
Wees de verandering die je wil zien in 
de wereld
Toen ik de kans kreeg om mee aan poli-
tiek te doen, kon ik dat niet aan mij laten 
voorbijgaan. Het is een kans om mee de 
toekomst te bepalen. Ik ben deze uitda-
ging aangegaan!

Echt belangrijke mensen zijn 
mensen voor wie belangrijk zijn 
niet belangrijk is
Ik heb twee jaar de tijd gekregen om ken-
nis te maken met de dossiers, de raden, de 
commissies én de werkgroepen. Dankzij 
deze werkgroepen met vrijwilligers is 
er… de kerstboomverbranding, de loop-
wedstrijd, de fietstocht, de jaarmarkt, het 
parkfeest, een zomer vol culturele activi-
teiten, de Open Monumentendag, Fort3-
val, de wandelrally, nieuwjaarszingen, de 
kerstmarkt, het sportbeleidsplan enzo-
voorts. Ik ben blij dat ik met deze mensen 
–die belangeloos vele uren van hun vrije 
tijd geven om andere mensen een plezier 
te doen– mag samenwerken.

Sport is de speelgoedafdeling van 
het leven
Ik heb de opmaak van het sportbeleids-

plan mee gevolgd. Dit is helemaal nieuw 
voor de gemeente en werd geschreven 
door de sportfunctionaris in overleg met 
een deskundige, de sportraad en een 
aantal sportieve vrijwilligers. We zijn ons 
bewust van het feit dat er nog veel stappen 
ondernomen kunnen worden op het vlak 
van sport.

Het verleden dient om ervan te leren; 
de toekomst dient om naar uit te 
kijken
Ik wil bewijzen dat Borsbeek niet de 
slapende gemeente is zoals soms wel 
beweerd wordt. Er ‘leeft en rommelt’ heel 
wat in Borsbeek, maar misschien is niet 
iedereen hiervan op de hoogte? Ik wil 
innoverend werken, met oog en oor voor 
wat de mensen willen, maar natuurlijk 
ook realistisch en rechtvaardig.

De enige plek waar succes eerder 
komt dan werk is in het woordenboek
Of ik er klaar voor ben? Absoluut! De 
voorbije twee jaar heb ik hard getraind. 
En na twee jaar op de bank mag ik nu het 
veld op, om er 100% voor te gaan.

Ann Coemans, gemeenteraadslid

Goede vaart, 
nieuwe schepen!

In januari zal Ann Coemans de eed afleggen als nieuwe schepen. Ze volgt Vic 
Peetermans op en mag zich binnenkort schepen van sport, cultuur, recreatie en 
feestelijkheden noemen.
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borsbeek
Elkaar een gelukkig jaar wensen is 
goed. Samen aan een gelukkig jaar 
werken is beter.

Overal waar mensen voor elkaar kiezen, 
kiezen zij voor een betere samenleving. 
Door de zaken aan te pakken, door 
creatief te zijn en te ondernemen blijkt 
dat mensen tot grote daden in staat zijn. 
Ziekenhuizen, scholen, rusthuizen, thuis-
zorg, jeugdverenigingen en nog veel meer 
initiatieven en organisaties begonnen 
ooit als geëngageerde inzet van en voor 
mensen. Daarom ook dat wij het gezin zo 
sterk verdedigen. Maar ook de buurt, het 
verenigingsleven, tot heel Borsbeek, heel 
Vlaanderen, ja zelfs heel Europa en als 
het kon de hele wereld.
We beleven stormachtige economische 
tijden, waaraan niemand ontsnapt. Maar 
crisissen zijn uitdagingen. Een overheid 
heeft weinig vat op de internationale 
economie. Wij willen de mensen dus niet 
wijs maken dat we via overheidsingrepen 
ons land kunnen isoleren uit de bedrei-
gingen van de buitenwereld. Maar we 
willen de mensen wel sociaal-economisch 
sterker maken, zodat ze beter bestand zijn 
tegen de grillen van de wereldeconomie. 
We willen ook ondernemers en bedrijven 
versterken, zodat zij op hun beurt onze 
economie versterken. 
Alleen door oprechte samenwerking kun-
nen we ervoor zorgen dat niemand in de 
kou blijft staan. Dat is de kerstwens van 
CD&V voor U.

