
'EEN GROEN HART VOOR 
BORSBEEK'


Borsbeek: jouw dorp. Dat ken jij als geen ander. Wil jij hier 
minder verkeer, meer groene plekjes, minder armoede en 
meer kansen voor iedereen? Dan gaan we daar samen voor!

We richten de straten zo in dat een kind veilig en vol 
vertrouwen naar school kan fietsen. We weren doorgaand 
verkeer en verlagen de snelheid. Hier bouwen we samen aan 
buurten waar mensen voor elkaar zorgen.

Hier beschermen we de open ruimte die ons rest en zorgen we 
voor verfrissende groene plekjes in de wijken. Hier investeren we 
sterk in voet- en fietspaden, en zorgen we samen voor propere 
straten.

Kies samen met Groen voor een menselijker, eerlijker en gezonder 
Borsbeek. Je vindt de kandidaten van Groen op de dorpslijst 
“Iedereen Borsbeek”.

MENSELIJKER
EERLIJKER
GEZONDER

Borsbeek

FRANS NEYENS
3DE PLAATS 'IEDEREEN BORSBEEK'
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De charme van een dorp, de mogelijkheden van de stad. 
Borsbeek is een thuis om jaloers op te zijn. Maar wat ons 
écht uniek maakt, zijn de Borsbekenaren. 

Borsbeek is onze thuis. Daar dragen we zorg voor: 
onze straten en pleinen, voetpaden en fietspaden 
krijgen een groot onderhoud. We zetten extra 
middelen in om onze straten proper te houden, 
samen met alle Borsbekenaren.

Onze kern bruist. Lokale winkels, ijverige 
zelfstandigen en creatieve ondernemers krijgen alle 
steun. De Pastorie bouwen we uit tot een kloppend 
hart met tal van culturele activiteiten en ruimte voor 
lokale initiatieven.

Borsbekenaren kennen elkaar. Jong en oud kunnen 
zich volop uitleven op de leuke plekjes in onze wijken 
of op een van de vele Borsbeekse evenementen. 

 Wat maakt jou gelukkig? De resultaten 
van het grote buurtonderzoek lezen als 
een groene liefdesverklaring.

De ideale buurt is groen, rustig en 
verkeersveilig. Met gezonde lucht, een 
bruisende kern en ruimte voor 
ontmoetingen. 

Dat is precies waar wij op inzetten: we 
vergroenen de openbare ruimte, geven 
voetgangers en fietsers voorrang, investeren in 
betaalbare woningen. Borsbeek op maat van de 
Borsbekenaren. Alle Borsbekenaren.

MENSELIJKER

WAT MAAKT JOU GELUKKIG 
IN JE BUURT?



WAT MAAKT JOU GELUKKIG 
IN JE BUURT?

EERLIJKER GEZONDER

Elke Borsbekenaar moet volop kansen krijgen om zijn 
dromen waar te maken. Zorgen dat iedereen meekan, dat 
is waar het om draait.

De Borsbeekse lucht moet gezonder: minder doorgaand 
verkeer, meer groene plekjes en schonere straten. Een 
luchthaven hoort niet thuis in Borsbeek.

Iedereen heeft recht op een warm nest, of je nu wil 
kopen of huren. We willen meer betaalbare, 
kwalitatieve woningen.

In Borsbeek groeien nog te veel kinderen op in 
armoede. Dat laat een heel leven lang sporen na. We 
willen een ambitieuzer sociaal beleid, bijvoorbeeld 
door het uitbouwen van een nieuwe 'kansenfabriek' 
in Tyrolerhof. 

Borsbeek is geen eiland: we ontplooien verder het 
beleid rond duurzame en eerlijke internationale 
samenwerkingen.

Elke Borsbekenaar, van jong tot oud, moet zich vlot 
en veilig kunnen verplaatsen. Voetgangers en fietsers 
krijgen de ruimte en de voorzieningen die ze 
verdienen.

Groen maakt gelukkig. We beschermen de natuur, 
koesteren onze kostbare open ruimte en zorgen 
ervoor dat elke inwoner toegankelijk groen op 
wandelafstand heeft. 

