
BORGERHOUT
 borgerhout@n-va.be  I   www.n-va.be/borgerhout  I  jaargang 2016 • nr. 3 • september

V.U.:  HANS GOORIS, SINT MARCUSSTRAAT 18, 2140 BORGERHOUT

Voor het tweede jaar op rij stond de 
Sinksenfoor op de site Spoor Oost 
in Borgerhout. Tijd dus voor een 
dubbelinterview met foorkramer Vincent 
Delforge en N-VA-gemeenteraadslid Lisa 
Geets.

Wat zijn de verschillen tussen de 
foor dit jaar en vorig jaar?
Lisa Geets: Het stadsbestuur heeft enorm 
hard gewerkt om het terrein gebruiksklaar 
te maken. Vorig jaar waren enkel de 
nutsvoorzieningen aangelegd. Nu is Spoor 
Oost een site op maat van de mensen. Zo 
werden er een speeltuin en een heuvel 
aangelegd en is het terrein beter begaanbaar. 
Dankzij Café Bahnof is er bovendien dit 
jaar horeca aanwezig op de site.

Vincent Delforge: De locatie is veel 
gezelliger geworden doordat het terrein 
is ingericht. Vorig jaar was het nog min 
of meer een industriële vlakte. De ingang 
aan Schijnpoort nodigt ook meer uit 
voor een bezoekje aan de foor. Vorig jaar 
moest je een woestijn oversteken voor je 
aan de toegangspoort kwam, nu staat het 

portaal aan de straatkant en is het dus 
beter zichtbaar.

Nieuw dit jaar zijn de optredens die 
de stad organiseert. Welk effect 
heeft dit op de foor?

Vincent Delforge: In het begin zagen we 
bijna geen extra volk, maar week na week 
werd het effect meer zichtbaar. Stilaan 
kwam er meer volk naar de optredens en 
dus ook naar de foor. Daaraan zie je dat 
opbouwen belangrijk is, maar niet al mijn 
collega’s hebben even veel geduld.

Lisa Geets: Ik ben zelf ook naar 
het fantastische optreden van de 
Grungblavers geweest en dan zie je plots 
een heel ander publiek. Veel oudere 
mensen komen in de eerste plaats 
voor het optreden, maar ze zijn er dan 
toch, dus dan gaan ze nog snel een 
smoutebolletje eten. Op die manier zien 
de mensen dat Borgerhout niet zo erg is 
als ze dachten en trek je mensen aan die 
misschien anders niet naar de foor willen 
of durven komen.

Een stoute vraag: hoort zo’n  
‘pretpark’ wel thuis in een stad?

Vincent Delforge: Je kan de foor niet 
gelijkstellen aan een pretpark. Ten 
eerste is de kermis ontstaan in de stad: 
de pleinen dienen voor markten en 
foren. Ten tweede is een kermis veel 
democratischer dan een pretpark. Bij ons 
speelt de concurrentie. Dat zorgt ervoor 
dat je een betere kwaliteit krijgt voor 
lagere prijzen. En uiteraard betaal je enkel 
voor wat je doet. In een pretpark betalen 
de ouders erg veel geld, zelfs als ze maar 
een paar attracties doen.

Lisa Geets: De Sinksenfoor is het meest 
multiculturele evenement in de stad, 
dus dit hoort hier zeker thuis. Je kan 
discussiëren over de diversiteit aan 
kramen en over de invulling van de 
activiteiten, maar het concept ‘kermis’ 
staat absoluut niet ter discussie.

De Sinksenfoor in Borgerhout

De Sinksenfoor hoort hier 
thuis: het is het meest  
multiculturele evenement  
in de stad.
gemeenteraadslid Lisa Geets

Doordat het terrein beter 
is ingericht, is de foor  
een stuk gezelliger en 
uitnodigender. 
foorkramer Vincent Delforge
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Centrum ‘Veilig Thuis’, een primeur voor Vlaanderen
Eén adres voor alle dienstverlening voor vrouwen die slachtoffer werden van intrafamiliaal geweld. Een aanpak die de problemen van 
het hele gezin in beeld brengt en een betere juridische aanpak. Dat is de essentie van het Family Justice Center (FJC) ‘Veilig Thuis’ dat 
burgemeester Bart De Wever en schepen Fons Duchateau onlangs openden. 

Het Antwerpse FJC ‘Veilig Thuis’ is een primeur voor Vlaanderen. Dat is geen toeval. “De stad neemt al jaren het voortouw in de strijd tegen 
intrafamiliaal geweld”, stelt burgemeester De Wever, “eerst via politie en parket, 
later ook via hulpverlening. En nu dus in een combinatie van beiden. Met ‘Veilig 
Thuis’ verlagen we de drempel naar hulpverlening voor slachtoffers. Daarmee 
zorgen we dat gezinnen, en in het bijzonder ook de kinderen, sneller, beter en veilig 
begeleid worden”.

Ook schepen Fons Duchateau is opgetogen met het centrum dat als modelvoorbeeld 
voor heel Vlaanderen geldt. “We maakten vorig jaar 1 miljoen euro vrij om dit 
mogelijk te maken. Goed gespendeerd geld. De eerste resultaten zijn hoopgevend. 
Maar er moet ook op federaal vlak nog wetgevend werk verricht worden. Het kan 
niet zijn dat geweldplegers hun straf met een enkelband thuis uitzitten. Dat is een 
straf voor het gezin, niet voor de dader. Ook daar maken we werk van.”

Sporting A tovert de 
Parkloods van Spoor 
Noord tussen 20 juli en 
28 augustus opnieuw 
om tot het uitdagend 
Sportopia. 

