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Geen vergunning 
voor bouwproject 
Mannenwiel en 
Rijkenhoek 

In november weigerde de deputa-
tie van de provincie Antwerpen de 
vergunning voor het bouwproject 
aan de Mannenwiel en de Rijken-
hoek. Ze ging daarmee in tegen 
de beslissing van het Bornemse 
gemeentebestuur. N-VA Bornem 
is tevreden dat de gedeputeerden, 
na advies van onze lokale afdeling 
ingewonnen te hebben, de vergun-
ning niet verleend hebben. 

Niet alleen zou het uitzicht langs 
één van de toegangspoorten van 
Bornem volledig verdwijnen, ook 
de mobiliteit en de leefbaarheid 
van de buurt zouden door dit 
complex serieus onder druk komen 
te staan. Daarnaast zouden de 
werken de visvijver en de wa-
terhuishouding in de omgeving 
onomkeerbare schade kunnen 
toebrengen.

Saadet Gülhan
Gemeenteraadslid 
Provincieraadslid
saadet.gulhan@n-va.be

De Kracht van Verandering in  
Bornem brengen
Volgend jaar trekt de Bornemnaar naar de stembus om te bepalen 
wie hen zal vertegenwoordigen in de provincie- en gemeenteraad.

Constructieve oppositie
Het kritische, maar opbouwende op-
positiewerk van N-VA Bornem en onze 
steeds onderbouwde en consequente 
stellingnames heeft zeker gewogen op de 
besluitvorming van de meerderheid. De 
talrijke ideeën - vaak overgenomen door 
de meerderheid - en schriftelijke of mon-
delinge vragen over veiligheid, mobili-
teit, ruimtelijke ordening, prestigepro-
jecten, sport, milieu, kinderopvang, goed 
bestuur en andere politieke domeinen 
tonen de meerwaarde van N-VA Bornem 
in de gemeentepolitiek duidelijk aan. 
Daarover lees je meer in dit huis-aan-
huisblad. 

Prioriteiten
N-VA blijft zich inzetten voor veilig ver-
keer voor kwetsbare weggebruikers en 
voor gezellig, aangenaam, veilig, maar 
betaalbaar wonen voor jong en oud. We 
zetten in op verantwoordelijk beleid, dat 
dorpskernen - Bornem en deelgemeen-
ten -  laat bruisen, betere dienstverlening 
biedt en financiën gezond houdt. Wij 
tekenen voor een Veilig, Verantwoord en 
Vlaams gemeentebeleid.

Verandering brengen in Bornem
N-VA Bornem zal vol vertrouwen - 
uitgaande van zijn eigen sterkte - zijn 
verantwoordelijkheid opnemen, hetzij 
in de meerderheid of in de oppositie. 
Het is aan de Bornemnaar om met zijn 
stem het N-VA project van de Kracht 
van Verandering in Bornem te steunen. 
Wie zich geroepen voelt om het N-VA 
Bornem-project te versterken, aarzel niet 
en contacteer onze mandatarissen of be-
stuursleden. Het N-VA Bornem bestuur 
wenst u en uw familie een prettig en 
gezellig eindejaar. Wij staan klaar om de 
handschoen in 2018 op te nemen.

  Erwin Van den Abeele 
Afdelingsvoorzitter 
0499 71 07 02 
erwin.vandenabeele@n-va.be

N-VA
 Bornem wenst u 

een fijn 2018!

N-VA Bornem wenst u fijne feestdagen toe!
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Verkeersbevragingen 
en wandelpad Kardinaal 
Cardijnplein
N-VA Bornem plaatst veiligheid en leefbaarheid in 
het verkeer hoog op de agenda. De verkeersdrukte 
neemt verder toe en iedereen heeft baat bij een 
leefbare buurt en veilig verkeer. Toch blijkt dit 
voor het gemeentebestuur geen prioriteit.

Omwille van dit gebrek aan visie maken we als 
oppositiepartij geregeld constructieve voorstellen over aan 
het gemeentebestuur. We peilen ook naar de mening van 
de Bornemnaar. Zo bevroegen we al de bewoners van de 
Hingenesteenweg, Boomstraat en Cardijnplein, recent nog de 
Frans Van Haelenstraat en de Puursesteenweg. 

We luisteren ook naar belangengroepen en adviesraden, 
omdat zij vaak beter zicht hebben op de behoeftes 
van bepaalde doelgroepen. Na het organiseren van 
knelpuntenwandelingen maakte de Senioren Adviesraad in 
2011 een lijvig dossier met concrete aanbevelingen over aan 
het gemeentebestuur. Op enkele punten na werd hier niets 
mee gedaan.

N-VA Bornem ijverde via een bevraging en schriftelijke 
vragen voor één van die voorstellen om een wandelpad over 
het Cardijnplein aan te leggen, zodat bijvoorbeeld mensen 
met een rollator of rolwagen, dames met hoge hakken of 
kinderwagens zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. Recent 
werd het wandelpad naast de terrassen eindelijk aangelegd. 
Er is nog een probleem met de gladheid, maar we zijn toch 
tevreden.

N-VA Bornem blijft een degelijk plan van  
aanpak eisen, om met kleine ingrepen het  
leven van de inwoners gemakkelijker en  
veiliger maken.

Nieuws uit de OCMW-raad 
- Sociaal Huis
In 2017 volgden onze fractieleden op een kritische 
en opbouwende wijze de verschillende dossiers en 
projecten op.