Borsbeek is geen grootstad, en toch kunnen we een 
verschil maken voor het klimaat. Of het nu gaat om 
hernieuwbare energie of afval, over minder uitstoot 
of gezonde voeding uit de buurt, met Groen neemt 
Borsbeek het voortouw in de strijd tegen 
klimaatverandering.



Lijsttrekker Bavikhove, leerkracht geschiedenis 
Sint-Albertuscollege, 63 jaar, Bachten-de-Kupe

Toen de uitbreiding van de Deurnese luchthaven zorgde 
voor een bomenkap op ons fort, smeet ik me in de politiek. 
Ondertussen klinkt de roep uit steeds méér hoeken: 
doe Deurne dicht. De grote ruimte die dan beschikbaar 
wordt, kan maatschappelijk en economisch veel 
nuttiger worden gebruikt. Een gigantisch park, dat 
de verbinding maakt met Fort 3. Ruimte om te wonen 
en te ondernemen

Plaats 12 op de dorpslijst ‘Iedereen 
Borsbeek’

‘ER MAG MEER LEVEN IN DE BORSBEEKSE 
BROUWERIJ KOMEN VOOR DE JONGEREN. 

DE PASTORIE HEEFT NOG HÉÉL WAT EXTRA 
POTENTIEEL OM HET KLOPPEND CULTUREEL EN 
SOCIAAL HART VAN ONS DORP TE WORDEN.’

Plaats 10 op de dorpslijst ‘Iedereen 
Borsbeek’

ONZE GROENE KANDIDATEN VINDT U 
OP DE LOKALE DORPSLIJST 

‘IEDEREEN BORSBEEK’

Naast een warme en sociale gemeente, wordt Borsbeek ook een fiere 
klimaatgemeente. Elke Borsbekenaar verdient een kwalitatieve, 
groene plek op wandelafstand in de buurt. Meer woon- en 
buurtgroen geeft letterlijk en figuurlijk zuurstof aan de omgeving. 
In deze tijden van Global Warming, problematisch plastic afval 
en het mobiliteitsvraagstuk moet ook een kleine gemeente als 
Borsbeek haar verantwoordelijkheid opnemen met een breed 
gedragen klimaatplan.

Lijsttrekker Bavikhove, leerkracht geschiedenis 
Sint-Albertuscollege, 63 jaar, Bachten-de-KupePlaats 6 op de dorpslijst ‘Iedereen 
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Groen trekt voluit de kaart van de combimobiliteit: een focus op 
zowel aangepast openbaar vervoer, als op het uitbouwen van 
alternatieve manieren van mobiliteit, zoals deelfietsen en 
(elektrische) deelauto's.

Op dit ogenblik wordt de publieke ruimte in Borsbeek 
voornamelijk ingenomen door parkeerplaatsen voor 
personenwagens. We kunnen die ruimte echter ook invullen 
met overdekte fietsenstallingen of meer buurtgroen voorzien.

Als overtuigd fietser en autodeler zie ik Borsbeek graag 
evolueren naar een fietsvriendelijker en groener dorp.




Elk kind dat opgroeit in Borsbeek moet alle kansen krijgen 
op een mooie toekomst. Ons sociaal beleid moet daarom 
ambitieuzer: een kwalitatief aanbod op het vlak van wonen, 
(sociale) tewerkstelling, toegankelijke kinderopvang, 
onderwijs en opleiding, de mogelijkheid om sociale 
netwerken uit te bouwen, en dit alles op dezelfde plaats. We 
kunnen dat bereiken door het 'Tyrolerhof' te bestemmen als 
'kansenfabriek'.




'WE WILLEN INVESTEREN IN DE KWALITEIT 
VAN ONZE VOET- EN FIETSPADEN. ZEKER 
VOOR DE MINDER MOBIELE SENIOREN IS 
DIT BELANGRIJK. EN SAMEN MET ALLE 
BORSBEKENAREN ZORGEN WE VOOR 

PROPERE STRATEN'

'LATEN WE EEN NETWERK VAN 
DEELAUTO'S OPRICHTEN. OP DE 

VRIJGEKOMEN PARKEERPLAATSEN KOMT 
BUURTGROEN.'
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Plaats 16 op de dorpslijst 'Iedereen 
Borsbeek'
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Plaats 20 op de dorpslijst 'Iedereen 
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Borsbeek moet een warm dorp zijn. De 
komende jaren versterken we daarom 
het sociale beleid.
In kansenfabriek 'Tyrolerhof' kan 
iedereen terecht. Niet alleen een Huis 
van het Kind, met ondersteuning voor 
ouders en kinderen, vindt er onderdak, 
anderstaligen krijgen er ook kansen om 
Nederlands te leren. 

