
Het personeel werd op het hart ge-
drukt dat de straten veilig moesten 
zijn bij sneeuwval en bij ijzel, voor 
de automobilisten maar vooral voor 
de zwakke weggebruikers. En het 
resultaat mocht gezien worden: in 
de pers werd Borsbeek herhaaldelijk 
aangehaald als voorbeeld van hoe het 
wél moest. Proficiat aan ons personeel 
voor de veilige wegen en voet- en 
fietspaden!

Maar deze winter heeft ook sporen 
nagelaten. Enkele die voor u mis-
schien niet onmiddellijk zichtbaar 
zijn: in de gemeentekas. De nacht-, 
zondag- en overuren van het personeel 
én het dure zout moesten uiteraard 
betaald worden. De zichtbare sporen 
zijn te vinden op het wegdek van de 
straten…

Natuurlijk zorgen we ervoor dat deze 
beschadigde asfaltlagen zo snel moge-
lijk weggewerkt worden. Op het mo-

ment dat u dit leest, zullen de Koude 
Beeklaan, de Lindenboomstraat, de 
Georges De Grooflei, de Corneel 
Smitslei, de Louis Van Regenmortel-
lei, de Jan Frans Stynenlei en het eer-
ste gedeelte van de Adrinkhovenlaan 
al een nieuwe toplaag gekregen heb-
ben. Of het opportuun is om ook de 
Groeningerstraat nu dezelfde behan-
deling te geven moet op dit moment 
nog bekeken worden.

Deze werken waren al gepland maar 
zijn nu vlugger uitgevoerd wegens de 
opgelopen schade. We vinden dat er 
geen littekens van de strenge winter 
mogen achterblijven. Later dit jaar 
zal ook het voetpad in de Corneel 
Smitslei volledig vernieuwd worden. 
Daarvoor is krediet voorzien in de 
begroting van 2010. We bekijken ver-
der of er nog andere voetpaden zullen 
worden vernieuwd, afhankelijk van 
de toestand van die trottoirs en van de 
gemeentekas.

De winter was lang…  
De winter was lang… en koud en dus niet goedkoop. Voor u en ook voor 
het gemeentebestuur.

Uw mandatarissen
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Vic Peetermans, 
gemeenteraadslid

Jan Van Tiggelen, 
OCMW-raadslid

Jenny 
Van Dijck-Hendrickx, 

gemeenteraadslid

Wendy Somers, 
schepen

Leo Vlaeymans, 
burgemeester

Ann Coemans, 
schepen
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Senioren
De activiteiten voor senioren hebben 
veel succes. De maandelijkse seni-
orenwandelingen bijvoorbeeld: de 
laatste maanden waren er altijd tussen 
de 25 en de 90 enthousiaste stappers, 
die 8 kilometers voor hun rekening 
namen. Ook het seniorenlokaal –Karel 
Soetelaan 25– wordt op maandagna-
middag druk bezocht, om een kaartje 
te leggen of om gewoon gezellig 
samen te zijn.

Kort en goed 

Nieuwe voorzitter
Al enkele maanden geleden, op zaterdag 23 januari 2010 om precies te zijn, 
zijn de leden van CD&V Borsbeek samengekomen. Niet alleen om te klinken 
op het nieuwe jaar maar ook om een nieuwe voorzitter te kiezen. Gerd Pichal-
Vos was geen kandidaat meer. Na jaren belangeloze inzet als secretaris en 
vervolgens voorzitter, waarvoor dank, heeft zij de fakkel én de voorzittershamer 
doorgegeven aan Daniël Van Olmen.

Fietsen en wandelen in het groen
Onze samenwerking met de vzw 
Kempens Landschap loont. Binnen-
kort zal het laatste ontbrekende stukje 
fietspad aan de kant van de Gebroe-
ders Van der Auwerabaan aangelegd 
zijn. Dan kunnen we heel dit unieke 
pad openstellen. En het geboortebos, 
dat nabij het Vremdervoetpad moet 
komen, krijgt op plan al vaste vorm. 
Nog even geduld. 
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Kan ik u helpen?
De hele dienst bevolking in het ge-
meentehuis is sinds begin dit jaar in 

een nieuw kleedje gestoken, eigen-
tijds en praktisch. Bovendien heeft 
de gemeentelijke ICT-ambtenaar een 

programma uitgewerkt dat echt wel 
een verschil maakt voor u: geen lange 
wachttijden en een discrete dienst-
verlening. Ook het personeel kan de 
bezoekers nu op een veel rustigere 
manier ontvangen.

