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Onze kijk op de R11

De Vlaamse regering wil de R11, waaronder onze Frans 
Beirenslaan, in de toekomst gebruiken om te R1, de Ring 
rond Antwerpen dus, te ontlasten. CD&V Borsbeek vindt 
dat dat in geen geval mag gepaard gaan met een verlies 
van woonkwaliteit voor de Borsbekenaars. 
Lees het hier, op pagina 4!
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Onze kijk op de R11

Niveaus
Het lokaal verkeer hoort thuis op de 
R11 ‘niveau 0’ (het gewone straatni-
veau) terwijl het doorgaand verkeer 
thuishoort op de R11 ‘niveau -1’ (on-
dergronds). Deze twee niveaus moeten 
zo veel mogelijk afzonderlijk blijven en 
mogen absoluut geen communicerende 
vaten zijn. We moeten vermijden dat 
er sluipverkeer ontstaat op onze lokale 
wegen en dat het doorgaand verkeer bij 
het eerste het beste oponthoud vlucht 
naar de lokale wegen.

De R11 ‘niveau -1’ en de aansluiting 
met de N10, de Liersesteenweg, moe-
ten ertoe leiden dat het sluipverkeer in 
de gemeente Borsbeek drastisch wordt 
verminderd of  kortweg verdwijnt.
Concreet verwachten wij, naast een 
tunnel voor het doorgaand verkeer en 
het behoud van het lokaal verkeer bo-
vengronds, dat er voldoende aansluitin-
gen zijn met auto- en gewestwegen op 
het ondergrondse niveau. Zo wordt de 
toestroom van verkeer vlot weggeleid.
Op het grondgebied van Borsbeek 

lijken aansluitingen met 
de ondergrondse R11 

ons niet wenselijk, noch 
via de de Robianostraat, 

noch via de Herentalsebaan. 
De belangrijkste aansluiting 

die voor onze gemeente moet 
worden gemaakt is die tussen de 

R11 en de N11, ter hoogte van het 
vliegveld van Deurne. Deze verbin-

ding moet ondergronds gebeuren en 
kan best verkeer in de beide richtin-
gen toelaten, zowel in de richting van 
Mortsel en Wilrijk als in de richting 
van Wommelgem en Wijnegem. Om 
te voorkomen dat de werken aan de 
R11 extra sluipverkeer veroorzaken in 
Borsbeek is het belangrijk deze verbin-
dingsweg eerst aan te leggen.

Fietsers en voetgangers
De gemeente Borsbeek investeerde 
samen met het Vlaamse Gewest in de 
aanleg van een voetgangers- en fiet-
serstunnel onder de Frans Beirenslaan. 
Deze tunnel is een zeer belangrijke 
verbinding tussen het westelijke en het 
oostelijke deel van onze gemeente. Het 
veelvuldige gebruik van de tunnel toont 
aan hoe belangrijk een conflictvrije 
oversteekplaats is voor de zwakkere 
weggebruikers. In elk plan moet er zo’n 
oversteekplaats behouden blijven!
Ook pleiten wij voor volwaardige voet- 
en fietspaden op het traject van de R11.

De seniorenraad en zijn activiteiten zijn in volle bloei. Er zijn vijf  
nieuwe leden, een nieuwe voorzitter en een nieuwe ondervoorzit-
ter. Bovendien heeft de seniorenraad een nieuwe activiteit in elkaar 
gestoken: bingonamiddagen. De andere activiteiten, zoals de wande-
lingen, blijven ze uiteraard met even veel enthousiasme organiseren.
Verder bloeit het seniorenlokaal als nooit tevoren. Naast kaartersna-
middagen zijn er patch- en quiltnamiddagen en bijeenkomsten voor 
mensen die een verlies hebben ervaren.

Wij wensen geen vermeerdering van het doorgaand 
verkeer, van het sluipverkeer op de naburige wegen, van 
het lawaai, van het fijn stof, van de stank. Om de doelstel-
lingen van de Vlaamse regering en de belangen van de 
Borsbekenaars te verzoenen, is de enige verantwoorde 
oplossing dat de R11 volledig ondergronds wordt ge-
bracht voor het doorgaand verkeer.

Senioren
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Dit kunstgrasveld is aangelegd op 
het gemeentelijk voetbalterrein het 
dichtst tegen de Boechoutsesteen-
weg. Na de grondwerken aan de be-
staande grasmat, na het aanbrengen 
van drainage, na de fundering van 
het kunstgras en na het aanbrengen 
van de Shockpad, verlichting, be-
stratingen, kunstgrasmat, sportveld-
inrichting en veldafscheidingen kan 
het kunstgrasveld gebruikt worden 
vanaf  14 mei.
De realisatie van dit kunstgrasveld 
is een PPS-constructie (publiek-
private samenwerking) die uitging 
van de Vlaamse Regering. De firma 
Krinkels NV legt niet enkel ons 

kunstgrasveld aan, maar ook dat 
van 28 andere Vlaamse gemeenten. 
Borsbeek is hiervoor een DBFM-
overeenkomst aangegaan (design, 
build, finance, maintenance) met 
Krinkels NV. Krinkels staat in voor 
het ontwerp, de bouw, de financie-

ring en het onderhoud gedurende 
10 jaar. In ruil betaalt de gemeente 
een jaarlijkse beschikbaarheids-
vergoeding. De Vlaamse overheid 
subsidieert deze vergoeding voor 
maximaal 30%.