Armoede snel detecteren kan veel ellende 
voorkomen. Via het project ‘onbetaalde 
schoolrekeningen’ kan achterliggende 
armoede snel en effectief aangepakt worden. 

Ook op het vlak van wonen is een actiever 
beleid mogelijk: via renovatiepremies voor 
eigenaars die hun woning sociaal willen 
verhuren, woonbegeleiding voor zwakke 
huurders en meer maatregelen om 
onoverbrugbare schulden te voorkomen. 

Ons sociale beleid mag dus ambitieuzer. Door 
samenwerking met andere gemeenten en 
duidelijke keuzes willen we elke 
Borsbekenaar maximale kansen geven.

'Sociaal beleid mag ambitieus zijn en 
maximale kansen bieden' 

KANSEN VOOR IEDEREEN

MINDER VERKEER EN 
MEER RUIMTE VOOR GROEN

Mobiliteit en verkeersveiligheid zijn 
veelbesproken thema’s in Borsbeek. Er 
komt een mobiliteitsplan voor Borsbeek, 
met ruimte voor inspraak en ideeën van 
elke Borsbekenaar. De doelstelling van het 
plan is om meer vrije ruimte en groen in 
onze straten te creëren, gecombineerd met  
veiliger verkeer. Verkeersinfrastructuur 
moet begrijpbaar zijn voor een kind, zodat 
de Borsbeekse kinderen veilig naar school 
kunnen stappen of trappen. 

Een ‘modal shift’ is daarbij nodig, waarbij 
we de wagen almaar vaker inruilen voor 
andere vervoermiddelen. We trekken voluit 
de kaart van de ‘combimobiliteit’: het wordt 
gemakkelijker om verschillende 

vervoermiddelen te combineren. Daarom 
investeren we in systemen van deelauto’s 
en deelfietsen in Borsbeek en werken we 
aan meer fietsenstallingen bij de bushaltes. 

Er komen ook meer fietsenstallingen in de 
verschillende wijken, en voor wie zijn fiets 
thuis niet kwijt kan, bouwen we overdekte 
stallingen op het openbare domein. We 
investeren in betere voetpaden en 
fietspaden, en werken een “vierkant 
groen” (Alle Fietsers Tegelijk Groen) 
proefproject uit op drukke kruispunten. We 
werken verder aan een plan om doorgaand 
verkeer in de woonwijken te weren en 
verkeersoverlast en onveilige 
verkeerssituaties in wijken te reduceren.

Verkeersinfrastructuur op 
kindermaat: veilig naar school 

stappen of trappen

GROEN VOOR IEDEREEN
De schaarse, open groene ruimte in 
Borsbeek moeten we koesteren en, 
indien mogelijk, uitbreiden. We willen 
dat er voor elke nog open ruimte een 
plan bestaat: hoe kan deze ruimte het 
beste ingevuld worden voor en door de 
Borsbekenaar?

'Elke Borsbenaar krijgt een 
groene plek op wandelafstand'

De komende jaren moet er meer 
buurtgroen komen: kleine groene 
zones in het hele dorp. Dit zijn plekjes 
waar mensen elkaar ontmoeten en de 
hond uitlaten, en waar kinderen 
kunnen spelen. Een aangename buurt 
brengt rust, bevordert het samenleven 
en smeedt sociale cohesie. We willen 
mooie en leefbare buurten met 
kwaliteitsvolle publieke ruimte.



STEMTIPS
ZO STEM JE GELDIG

Je krijgt een oproepingsbrief om te 
gaan stemmen. Ga op 14 oktober met 
die brief naar het stembureau. Je krijgt 
er drie stemformulieren, eentje voor 
de gemeente, eentje voor de provincie 
en eentje voor het district. Kleur één of 
meerdere bolletjes in op de Groen-lijst. 
 