Marianne Thyssen, nationaal voorzitter CD&V

Gerd Pichal-Vos, voorzitter CD&V Borsbeek

Samen werken aan 
een gelukkig nieuw jaar
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Merci, Vic!
Op 1 januari 2009 geeft Vic Peetermans 
zijn schepensjerp door aan zijn jongere 
collega Ann Coemans. 

Vic heeft zijn politieke strepen in Bors-
beek en binnen CD&V zeker verdiend.  
Jaren geleden al is hij lid geworden van, 
toen nog, CVP Borsbeek. Op 6 januari 
1989 werd hij gemeenteraadslid. Tijdens 
de volgende legislatuur werd hij op 29 
januari 1999 verkozen tot schepen. Actief 
als hij was in het verenigings- en sportle-
ven, lag het voor de hand dat Vic schepen 
zou zijn van sport, feestelijkheden en 
cultuur.

Vic heeft zich tien jaar onafgebroken en 
voor de volle 100% ingezet als schepen. 
Daar zijn we hem uiterst dankbaar voor. 
En ik ben er zeker van: CD&V én Bors-
beek zullen ook de komende jaren nog 
op de steun en de inzet van Vic kunnen 
rekenen.

Gerda Pichal-Vos, voorzitter

Onze senioren kunnen op hun twee oren 
slapen. Voor hen staat heel wat op de 
agenda.
De gemeenteraad gaf zijn fiat om een 
seniorenconsulent aan te werven. We 
hopen dat we begin 2009 iemand zullen 
mogen begroeten die met enthousiasme 
ons beleid mee zal ondersteunen. Met uw 
vragen over pensioen, premies, cultuur en 
zoveel meer zal u bij die persoon zeker 
terecht kunnen. De seniorenconsulent zal 
te vinden zijn op het gemeenthuis én op 
het OCMW.
Voorts is professor Verté van de Vrije 
Universiteit Brussel het onderzoek naar 
de behoeftes van de Borsbeekse senioren 
komen toelichten. Aan de hand van al 
die gegevens kunnen we het beleid voor 
de volgende jaren verder uitstippelen. 
We willen hier ook alle mensen hartelijk 
bedanken die hun medewerking verleend 
hebben aan de enquête.

Tot slot hebben we tijdens de voorbije 
seniorenweek, met maar liefst zeshonderd 
aanwezigen op de grote shownamiddag 
op zondag, het seniorenlokaal in de Karel 
Soetelaan 25 feestelijk geopend. Dankzij 
de inzet van verschillende vrijwilligers 
kan u er iedere maandagnamiddag van 

één tot vijf uur naar toe komen. Om eens 
gezellig te babbelen, een kaartje te leggen 
of een ander gezelschapsspel te spelen. 
U bent van harte welkom … hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd.
 

Jenny Van Dijck-Hendrickx, schepen

De toekomst van de 
Borsbeekse senioren?

Afscheid 
Op dinsdag 7 oktober heeft CD&V Borsbeek één van zijn 
trouwste militanten verloren: Maurice Broes. 

Hij stond altijd klaar om ons over zijn ideeën over de toekomst 
van Borsbeek te vertellen. Hij was een man die binnen en bui-
ten CD&V bekend stond om zijn nuchter en gezond verstand. 
Hij was ook steeds bereid om zijn ervaring te delen met de 
‘jongere garde’.

Wij danken Maurice voor zijn jarenlange inzet en zullen hem 
ontzettend missen.

Wendy Somers

Gemeenteraadslid
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Niemand zal me tegenspreken als ik 
zeg dat we in Borsbeek een mobiliteits-
probleem hebben. Per dag passeren 
18.000 auto’s de Lucien Hendrickxlei. 
De overgrote meerderheid daarvan 
hoeft hier helemaal niet te zijn, maar 
misbruikt onze straten om de opstop-
pingen in Mortsel te vermijden.

Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. 
Alle drie de gewestwegen in Mortsel zijn 
dichtgeknepen en het doorgaand verkeer 
moet zijn weg zoeken via de gemeente-
wegen. Het autoverkeer wordt uiteraard 
overal drukker en Borsbeek kan geen 
verkeersvrij eiland zijn aan de rand van 
Antwerpen. Maar de verkeersgolf die 
op ons afkomt, is veel groter dan ons 
normaal aandeel in de overlast. De gewij-
zigde situatie leidt de auto’s als het ware 
dwars door Borsbeek.

Goed fatsoen?
Het Vlaamse Gewest, als initiatiefnemer 
voor de ingrepen in Mortsel, draagt een 

zware verantwoordelijkheid. Zij heeft de 
verkeersproblemen in Borsbeek veroor-
zaakt. Of toch zeker verergerd. In goed 
fatsoen zou het Vlaamse Gewest die 
problemen ook mogen oplossen. Niet?
Maar wat het Vlaamse Gewest van plan 
is, is nét het omgekeerde. Het kruispunt 
van de gewestweg Frans Beirenslaan en 
de dorpsstraat de Robianostraat zou wor-
den ondertunneld. Met andere woorden: 
de sluipweg doorheen Borsbeek krijgt 
een betere ‘doorstroming’. Het verkeer 
rijdt zich vast op het kruispunt Luithagen 
in Mortsel, terwijl er één plaats is waar 
je als automobilist wel vlot de Militaire 
Baan kan oversteken. Juist ja, in Bors-
beek. Allen daarheen!  

De oplossing
Duidelijke regels maken goede vrienden. 
Als beheerder van de gewestwegen zou 
Vlaanderen dan ook eindelijk eens klaar-
heid mogen scheppen: wat is de functie 
van een gewestweg en wat is die van 
een dorpsstraat? En waarvoor dient de 

Militaire Baan? In Borsbeek telt die 2x2 
rijvakken, een autosnelweg tussen huizen. 
In Mortsel is ze versmald tot 2x1 rijvak 
om het verkeer af te remmen!?
De ondertunneling van de Militaire Baan 
is een goed idee. Maar die moet dan wel 
op de juiste plaats gebeuren: de kruising 
van de twee gewestwegen op het kruis-
punt Luithagen in Mortsel. We doen er in 
ieder geval alles aan om de woonomge-
ving van de Borsbekenaars aangenaam te 
houden.

Leo Vlaeymans, burgemeester

De gemeente en het OCMW hebben het 
lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. 
De hoofdpunten van dit plan zijn:
- meer aandacht voor de leefsituatie van 
senioren;
- betaalbaar en goed wonen voor iedereen;

- een toegankelijk cultuuraanbod;
- en de uitbouw van een sociaal huis.
Over het eerste punt leest u meer in een 
ander artikel in deze krant. 
Samen met onze buurgemeenten hebben 
we een sociaal verhuurkantoor opgericht. 
Het doel is het aanbod aan sociale huur-
woningen in Borsbeek nader op te volgen 
en ook uit te breiden.
Het sociaal huis wordt dé plek waar u 
terecht zal kunnen met al uw vragen over 
dienstverlening (sociale steunmaatrege-

len, aanvragen tegemoetkoming anders-
validen, enzovoorts). Om dat waar te 
maken is beslist het OCMW-gebouw aan 
de Lucien Hendrickxlei anders in te rich-
ten. De vergaderzaal en het bureau van de 
secretaris verhuizen naar de tweede ver-
dieping en de maatschappelijke assisten-
ten naar de eerste verdieping. Zo kunnen 
we u op het gelijkvloers beter ontvangen.

Jan Van Tiggelen,

 OCMW-raadslid

Een brug te ver

OCMW-nieuws
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