Even een voorbeeld: u gaat naar het 
gemeentehuis omdat u vuilniszakken 
nodig heeft of omdat u een oproep 
voor de vernieuwing van uw identi-
teitskaart heeft gekregen. Bij het bin-
nenkomen vraagt de onthaalbediende 
u de reden van uw bezoek. Vuilniszak-
ken zal zij u onmiddellijk geven. U 
moet niet meer in de rij gaan staan! 
Als u voor de identiteitskaart komt, 
verwittigt zij via de computer de be-
diende die u het snelst van dienst kan 
zijn. U wacht dan eventjes op de bank 
tot deze bediende u zelf komt halen. 
Om u in alle discretie aan een bureau 
verder te helpen.

Edelweis
Tijdens de gemeenteraad van 26 februari 2010 is het aantal te verwezenlijken 
sociale koopwoningen tegen 2020 vastgelegd op 45. Eén van de nieuwe projec-
ten zou de door de gemeente aangekochte wasserij Edelweis kunnen zijn. De 
onderhandelingen met De Ideale Woning zijn gestart om er een mooi, kleinscha-
lig project van sociale woongelegenheden van te maken.
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1 op 3 doet het...

En we gaan nog niet naar huis

… ook in Borsbeek. Recent on-
derzoek toont aan dat 37% van de 
Vlamingen een artistieke hobby 
beoefent in zijn of haar vrije tijd. 
Hoog tijd dus om na te denken over 
ons lokaal amateurkunstenbeleid. 

We hebben ons daarom ingeschreven 
voor een traject ‘begeleiding lokaal 
amateurkunstenbeleid’. Alles start 

vanuit een invullijst. Daarna bereiden 
het Forum voor Amateurkunsten en de 
vzw Repetitieruimte een analyse voor. 
Op 9 juni 2010 volgt een gesprek. De 
informatie uit die dialoog wordt dan 
verzameld in een rapport voor de ge-
meente. Dat bevat de punten waarop 
we goed scoren maar het geeft ook 
leemtes en knelpunten aan. We krijgen 
concrete tips en adviezen én een ver-

dere begeleiding en feedback.

Wat ontbreekt er volgens u op cultu-
reel en artistiek gebied in Borsbeek? 
Heeft u ideeën of concrete voorstel-
len? Blijft er niet mee zitten maar 
mail (ann.coemans@telenet.be) of 
bel (0498 61 26 45)! We gaan met uw 
opmerkingen aan de slag.

Alsof dat nog niet genoeg was, kon u 
dankzij toneelkring Sint-Jan Berch-
mans in samenwerking met de ge-
meente een hele week gratis genieten 
van cultuur. Verschillende culturele 
verenigingen gaven het beste van 
zichzelf. Ook gingen we lachend het 

Hemelvaartweekend in met Henk 
Rijckaert en de ComedyCadetten en 
Vedetten. 

Nu platte rust? Nee hoor, 
schrijf alvast volgende data in uw 
agenda! Tot dan.

22 mei: Hap & Stap
23 mei: fietstocht
24 mei: jaarmarkt, rommelmarkt,  
 wielerkoers, paardenkeuring,  
 tekenwedstrijd
2 juli: Midlife van Bart Van den  
 Bossche
3 juli:  gratis ontbijt, Zumbales, 
 kinderanimatie, 
 kaartwedstrijd, parkfeest 
 met Roxstar
27 augustus: optreden van 
 Jan De Wilde

De voorbije periode stond uw cultuuragenda propvol. Eind april was er de eer-
ste editie van Week van de Amateurkunsten. In het gemeentehuis genoot u van 
de overzichtstentoonstelling met het beste van onze deelnemende kunstenaars. 
Vervolgens kon u alle 19 (!) kunstenaars thuis bezoeken. Zij stelden voor één 
keer hun deuren en atelier open. 
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Vorig jaar Xandee, dit jaar Roxane op het parkfeest
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