
BORNEM
 bornem@n-va.be  I   www.n-va.be/bornem  I  jaargang 2016 • nr. 4 • december

V.U.: KRISTOF JOOS, SINT-JANSBEEKVELD 10, 2880 BORNEM

Eindelijk beweging in het mobiliteitsplan?
Sinds 2013 vraagt onze gemeenteraadsfractie naar een actueel mobiliteits-
plan. Nu is er eindelijk een antwoord. Het plan uit 2011 krijgt gedurende 
anderhalf jaar een ‘opfrisbeurt en een nieuw kleedje’. N-VA Bornem  
benadrukt echter dat een ‘intergemeentelijk mobiliteitsplan’ meer is dan 
het weerhouden van enkele Bornemse mobiliteitsspeerpunten.
Een betere bereikbaarheid, goed openbaar 
vervoer, een coherent parkeerbeleid en  
degelijke bewegwijzering zijn ook  
belangrijke pijlers voor de N-VA. Maar  
er is meer nood aan globale oplossingen 
door samenwerking tussen de betrokken  
gemeenten. Zo vermijden we dat de  
gemeente mobiliteitsproblemen en  
studiekosten doorschuift naar de naburige 
gemeenten. 

Sneltoets komt rijkelijk laat
Volgens het Mobiliteitsdecreet voert het 
lokaal bestuur best een sneltoets uit bij 
aanvang van een legislatuur. Maar Bornem 
stelde nu pas het studiebureau Traject  
aan om vorige studies te bestuderen. 

Wat gebeurde er sinds 2013? 
Waarom voerde de meerderheid de actu-
alisering bovendien niet uit samen met 
Puurs en Sint-Amands (gezien de N16- en 
N17-problematiek) en startte men niet  

eerder? Subsidiedossiers voor dit soort  
projecten slepen doorgaans lang aan.  
Zo zitten we al snel in 2018 en 2019.  
Zes jaar van bijna stilstand kunnen we  
ons niet langer veroorloven.

Fiets-o-strade Bornem-Puurs
De N-VA is verheugd dat dankzij de 
provincie Antwerpen – meer bepaald 
N-VA-gedeputeerde Luk Lemmens  
– het Vlaams Gewest en de gemeenten  
Bornem en Puurs, het fietspad langs de 
spoorlijn 54 is verwezenlijkt. Dit project 
verhoogt de veiligheid van alle fietsers en in 
het bijzonder van onze schoolgaande jeugd.  
Als het goed is, zeggen we het ook!

Erwin Van den Abeele
Voorzitter N-VA Bornem
0499 71 07 02
erwin.vandenabeele@n-va.be

Mobiele camera 
tegen sluikstorten

In navolging van vele andere 
Vlaamse gemeenten keurde de 
gemeenteraad in november de 
locaties in Bornem goed voor 
de vaste verplaatsbare camera 
waarmee men vervuilers hoopt te 
betrappen.

N-VA Bornem kaartte het probleem 
van sluikstorten al vaker aan.  
Het verwijderen van dit afval en 
achterhalen wie de vervuilers zijn, 
kost de gemeente – en dus  
elk van ons – handenvol geld, 
telkens opnieuw. Als de vele  
sensibiliserende acties niet  
resulteren in een gedrags- 
verandering, dan moet de 
gemeente inderdaad bestraffend 
optreden. 

De camera zal ‘pendelen’ tussen 
die plekken die bekend staan  
als knelpuntlocaties voor sluik- 
storters. De beelden komen binnen 
bij de politie. De agenten bekijken 
de beelden regelmatig om de 
sluikstorters te identificeren en de 
nodige acties te nemen om hen te 
beboeten.

N-VA Bornem wenst u allemaal een prettig jaareinde. Geniet van 
de feestelijkheden met uw familie, vrienden en geliefden. Onze 
mandatarissen en bestuursleden blijven ook in 2017 verder  
timmeren aan de weg. Met een kritische maar opbouwende  
oppositie maken wij het verschil!
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Vlaamse steun voor restauratie Sint-Bernardusabdij
Eind september ontving Bornem goed nieuws van de Vlaamse overheid. Vlaams minister-president en 
minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois, kende een erfgoedpremie van ruim 2,1 miljoen euro toe 
aan het Bornemse gemeentebestuur voor de restauratie van de Sint-Bernardusabdij. 

