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borsbeek

Na de schitterende start van Ann Coemans vo-
rig jaar is het nu de beurt aan Wendy Somers 
om de taak van schepen op te nemen. Wendy 
kijkt er echt naar uit om Jenny Van Dijck-
Hendrickx op te volgen. Geen eenvoudige 
klus, want Jenny is een begrip in Borsbeek. 

Lees meer over Wendy Somers, hier op pagina 4!

Wendy Somers,
nieuwe schepen!



Jenny
Op 1 januari 2010 draagt schepen Jenny Van Dijck-Hendrickx haar schepen- 
sjerp over aan Wendy Somers.

Jenny, door iedereen in Borsbeek ge-
kend en graag gezien, heeft er een rijk 
gevulde carrière opzitten. In 1977 werd 
zij raadslid. Twaalf jaar later werd ze 
schepen en ze is dit, tot nu, onafgebro-
ken gebleven. Ook in de provincieraad 
heeft ze het beste van zichzelf gegeven 
maar haar grootste bekommernis is 
altijd Borsbeek geweest.

Haar belangrijkste bevoegdheden wa-
ren sociale zaken, personeel, informa-
tie, onderwijs en ontwikkelingssamen-
werking. Gedreven als zij was, heeft ze 
haar taak al die jaren met hart en ziel 
vervuld. Als ambtenaar van burgerlijke 

stand heeft ze ook meer dan 1000 kop-
pels in de echt verbonden. Een mooi 
palmares.

We zullen je missen, Jenny. Je stond 
altijd voor iedereen klaar en wie je 
hulp nodig had, kon steeds op je reke-
nen. CD&V dankt je, voor je jarenlang 
engagement en je inzet.

Gerd Pichal-Vos

Voorzitter  

CD&V Borsbeek

Merci,
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Nieuwe schepen!
Na de schitterende start van Ann 
Coemans vorig jaar is het nu mijn 
beurt om de taak van schepen op te 
nemen. Ik kijk er echt naar uit om 
Jenny Van Dijck-Hendrickx op te 
volgen. Geen eenvoudige klus, want 
Jenny is een begrip in Borsbeek. 

De bevoegdheden van sociale za-
ken, personeel, gelijke kansenbeleid, 
burgerlijke stand en ontwikkelings-
samenwerking liggen mij na aan het 
hart. De voorbije drie jaar heeft Jenny 
me bovendien goed voorbereid en heb 
ik deelgenomen aan de gezondheids-
raad en de werkgroep ontwikkelings-
samenwerking. Uiteraard staat nu ook 
de seniorenraad op mijn programma!

Als schepen van sociale zaken zal ik 
me mogen verdiepen in kwesties die ie-
dereen aanbelangen, zoals de kinderop-
vang in Borsbeek en de samenwerking 
tussen de gemeente en het OCMW. 
Ook de ontwikkeling van het senioren-
beleidsplan heeft mijn volledige steun. 
Na de bevraging bij de senioren enkele 

jaren geleden zullen we beter aan hun 
noden kunnen tegemoetkomen. 

U kunt mij vanaf januari elke maan-
dagavond vinden in het gemeentehuis 
om 20 uur. Daar sta ik graag voor u 
klaar om naar uw opmerkingen te 
luisteren en al uw vragen te beant-
woorden.

Tot slot zou ik graag mijn kiezers wil-
len bedanken. Het is immers dankzij u 
dat ik deze uitdaging mag aangaan. U 
heeft me bij de Vlaamse verkiezingen 
bovendien het mooie resultaat van 
3.292 stemmen bezorgd.   