ZO GEEF JE EEN VOLMACHT

Ben je in het buitenland? Ben je niet 
goed te been? Je kan iemand in jouw 

plaats laten stemmen. Hoe je een 
volmacht geeft, lees je op je oproe-

pingsbrief of op  
www.vlaanderenkiest.be.
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Lijsttrekker provincie Antwerpen, 
fractieleider provincieraad, docent 
copywriting, Hove, 43 jaar

VANDENDRIESSCHE Diederik
Docent hogeschool UCLL, Hove, 43 jaar

SCHOOFS Louis
Zaakvoerder, Rumst, 60 jaar

VAN DIENDEREN Ilse
Projectmanager bij de Vlaamse overheid, 
Antwerpen, 49 jaar

OKEMWA Stella
Educatiemedewerker, Deurne, 52 jaar

LAUWERS Stef
Bediende, vakbondsafgevaardigde LBC, 
Borgerhout, 55 jaar

HERMANS Nathan
Masterstudent televisie, Boom, 23 jaar

HOEYMANS Helga
Kleuterjuf, Wuustwezel, 58 jaar

DE PRETER Freddy
Bediende, Merksem, 50 jaar 

GEENS Wendy
Leerkracht verpleegkunde, Wilrijk, 51 jaar  

DHONT Kristien
Leerkracht anderstaligen, Deurne, 62 jaar

BAETENS Nicolas
Maatschappelijk werker, Berchem 
(Antwerpen), 30 jaar

BRANGERS Marjet
OCMW-raadslid, Zandhoven, 64 jaar

VERMEULEN Chris
Verpleegkundige en schepen/OCMW-
voorzitter, Zwijndrecht, 61 jaar

PILLOT Sien
Coördinator dienst woonondersteuning bij 
Ritmica - De Thuishaven, Edegem, 39 jaar

STAES Bart
Europees parlementslid, Antwerpen, 60 jaar

VAN ACHTEREN Peter
Directeur Centrum Ervaringsgericht 
Onderwijs / CEGO Publishers, Schilde, 64 jaar 

VAN HOFFELEN Karin
Ambtenaar, Sint-Job (Brecht), 58 jaar 

DE DECKER Emile
Gepensioneerd chemicus, Schoten, 69 jaar

POPPE Anne
Psycholoog, Antwerpen, 73 jaar

PIRA Ingrid
Vlaams parlementslid, Mortsel, 60 jaar

DIEDERIK VANDENDRIESSCHE
De open ruimte in Vlaanderen is schaars en kostbaar. De 
provincie moet het voortouw nemen in de realisatie van de 
betonstop. Zo versterken we de biodiversiteit en gaan we de 
verdroging van de natuur tegen.

We willen in onze provincie meer ruimte voor water en een 
sterkere verbinding van natuur- en bosgebieden, waar we van 
het ene naar het andere gebied kunnen fietsen en wandelen.

DE PROVINCIE ALS VOORTREKKER VAN 
KLIMAATNEUTRALE STEDEN EN GEMEENTEN
Groen wil een provincie die participatie 
centraal stelt, een klimaatneutrale 
provincie, een provincie die haar open 
ruimte koestert én een provincie die 
radicaal voor de fiets kiest.

We gaan voor een provincie die de 
klimaatprojecten van burgers actief 
ondersteunt. Voor de uitvoering van de 
lokale klimaatplannen moet de provincie 
een begeleidende rol spelen ten aanzien 
van de steden en gemeenten, zowel via het 
aanbrengen van expertise als via financiële 
impulsen. We zetten volop in op de 
uitbreiding van geothermie in de Kempen 

en op warmtenetten.

Naast het verder uitrollen van de 
fietsostrades moet de provincie via de 
vervoersregio’s een modern openbaar 
vervoer stimuleren.



Een duidelijke keuze voor het 
behoud van de open ruimte is een 
belangrijke pijler van een sterk 

klimaatbeleid.



LAAT JE STEM HOREN
Een groene kijk op je wijk? Je bent niet alleen.
Er beweegt wat. In je straat, je buurt, je gemeente, je provincie.  
Duizenden doeners tonen dat het anders kan.  
 MENSELIJKER   EERLIJKER   GEZONDER 

Gebruik je stem. Kies met ons mee.

JA
IK STEM

GROEN

GROEN
MAAKT

GELUKKIG
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