Kinderopvang ‘t Paggadderke 
Omwille van het nieuwe inschrijvingssysteem I-school paste 
de meerderheid de bestaande voorrangsregels aan. Er wordt 
enkel onderscheid gemaakt tussen inwoner en niet-inwoner 
van Bornem. Familiebanden, broer of zus tellen niet meer 
mee. Bij schaarste aan opvangplaatsen geldt de wet van de 
snelste, zoals een online ticketsysteem. Het is met andere 
woorden mogelijk dat bij inschrijving van broer en zus één 
van beiden geen opvang heeft en er naar alternatieven moet 
worden gezocht.

Buurtkar 
N-VA Bornem steunt dit sociaal project. Maar het financiële 
plaatje is minder rooskleurig. Het negatief resultaat, inclusief 
afschrijvingen, bedraagt -41 141 euro. Volgens N-VA en 
de provincie is een intergemeentelijke samenwerking 
noodzakelijk. Een uitgebreider productengamma zou volgens 
de meerderheid  zorgen voor extra inkomsten. Conflicten 
met lokale handelaars moeten voorkomen worden! N-VA 
volgt dit verder op.

 Ivo Van Aken 
Gemeenteraadslid  
ivo.vanaken@n-va.be

Boeiende gespreksavond met Valerie Van Peel
Op 20 oktober nam N-VA-parlementslid Valerie Van Peel ons enthousiast mee doorheen haar 
eerste jaren bij N-VA en haar engagement en leven als jonge politica en moeder. 

Valerie vertelde honderduit over de belangrijkste maatschappelijke dossiers die ze behandelde 
in het parlement en verklaarde ook één van haar mantra’s: sociaal klinken is zo gemakkelijk, 
sociaal zijn is dat niet.
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Borgstelling KSV Bornem 
zware financiële last 
Afgelopen maanden beheerste het reddingsplan van 
KSV Bornem het politieke nieuws. Na jarenlang 
financieel wanbeleid keek de voetbalclub aan tegen 
een put van meer dan 600 000 euro. Voor de redding 
moest de gemeente inspringen. 

Schuldenberg
Het verhaal leest als een slechte roman: een gemeentelijke 
borgstelling voor 600 000 euro aan een wurgrentevoet van 6,5 
procent van een onbekende investeerder. De jeugdspelers werden 
als speelbal gebruikt. Na twee weken uitstel daalde de borg tot 
400 000 euro aan 4 procent rente en de schuld aan de gemeente 
wordt nu apart afgelost over tien jaar. Niet alleen de vorige club-
besturen zijn verantwoordelijk voor deze financiële put, ook het 
huidige gemeentebestuur liet de schuld aan de gemeente oplopen 
tot 156 000 euro. 

Gevaarlijk precedent
Zo’n gemeentelijke waarborg goedkeuren zonder onderpand 
kan niet voor N-VA Bornem, vandaar onze tegenstem. Deze 
borgstelling is namelijk een serieuze kaakslag voor vele andere 
Bornemse verenigingen die er elk jaar wel in slagen om rond te 
komen met hun beperkte budget. Dit precedent zet nu de deur 
open voor andere verenigingen om hetzelfde te doen. Een scena-
rio waarvan we natuurlijk hopen dat dit zich niet voordoet.

Geen nieuwe schulden meer
Een wisselmeerderheid – zonder N-VA – keurde het reddings-
plan uiteindelijk goed, maar niet voor we als extra voorwaarde 
lieten toevoegen dat KSV Bornem geen nieuwe schulden meer 
mag maken. We zullen dan ook streng toezien dat de terug-
betalingen volgens plan verlopen en de voorwaarden van het 
reddingsplan worden nageleefd.

 Kristof Joos 
Fractievoorzitter
0477 54 49 30
kristof.joos@n-va.be

Dit deed de N-VA voor u in 2017
2017 was opnieuw een goed gevuld politiek jaar. Traditiegetrouw  
krijgen jullie een overzicht van onze belangrijkste actiepunten in  
de gemeenteraad. Al onze voorstellen en standpunten vindt u steeds 
terug op onze website en Facebookpagina.

Mobiliteit en verkeersveiligheid
Zo pleitte onze fractie voor de dringende aanpak van de 
gevaarlijke voetpaden uit de knelpuntenwandelingen van 
de seniorenadviesraad. Daarnaast riepen we de meerder-
heid op om de toenemende parkeerdruk en overlast in 
Bornem eindelijk aan te pakken. Via de invoering van een 
verplichte zachte weggebruikerstoets vroegen we meer 
bescherming voor voetgangers en fietsers in de buurt van 
wegenwerken en bouwwerven. Een voorstel dat de meer-
derheid niet volgde.

Doordacht digitaal beleid
Op sportief vlak ondersteunden we de bouw van een dojo 
voor de Bornemse gevechtssporten die geen plek meer 
kregen in Ter Dilft. Met de komst van het nieuwe cul-

tuurcentrum pleitten we voor de invoering van een online 
boekingssysteem van de verhuur van de zalen en gemeen-
schapshuizen. Maar ook het inschrijvingssysteem van de 
Academie dient dringend de 21ste eeuw binnen te stappen, 
zodat ouders niet verschillende keren moeten langskomen 
om hun kinderen in te schrijven. 

Promotie van Bornem
Als promotie voor ons erfgoed stelden we voor om de grijze 
elektriciteitskasten te bekleden met historische foto’s om de 
beleveniswaarde in Bornem te vergroten. Via een aanmoe-
digingspremie willen we onze studenten, die de gemeente 
Bornem als onderwerp voor hun eindwerk kiezen, 
ondersteunen, maar helaas werd dit idee niet door de 
meerderheid overgenomen.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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