Er is al vaker gezegd dat er nood is aan extra kinderopvang in Borsbeek. 
Omdat nieuwbouw erg veel tijd in beslag neemt, is er besloten om op 
kortere termijn een oplossing aan te bieden. Het OCMW zal in samen-
werking met de gemeente kinderopvang voorzien in mooi afgewerkte 
containers, vergelijkbaar met de containerklasjes. Zij zullen waarschijnlijk 
in de Schanslaan worden gezet.

Iedereen weet dat de Schanslaan aan 
een heraanleg toe is. Het gemeente-
bestuur heeft ervoor gekozen om dit 
project in een ruimer geheel te plaatsen, 
namelijk de herinrichting van de dorps-
kern. Momenteel worden de plannen 
volop getekend. Hoe de nieuwe Schans-
laan eruit zal zien, weten we dus nog 
niet. We kunnen u wel vertellen dat 
deze straat helemaal in het begin van de 
heraanleg van de dorpskern zal worden 
gerealiseerd. De nieuwe straat zal er 
waarschijnlijk pas na de verkiezingen 
van 2012 liggen maar alle voorbereidin-
gen en subsidieaanvragen zullen tegen 
dan wel in orde gebracht zijn.

Om een einde te maken aan het sluipverkeer aan Fort 3 zijn ter 
hoogte van het jeugdontmoetingscentrum betonnen paaltjes ge-
plaatst. Als gevolg van diverse beslissingen zijn de gewestwegen in 
Mortsel herleid van tweemaal twee rijstroken naar tweemaal één 
rijstrook. Meer en meer bestuurders zijn dan maar een andere weg 
beginnen zoeken om van Boechout naar de Krijgsbaan te geraken. 
Daardoor rijden er elke dag 18.000 voertuigen door onze gemeente. 
Een aantal auto’s nam de weg langs Fort 3 als sluipweg om de files 
in de dorpskern te vermijden. Deze weg is daar niet voor geschikt. 
Om beschadiging en ongevallen te voorkomen én om het veiliger 
te maken voor fietsers, joggers en wandelaars is er besloten de weg 
met paaltjes te blokkeren voor auto’s.

U heeft het waarschijnlijk 
al gezien… de werken aan 
het kunstgrasveld op de 
Boechoutsesteenweg zijn 
beëindigd. 

Kunstgrasveld

Kinderopvang Schanslaan

Fort
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De gemeente gaf  de interge-
meentelijke vereniging IGEAN 
de opdracht een plan uit te wer-
ken voor de herinrichting van de 
begraafplaats. De belangrijkste 
vernieuwingen zijn: de funde-
ringswerken, de verharding van de 
paden met betonstraatstenen, het 
aanbrengen van drainage en het 
vellen van kaprijpe bomen. Daar-
naast komt er ook een houten 
luifel. Nu is er geen mogelijkheid 

om onder een beschutte plaats af-
scheid te nemen van een dierbare. 
De luifel wordt een ruimte waar 
dat wel kan. 
Verder worden er nieuwe zitban-
ken, papiermanden en wateraf-
tappunten voorzien. De gevelde 
bomen worden vervangen door 
nieuwe hagen, bomen en heesters. 
Ook de calvarieberg zal er bin-
nenkort anders uitzien. De rots-
partij blijft behouden, maar de 

beelden zullen vervangen worden 
door een kruis. 
In de ontruimde en nog niet ge-
bruikte delen van de begraafplaats 
zullen voortaan enkel opstaande 
zerken toegelaten worden. Dit 
leidt tot een duidelijke indeling in 
verschillende parken. De werken 
zullen vermoedelijk afgerond 
worden eind mei. We zijn ervan 
overtuigd dat de begraafplaats 
dan beter toegankelijk zal zijn.

Borsbeek is een van de dichtst 
bevolkte gemeenten van Vlaan-
deren. Het is daarom van groot 
belang het groen te bewaren 
dat wij nog hebben. In samen-
werking met de vzw Kempens 
Landschap heeft de gemeente de 
afgelopen jaren heel wat gron-
den aangekocht, recentelijk nog 
het grote Domein Florus. Dit 
hele gebied wordt zo ingericht 
dat fietsers en wandelaars er zich 
volop kunnen uitleven. Ook het 
geboortebos, dat begin april of-
ficieel is geopend, maakt deel uit 
van dit groene project. 

Begraafplaats

Groen
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