Wendy Somers

Gemeenteraadslid
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‘Halftime’ wil niet zeggen ‘rusttijd’

Klant is koning
Op het gemeentehuis naderen de 
verbouwingswerken stilaan hun einde. 
Rond de jaarwisseling moet alles af-
gerond zijn. Bedoeling van de werken 
is om u, de Borsbekenaar, beter te 
dienen. De meest opvallende vernieu-
wing zal het ‘klantgeleidingssysteem’ 
zijn. Bij uw bezoek aan het gemeen-
tehuis zal u voortaan verwelkomd 
worden aan een onthaalbalie. 
Daar zegt u waarvoor u komt en wordt 
er al nagekeken of u, indien nodig, 
alle noodzakelijke documenten bij 
u heeft. Kwestie van niet eerst aan 
te schuiven en achteraf te horen dat 
u niet kan verder worden geholpen 
omdat er een document ontbreekt! Als 
u dan aan de beurt bent, wordt u afge-
haald in de wachtruimte en geholpen. 

Wij garanderen u hiermee een vlotter 
onthaal en een efficiëntere service.

Fietsen en wandelen
Borsbeek heeft de tweede hoogste 
bevolkingsdichtheid van Vlaanderen. 
Dus moeten we zuinig omspringen met 
de open ruimte die rest. De gemeente 
heeft daarom tientallen hectaren grond 
aangekocht (in samenwerking met 
de vzw Kempens Landschap) die we 
ongeschonden kunnen doorgeven aan 
onze kinderen en kleinkinderen. 

Maar we willen niet alleen met onze 
ogen genieten van het mooie land-
schap! We willen er ook op een zachte 
manier gebruik van maken. Daarom 
gaan we verder met de aanleg van 
fiets- en wandelpaden. Binnenkort 

zullen wandelaars, joggers en fietsers 
zich vrij kunnen bewegen doorheen 
het groen van de Frans Theyslei of de 
de Robianostraat tot aan de grens met 
Boechout (de Mussenhoevelaan).

Trager en minder
Wat is het grootste minpunt van Bors-
beek? Ongetwijfeld het doorgaand 

Eindejaar 2009 betekent dat de bestuursperiode 2007-2012 halfweg is.  
Tijdens de helft die nog voor ons ligt, moeten nog heel wat projecten gerea-
liseerd worden.

Er viel en valt hier weer heel wat te 
beleven op sportief en cultureel ge-
bied. In september vierden we de der-
tigste verjaardag van onze Borsbeekse 
sportraad. Die organiseert jaarlijks de 
fietstocht tijdens het Pinksterweekend, 
de quiz, de kampioenenviering en de 
wandelrally. Sinds dit jaar is er zelfs 
nog iets nieuws bij: de Week van de 
Sportclub. 
In de toekomst krijgt de Borsbeekse 
sportclub er trouwens accommodatie 
bij. Er komt een kunstgrasveld op de 
gemeentelijke voetbalvelden langs de 

Boechoutsesteenweg. Dit project zou 
van start gaan in het najaar van 2010. 
Verspreid over heel Vlaanderen zullen 
dan twintig kunstgrasvelden worden 
aangelegd, in een periode van twee 
jaar. Benieuwd wanneer de bal bij ons 
aan het rollen gaat! En de bal in de 
cafetaria van het gemeentelijke Sport- 
en Ontmoetingscentrum Ter Smisse… 
die ligt ondertussen bij iemand anders. 
We wensen de nieuwe uitbater veel 
succes toe.
Ook op cultureel vlak zitten we niet 
stil. Zo genoten we in november 

van de try-out van Steven Gabriëls, 
georganiseerd door BoLeRo. Hon-
derddertig comedyliefhebbers heb-
ben goed kunnen lachen, gieren en 
brullen. Dit smaakt naar meer… veel 
meer. Ook volgend jaar hebben we 
opnieuw ‘goesting’ in cultuur. De 
gemeente neemt deel aan de Week van 
de Amateurkunsten, met ‘goesting’ als 
thema. Eén op drie doet het, één op 
drie is amateurkunstenaar. Wij zijn op 
zoek naar die ene. Kent of bent u een 
amateurkunstenaar, laat het dan weten 
aan onze cultuurdienst!