Hiermee worden de eerste verdieping, de 
zolder en de bijgebouwen omgevormd 
tot woningen met isolerend glas. Ook de 
gevels, de daken, de natuursteen en het 
waardevolle achttiende-eeuwse buiten-
schrijnwerk worden gerestaureerd. 

Abdij krijgt nieuwe bestemming

Dankzij een samenwerking tussen de 
overheid en privépartners kan de herbe-
stemming van de abdijsite nu eindelijk 
worden opgestart. Met de ontwikkeling 
van 32 appartementen kwam de groep 
Monument Real Estate tegemoet aan de 
voorwaarden om het authentieke karakter 
van de beschermde Sint-Bernardusabdij te 
behouden en de bestaande cultuurhistori-
sche waarde te versterken. Al in 2011 brak 

N-VA Bornem een lans voor private woon-
gelegenheden in de abdij. Een win-win-
situatie voor de gemeente Bornem. Wij 
hopen dat ook jonge Bornemse gezinnen 
hier een onderkomen zullen vinden.

Lot abdijtuin nog niet zeker

De site beschikt ook over een grote 
achterliggende abdijtuin. Wat daarmee 
zal gebeuren, hangt volledig af van het ge-
meentebestuur. De uitdaging is groot want 
het onderhoud is, op zijn minst gezegd, 
wat verwaarloosd. 

Het is belangrijk voor N-VA Bornem dat 
dit park vrij toegankelijk wordt voor alle 
Bornemnaars en niet enkel voor de bewo-
ners van de abdijsite. Vandaar onze oproep 

om de Bornemnaars zo snel mogelijk bij 
deze planning te betrekken. 

Nieuws uit de OCMW-raad / Sociaal Huis
N-VA: het sociale geweten van Bornem
Onze OCMW-fractieleden zaten in 2016 niet stil. We sommen enkele van hun voorstellen en vragen op in 
dit artikel. 

Bib aan huis 
De N-VA stelde voor het ‘Bib aan huis’-
project te koppelen aan de ‘Buurtkar’ in de 
hoop zo de minder mobiele inwoners beter 
te bereiken. Het voorstel werd helaas niet 
weerhouden. De vraag zou te miniem zijn 
en de uitvoering ervan zou te moeilijk zijn.

Buurtkar 
N-VA Bornem steunt de Buurtkar maar 
we stelden wel de aankoop van de oude 
tweedehands handelswagen in vraag. 
Onze vrees voor defecten en regelmatige 
onbeschikbaarheid werd bewaarheid. 
Daardoor zal de gemeente een nieuwe 
buurtkar moeten aankopen. 

Aankoop softwarepakket  
personeelsbeheer
De N-VA vroeg en kreeg bevestiging 
dat dit softwarepakket ook vanaf 2019 
gebruikt wordt door de gemeentediensten. 
De aanpassingen - updates - zitten vervat 
in het software- en onderhoudspakket, 
zodat latere kosten vermeden worden.

Taallessen in Buurt  
Informatie Centrum 
(BIC)
Onze fractie stelde voor 
om in het BIC begeleiding, 
taallessen en activiteiten 
te organiseren voor de 
integratie van vluchtelingen. 
De voorzitter meldde dat 
het BIC druk bezet was en 
dat men al lessen geeft in 
het dienstencentrum. Een 
gemiste kans.

Ondersteuning  
buitenschoolse opvang
Het OCMW sloot een overeenkomst met 
vzw Strategische Projectenorganisatie 
Kempen (SPK) en Kempense Initiatieven 
Kinderopvang (KIKO) voor de 
ondersteuning van de buitenschoolse 
opvang. Vooraleer deze samenwerking 
goed te keuren, stelde de N-VA de 
meerwaarde van de vzw SPK in vraag, 
gezien ervaring met het Digidak-project. 
Na een verdere toelichting van de SPK-
ondersteuning gaf de N-VA haar fiat.