“Zes weken lang 
wordt het een sportief 
pretpark dat mikt op 
alle leeftijdsgroepen”,  
zegt schepen van Sport 

Ludo Van Campenhout. “Deze editie wordt nog 
uitdagender, want ‘Sportopia goes extreme’ en 
legt een accent op Urban Sports. Er zijn op 5 000 
vierkante meter maar liefst twintig sportieve 
attracties, waarvan de meeste compleet nieuw 
zijn. Ook in het park Spoor Noord zelf komen 
er op vier verschillende dagen spectaculaire 
buitenattracties.” 

U vindt alle info op www.sportinga.be.

De provincie Antwerpen kan de komende jaren rekenen op 8,6 miljoen euro aan Europese steun voor 
de realisatie van twee fietsbruggen en twee fietstunnels. 

“Dankzij deze financiële injectie kunnen we verschillende punten op onze fietsostrades aanpakken. 
Voor de fietsostrade naar Mechelen gaat het over de fietsbrug aan het station Antwerpen-Berchem en 
voor de fietsostrade naar Lier om een fietstunnel in Mortsel”, aldus gedeputeerde Luk Lemmens.

Ook in de Kempen wordt geïnvesteerd in een fietstunnel en een fietsbrug op de fietsostrade Herentals-
Balen.

Antwerpen heeft sinds het begin van de legislatuur drie jaar geleden 
duizend plaatsen gecreëerd in de kinderopvang. Zo komen we zeer dicht 
bij de Europese norm (de zogenaamde Barcelona-norm, die stelt dat er 
opvang moet zijn voor 33 procent van alle 0-3-jarigen). Momenteel zitten 
we aan 30,7 procent.

We werden bij de start van deze legislatuur geconfronteerd met een 
tekort van maar liefst 1.831 plaatsen. Begin 
2013 telden we 5.833 beschikbare plaatsen, of 
25 procent. Nu halen we met 6.826 plaatsen 
bijna de norm met 30,7 procent, dankzij onze 
succesvolle kinderopvangtoelage. In de eerste 
helft van 2016 zijn er maar liefst tien nieuwe 
kinderdagverblijven opgestart - waarvan 4 in 
een stedelijk pand - en zijn er op die manier 
227 plaatsen bij gecreëerd. 

“In 2017 worden er dankzij de 
infrastructuurtoelage nog eens 226 plaatsen 
bij gecreëerd. Momenteel zijn er nog slechts 511 plaatsen te kort om de 
Barcelonanorm te halen”, aldus schepen Nabilla Ait Daoud.

Sportopia gaat extreem

Provincie krijgt Europese steun voor fi etsbruggen en -tunnels

Antwerpen nadert Europese
norm kinderopvang
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Tijdens de districtsraad in juni stond het onderzoek 
van Ringland en de UA over de luchtkwaliteit in 
Antwerpen centraal. De Borgerhoutse meerderheid 
schurkte zich te pas en te onpas aan tegen voorlopige 
meetresultaten, om zo hun beleid kracht bij te zetten. 
Op zich is daar niets mis mee, maar plots bleek hun 
diepgroen denken wat bleker te worden. 

Toen de heraanleg van het 
speelpleintje aan de Joe 
Englishstraat op de agenda 
stond, veranderden ze het 
geweer van schouder. In hun 
drang naar het grote gelijk, 
werd er over de luchtkwaliteit in 
alle talen gezwegen en verde-
digden ze deze gecontesteerde 
heraanleg. Dat het speelpleintje, 
op een steenworp van de ring, 
in een dieprode zone ligt, werd 
angstvallig verzwegen. 

Het mag duidelijk zijn, voor 
de Borgerhoutse meerderheid 
is de gezondheid van spelende 
kinderen ondergeschikt aan 
het eigen grote gelijk. Het is en 
blijft een pijnlijke vaststelling 
dat dit bestuur niet bestuurt 
voor de Borgerhoutenaar, maar 
louter en alleen voor het ‘eigen’ 
behoud.  

Hans Gooris
Voorzitter N-VA Borgerhout

Groen opportunisme

Het wordt een Grand Cru-najaar met de N-VA!

  Zondag 25 september 
11 uur

Eerste afdelingsfeest met gastspreker minis-
ter Jan Jambon (o.v.).

Locatie: Het Ecohuis, Turnhoutsebaan 139, 
Borgerhout

  Dinsdag 15 november  
19.30 uur

Gespreksavond met staatssecretaris  
Theo Francken. 

Locatie: De Coach, Karel Geertsstraat 2, 
Borgerhout

  Zondag 11 december 
11 uur

Aperitiefgesprek met Darya Safai en Tinne-
ke Beeckman. 

Locatie: Café Mombasa, Moorkensplein 37, 
Borgerhout

Speelpleintje  
Joe Englishstraat:  
Wat eraan voorafging
Het speelpleintje in de Joe Englishstraat is al 
jaren het voorwerp van getouwtrek tussen het 
rood-groene districtsbestuur en de buurtbewo-
ners. Het districtsbestuur wil het pleintje uitbrei-
den door tien parkeerplaatsen te laten verdwijnen. 

Dat bleek althans toen de uitgewerkte plannen in 
uitvoer kwamen. Want eerder had het districts-
bestuur de bewoners op de mouw gespeld dat de 
parkeerplaatsen in de nieuwe aanleg zouden geïn-
tegreerd worden. Zo stond het toch letterlijk in de 
brochure ‘Beslist Borgerhout’ die in heel Borgerhout 
in de bussen viel. Toen de buurtbewoners beseften 
dat ze misleid waren, was het te laat. Is dit partici-
patief beleid?  Lijkt ons toch eerder op éénzijdig en 
misleidend bestuur.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


