zijn vorig jaar zo-
neborden 5,5 ton uitgezonderd lossen en 
laden geplaatst. Nu is het aan de politie 
om toe te zien op de naleving van deze 
maatregel.

Leo Vlaeymans

Burgemeester

Ik was anderhalf jaar toen op 22 maart 
1985 het subsidiereglement voor Bors-
beekse verenigingen ontstond. Sindsdien 
zijn wij, het subsidiereglement en ik, 
enorm veranderd. 
Er was toen één subsidiereglement voor 
alle Borsbeekse verenigingen. In 2005 
kwam er een jeugdbeleidsplan met 
bijhorend subsidiereglement. In 2007 
volgde de sport met het decreet Sport 
voor Allen. Gemeenten die een sportbe-
leidsplan opmaken én uitvoeren hebben 
recht op een beleidssubsidie.
Dankzij het werk van onze sportfuncti-
onaris, samen met de sportraad en een 

ervaren coach, ontstond het sportbe-
leidsplan 2008-2013. Dit plan is niet 
‘af’ en verdwijnt zeker niet onder andere 
dossiers. Het is een werkinstrument, 
waarmee we verder gaan. 
Eén van de verwezenlijkingen is het 
nieuwe subsidiereglement. Dit pun-
tensysteem is een objectieve manier 
om de subsidie evenredig te verdelen, 
met kwaliteitscriteria zoals het aantal 
trainers met diploma, de organisatie van 
activiteiten en deelname aan de sport-
raad. Verder staan onder andere nog een 
uitleendienst, een sportinfopakket en de 
uitbreiding van de sportinfrastructuur in 

openlucht op de agenda.
Van het subsidiereglement van destijds 
blijven vandaag enkel de socio-culturele 
verenigingen over. Ik hoor u al denken: 
wanneer wordt een cultuurbeleidsplan 
met bijhorend subsidiereglement opge-
maakt? Zo’n plan wordt ons voorlopig 
niet opgelegd. We zijn dus niet verplicht 
om een subsidiereglement op te stellen. 
Maar… we zijn dat wel van plan – na 
evaluatie van het sportsubsidiereglement

Ann Coemans

Schepen

De gemeentelijke bestuursperiode loopt 
ondertussen al 2 jaar. De nieuwe be-
stuursploeg is niet meer zo nieuw maar 
werkt op kruissnelheid. Een aantal dos-
siers zijn uiteraard nog in de fase van 
voorbereiding. Maar de resultaten van 
andere projecten zijn al zichtbaar.
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