Koken tijdens Week van de Armoede
De Kookwedstrijd van de Welzijnskoepel 
Klein-Brabant-Vaartland vond ook dit 
jaar weer plaats tijdens de Week van de 
Armoede. N-VA Bornem vroeg zich echter 
af of dit initiatief wel de doelgroep bereikt 
en of die zou mogen deelnemen aan de 
kookwedstrijd. Men beloofde de doelgroep 
aan te spreken, maar die was toch niet 
aanwezig op de activiteit. De raadsleden 
overwegen een andere aanpak voor 2017.

Gespreksavond Theo Francken
Bedankt dat u erbij was!
Op 28 oktober 2016 luisterden talrijke aanwezigen, na een heerlijk 
breugelbuffet, naar Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en 
Migratie. Thema’s als terreur, terugkeer, nationaliteiten en asiel 
blijven de mensen duidelijk beroeren. 

Theo Francken lichtte het ontstaan van de asielcrisis en -instroom toe en legde 
uit welke landen een hoofdrol spelen. De staatssecretaris toonde aan dat  
dankzij zijn kordate, doelgerichte en vastberaden beleid de instroom van  
asielzoekers stevig is gedaald. 

Bovendien keren meer mensen gedwongen terug, waardoor de opvang- 
capaciteit in de asielcentra wordt afgebouwd. Ook de terugkeer van  
gedetineerden naar hun land van herkomst stijgt en dus komt er meer plaats 
vrij in de gevangenissen. 

Anderzijds stelde Theo dat we oorlogsvluchtelingen - net zoals in alle 
democratische landen - moeten begeleiden via asielprocedures om te 
integreren in onze maatschappij. Dat is uiteraard een verhaal van rechten 
en plichten.

Dit deed de N-VA voor u in 2016
Op het einde van het jaar geven we u graag een overzicht van onze belangrijkste tussenkomsten in de gemeente- 
raad. Wil u al onze voorstellen en standpunten lezen? Surf dan naar onze website en Facebook-pagina.

Netheidsbarometer tegen sluikstorten
In de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten wil onze partij de 
door Vlaanderen gesubsidieerde netheidsbarometer invoeren. 
Hierdoor worden opruim- en veeginspanningen efficiënter  
gepland en worden straatvuilnisbakken strategisch geplaatst.  
De meerderheid houdt echter vast aan het tweejaarlijks  
verzamelen van informatie. 

Ons voorstel voor het plaatsen van hondenpoepbuizen op  
plekken waar veel hondenliefhebbers passeren, werd ook  
afgewimpeld door de meerderheid. Het zou geen meerwaarde 
bieden omdat ‘er al genoeg vuilbakken staan in Bornem’.  
De N-VA blijft zich echter inzetten voor een proper Bornem.

Mobiliteit en verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid en mobiliteit waren opnieuw onze toppriori-
teiten. Zo vroeg onze gemeenteraadsfractie voor het plaatsen van 
een ledbord bij de kruising van de Puursesteenweg met de Pedro 
Colomalaan, ijverden we voor de aanpak van het sluipverkeer en 
zetten we het onderhoud van buurtwegen en de samenwerking 
met de buurgemeenten voor het nieuwe mobiliteitsplan op de 
agenda. Voor de fietsers vroegen we openbare fietspompen.  
De meerderheid volgde ons daarin. 

Zonevreemde sportinfrastructuur 
Door het missen van de zwembadsubsidies eind 2015 wegens een 
onvolledig dossier, riep onze fractie op om dit jaar opnieuw een 
aanvraag in te dienen, ditmaal met een volledig dossier! Naar 
aanleiding van de illegale boomkap in Wintam kaartten we 
ook de regularisatie van zonevreemde sportinfrastructuur, een 

verkiezingsbelofte, opnieuw aan. Helaas blijkt dat de meerder-
heid de hete aardappel doorschuift tot na de volgende gemeente-
raadsverkiezingen.

Bornem App
Met de lancering van een gemeentelijke Bornem App zorgt  
de N-VA ervoor dat gemeentelijke diensten, handelaars en  
verenigingen u rechtstreeks kunnen aanspreken via uw  
smartphone of tablet. De meerderheid onthaalde dit voorstel 
positief.

 Vlaanderen maakt ruim 2,1 miljoen vrij voor 
de abdij.
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Ontdek de mens 

achter de politicus
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met de N-VA-ministers
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www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:
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