Sport- en cultuurnieuws

Ann Coemans

Schepen

vervolg zie p8



Een zalige kerst 
en een gelukkig 
nieuw jaar. 
Tot binnenkort,
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verkeer: te veel, te snel, te zwaar. We 
hebben ondertussen begrepen dat we 
niet moeten rekenen op de Vlaamse 
overheid. De drie gewestwegen in 
Mortsel zijn gehalveerd qua capaciteit 
en Borsbeek is ongewild de ideale 
sluipweg geworden. Op de Lucien 
Hendrickxlei moeten we maar liefst 
18.000 voertuigen per dag slikken. 
Om het verkeer over de Borsbeekse 
gemeentewegen te verbeteren zijn we 
scheep gegaan met het studiebureau 
Buur. Wij verwachten veel van het 
ontwerp, zeker voor de mensen van de 
Lucien Hendrickxlei, de Schanslaan 
en de Boechoutsesteenweg: trager en 
minder verkeer en, als het kan, geen 

doorgaande vrachtwagens meer. In 
2010 moet duidelijk worden hoe de 
plannen er concreet zullen uit zien.

Industrie
Volgens het Gewestplan Antwerpen 
zijn er in Borsbeek geen industrieter-
reinen. Uiteraard zijn er bij ons wel 
heel wat bedrijven, gelukkig maar. 
Omdat die zonevreemd zijn, weten 
de bedrijfsleiders echter niet wat de 
mogelijkheden zijn om hun zaak op 
die plaats te houden of uit te breiden. 
Om dat probleem op te lossen wordt 
er een ruimtelijk uitvoeringsplan 
opgemaakt voor de omgeving van de 
Boechoutsesteenweg, Breedveld en 
Oude Haegevelden. Als dat afgewerkt 

is, weten alle betrokkenen wat er wel 
of niet kan voor de bedrijven die daar 
nu actief zijn.

Betalen
En wie gaat dat allemaal betalen? 
Daarover moeten we niet rond de pot 
draaien: de kosten worden gedragen 
door de gemeentebegroting en dus 
door de Borsbekenaars. Maar de 
belastingen zullen op het huidige, lage 
niveau blijven. Dat betekent dat niet 
alle projecten ineens zullen uitgevoerd 
worden, maar in tijd gespreid. Over 
drie jaar dus.

Leo Vlaeymans

Burgemeester

Het realiseren van de doelstellingen zo-
als die in het lokaal sociaal beleidsplan 
staan, blijft een aandachtspunt.

De verbouwing van het OCMW-
gebouw naar een Sociaal Huis gaat 
in 2010 van start. De plannen krijgen 
hun definitieve vorm. Als die goedge-
keurd zijn, kan de stedenbouwkundige 
vergunning worden aangevraagd en kan 
een aannemer worden gezocht. De no-
dige middelen worden in de begroting 
van 2010 voorzien.

Eén van de doelstellingen van het lokaal 
sociaal beleidsplan is klantgericht 
onthaal. In het gemeentehuis komt er na 
de verbouwingswerken een onthaalbalie 
met een zogenaamd klantgeleidings-
systeem. Om u ook in het OCMW vlot 

door te verwijzen naar de juiste persoon 
zullen we het onthaal daar op dezelfde 
wijze organiseren. We hebben daar een 
extra medewerker voor aangeworven.

Om meer poetshulp voor het gewone, 
wekelijkse onderhoud van uw huis 
aan te bieden is er een dienstenonder-
neming opgericht. De betaling ervan 
gebeurt met dienstencheques, één per 
uur om precies te zijn. Zo’n cheque kost 
7,50 euro én geeft recht op een fiscaal 

voordeel. Meer 
informatie kunt 
u krijgen in het 
OCMW of vindt 
u op de gemeente-
lijke website (bij 
de links op  
www.borsbeek.be).

Jan Van Tiggelen

OCMW-raadslid
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