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De toekomst luistert

Viergeslachten
2011 is een vruchtbaar jaar voor CD&V Borsbeek. Na sche-
pen Wendy Somers in juni is schepen Ann Coemans op 26 
augustus mama geworden, van Elien. Haar eerstgeborene is 
dus, net als die van haar grootmoeder én moeder, een flink 
meisje. Verrassend genoeg is zo’n opeenvolging, soms een 
viergeslacht genoemd, niet uniek binnen CD&V Borsbeek! 
Ook Aliya, het dochtertje van Wendy, is de vierde vrouwe-
lijke eersteling op rij!

Wie is wie

Ann 
Coemans, 

schepen

Wendy 
Somers, 
schepen

Jenny 
Van Dijck-
Hendrickx, 
gemeente-

raadslid

Vic 
Peetermans, 

gemeente-
raadslid

Jan Van 
Tiggelen, 
OCMW-
raadslid

Daniël 
Van Olmen, 

voorzitter

Leo 
Vlaeymans, 
burge-
meester

Elien met haar trotse mama Ann

Aliya met haar mama, groot-
moeder en overgrootmoeder
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Bouwprojecten op de tekentafel

In de komende jaren zullen wij, 
zoals alle andere gemeenten, ons 
afwateringsstelsel moeten ontdub-
belen. Nu komen het hemelwater 
en het afvalwater nog samen in één 
rioolbuis. Maar dat levert problemen 
op in de waterzuiveringsstations. De 
reden is de wisselende samenstel-
ling en kwaliteit van het water dat er 
moet worden behandeld. 

Tegen snel tempo moeten in alle 
straten twee afzonderlijke circuits 

aangelegd worden, het ene voor het 
echte rioolwater en het andere voor 
hemelwater. Deze gescheiden stel-
sels zullen wij in Borsbeek het eerst 
invoeren in die straten waar er nu 
nog geen riolering ligt (Mellegracht, 
Oude Haegevelde en Breedveld) en 
waar er binnenkort wegenwerken 
zullen plaatsvinden (Louis Huy-
brechtsstraat).

Vanaf  het moment dat er in een 
straat het gescheiden stelsel is, zijn 

de bewoners verplicht hun water 
via twee afzonderlijke buizen aan 
te sluiten op de hoofdleidingen 
onder het wegdek. Zij krijgen voor 
de uitvoering van deze werken 
wel financiële steun en technische 
bijstand van HidroRio, een samen-
werkingsverband van gemeenten 
binnen de Provinciale en Intercom-
munale Drinkwatermaatschappij der 
Provincie Antwerpen.

Op 28 oktober organiseerde de 
werkgroep ontwikkelingssamen-
werking een actie aan de tunnel 
onder de Frans Beirenslaan. Aan de 
fietsers werden plaatjes uitgedeeld 
met de boodschap ‘weer een auto 
minder’. 11.11.11 wil er zo mensen 
bewust van maken dat de klimaat-
veranderingen veroorzaakt door 
onze vervuiling vooral armere lan-
den treffen. Binnen het uur werden 
er 500 plaatjes uitgedeeld. Van een 
succes gesproken! 

Klimaat Dank aan de 
vrijwilligers

In de loop van december geeft het 
gemeentebestuur een groot feest 
om alle vrijwilligers in de bloemetjes 
te zetten. 2011 is het Europees Jaar 
van de Vrijwilliger. En dat wil de 
gemeente niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan. Met dit feest wil de ge-
meente het belang van het werk van 
de talrijke vrijwilligers onderstrepen. 
Ze zijn het levende bewijs van soli-
dariteit. Zonder hen zou Borsbeek 
er helemaal anders uitzien.

De Vlaamse overheid heeft onze 
gemeente opgelegd tegen 2025 
108 sociale huurwoningen en 45 
sociale koopwoningen te realise-
ren. 2025 lijkt misschien nog veraf  
maar CD&V Borsbeek zoekt nu al 
actief  naar manieren om dit doel 
te halen! Naast een aantal geplande 
projecten van de sociale huisves-
tingsmaatschappij De Ideale Woning 
aan de Robianostraat en de Frans 
Beirenslaan moeten er uiteraard 
nog andere mogelijkheden worden 
onderzocht. CD&V Borsbeek kiest 

ervoor om oudere appartements-
gebouwen te renoveren en om te 
vormen tot sociale woningen. Op 
die manier wordt het Borsbeekse 
woonpatrimonium verbeterd en leg-
gen we geen beslag op de beperkte 
open ruimte. Deze visie is ondertus-
sen ook al in de praktijk gebracht: 
De Ideale Woning heeft een blok 
van drie appartementen gekocht in 
de Granvellelaan.

Wonen
De seniorenweek was opnieuw een 
groot succes! Ze ging op maandag 
van start met een nieuwe activiteit: 
Nordic Walking. Op dinsdag en 
donderdag werd er druk gekaart en 
gewandeld. De bingo op vrijdag was, 
na de opstart vorig jaar, een groot 
succes. De week werd zoals altijd 
afgesloten met de shownamiddag op 
zondag. Katrien Gallez en Dirk Van 
Vooren gaven er het beste van zich-
zelf. Na de warme maaltijd vertrok-
ken de Borsbeekse senioren met een 
voldaan gevoel huiswaarts!

Seniorenweek
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Eind juli organiseerde de gemeente 
een officiële inspeelmatch van het 
nieuwe kunstgrasveld ter hoogte 
van de Boechoutsesteenweg. Bors-
beek Sport werd uitgedaagd door 
de beloftenploeg van Lierse SK. De 
aftrap werd onder andere gegeven 
door burgemeester Leo Vlaeymans 
en Ann Coemans, schepen van 
sport. Het werd uiteindelijk 0-9. 
Borsbeek Sport speelde voor de eer-
ste keer thuis op een kunstgrasveld. 
Dit seizoen trainen en spelen er op 
het veld trouwens drie Borsbeekse 
voetbalclubs. Het wordt dus goed 
gebruikt!

Kunstgrasveld goed gebruikt

De gemeente kocht onlangs een 
Automatische Externe Defibrillator 
aan. Dat is een computergestuurd, 
draagbaar toestel dat kan worden 
gebruikt bij levensbedreigende 
hartritmestoornissen. Het hart van 
iemand met zulke stoornissen kan 
na een stroomstoot terug ritme 
krijgen. We kozen voor de inkom 
van Ter Smisse, omdat het redelijk 
centraal ligt bij grote evenementen 
zoals de jaarmarkt én omdat er veel 
sportactiviteiten plaatsvinden. Er 
zal nog een cursus worden georga-
niseerd waarin wordt uitgelegd hoe 
het toestel precies werkt.

AED aan Ter Smisse

Van 18 oktober tot 7 november was 
de Mammobiel in Borsbeek. Vrou-
wen tussen 50 en 69 jaar konden er 
gratis een onderzoek laten uitvoeren 
ter preventie van borstkanker. Naar 
aanleiding van deze gebeurtenis 

organiseerde de gezondheidsraad 
een lezing in het gemeentehuis. Het 
werd een boeiende avond, waarop 
professor Wiebren Tjalma een 
heldere uitzetting gaf  over de ziekte 
en een ervaringsdeskundige haar 

ervaringen deelde. Om borstkanker-
preventie op een ludieke manier in 
de kijker te zetten werden aan het 
gemeentehuis een spandoek en een 
waslijn met BH’s gehangen. Met die 
BH’s is iemand gaan lopen…

Borstkankerpreventie
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bouw mee aan een gelukkige 
toekomst voor iedereen
www.detoekomstluistert.be
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