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Laat ons weten wat jij ervan denkt!
Een leefbaar dorpshart 
voor iedereen

N-VA vraagt toekomstvisie
Bornem mag dan een landelijke gemeente heten, door het 
dichtslibben van de hoofdwegen zoeken automobilisten een 
uitweg via de woonwijken. Het is dagelijks aanschuiven in 
Bornem centrum. Tijdens de spits is er in de Boomstraat geen 
doorkomen aan. Hoog tijd dus voor een toekomstvisie voor onze 
mooie centrumgemeente. En daar willen wij u bij betrekken. 

Jouw mening telt!
Voor N-VA Bornem blijven verkeersveiligheid en mobiliteit een 
topprioriteit. Inspraak en transparantie zijn belangrijk! Daarom 

vind je in dit blad een bevragingsformulier. Wat denk jij als 
inwoner of handelaar van Bornem over de toekomst van ons 
dorpshart? Laat het ons weten! De resultaten leggen we voor aan 
de gemeente- en politieraad en aan de commissie Verkeer en 
Mobiliteit. 

Zo wil de N-VA de juiste accenten leggen om de mobiele en 
leefbare toekomst van de Bornemnaar en onze handelaars en 
horeca te verbeteren. Via ons huis-aan-huis blad en de pers 
houden wij je uiteraard op de hoogte. Laat je stem horen, wij zijn 
er je zeer dankbaar voor.

Mobiliteit was bij de vorige gemeenteraads-
verkiezingen een hot item. Drie jaar later 
is er nog steeds geen toekomstgericht 
mobiliteitsplan. Het gemeentebestuur werkt 
daar nochtans zogezegd al sinds 2013 aan. 
Maar pas in april dit jaar besliste het college om 
externe partners en experten aan te stellen. Het 
lijkt er met andere woorden op dat er tot op dat 
moment – ondanks de vele N-VA-vragen, -ideeën 
en -opmerkingen in de gemeenteraden – weinig 
gebeurd is in het dossier. De uitdagingen zijn 
nochtans groot.   Het is dagelijks aanschuiven op het Cardijnplein en in de Boomstraat.

N-VA vraagt oplossing voor jeugdvoetballers
De burgemeester wilde twee voetbalveldjes voor KFC Volharding Wintam-Eikevliet creëren door een aantal bomen te kappen 
in een Natura2000-gebied. Onbegrijpelijk gebeurde dat zonder ruimtelijk uitvoeringsplan of toelating om te ontbossen. Illegaal 
dus. Deze actie hypothekeert en vertraagt het ganse jeugdproject. 

Onze jeugdvoetballers mogen niet het slachtoffer worden van dit 
slecht behandelde dossier. Daarom vroeg N-VA Bornem tijdens 
de gemeenteraad van mei om opheldering. Wij pleiten voor een 
structurele oplossing want door de ondoordachte actie van het 
gemeentebestuur dreigt de plek weer in zijn oorspronkelijke staat 
hersteld te moeten worden.

Erwin Van den Abeele
Voorzitter N-VA Bornem
0499 71 07 02
erwin.vandenabeele@-va.be  De illegaal ontboste zone vertraagt het jeugdproject.
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Nieuw N-VA-bestuur richt de blik op 2018

Vluchtelingen in Bornem
N-VA wil Buurt Informatie Centrum  
inschakelen voor inburgering

Op 3 maart kozen de leden van N-VA Bornem een nieuw bestuur. De vernieuwde ploeg telt dertien leden die een goede mix zijn 
van jong en oud. Gemeente- en OCMW-mandatarissen maken automatisch deel uit van het bestuur. 

Onder leiding van voorzitter Erwin Van den Abeele zullen we een traject uitstippelen richting de verkiezingen van 2018. Tot die tijd 
werken we dagelijks aan een betere toekomst voor alle inwoners van onze mooie Klein-Brabantse gemeente.

Zoals we al zeiden in ons huis-
aan-huisblad van november 
ondersteunt N-VA Bornem het Lokaal 
Opvanginitiatief (LOI) van het Sociaal 
Huis. Daar krijgt een aantal jonge 
vluchtelingen inmiddels tijdelijk 
onderdak. 

Omdat opvang en hulp altijd een verhaal 
van rechten en plichten is, verheugt het ons 
dat deze jongeren Nederlandse les volgen  
en op zoek gaan naar een job of opleiding. 
Om de integratie en samenwerking te 
verhogen, stelde onze fractie op de  
OCMW-raad van februari voor om in 
het Buurt Informatie Centrum (BIC) in 
Mariekerke activiteiten te organiseren.

Vrijwilligerswerk geeft vluchtelingen 
zelfvertrouwen

Het BIC heeft een aantal pc’s ter 
beschikking voor computerlessen. Het leent 
zich ook uitstekend voor begeleidings- en 
taallessen. Verder kan men er activiteiten 
organiseren waarbij vluchtelingen, sociaal 
zwakkeren en Bornemnaars samen een 
projectje opstarten.

Vluchtelingen kunnen we op termijn 
inschakelen in het vrijwilligerswerk.  
Zo voelen zij zich nuttig en kunnen ze  
iets teruggeven aan onze gemeenschap.  
Dat zal hun zelfbeeld en -vertrouwen  
een boost krijgen.

Ons voorstel om het BIC in te  
schakelen, werd echter afgewezen.  
Het Dienstencentrum Den Dries zou 
voldoen voor het huidige aanbod van 
activiteiten, luidde de redenering. 
Naar onze mening trekt men dit echter 
beter open naar de deelgemeenten. 
Dan wordt iedereen betrokken bij het 
inburgeringstraject.

  De bestuursleden van N-VA Bornem: Ivo Van Aken, 
Kristof Joos, Tom Beulen, Silke Hielegems, Geert De 
Maerschalck, Linda Dick, Erwin Van den Abeele, Mark 
van Wauwe, Dimitry De Man, Veerle De Kuyper, Dirk 
De Buyser, Sueann Vandeputte en Saadet Gülhan. Rechts 
op de foto staat N-VA-Kamerlid Rita Bellens.

 Wil je kennismaken met onze bestuursleden? 
  Heb je vragen over wat ze doen of wil je hen een vraag  
of suggestie doorgeven? 

Neem dan een kijkje op www.n-va.be/bornem of op de 
Facebook-pagina van N-VA Bornem. Op Twitter vind je ons 
via @NVABornem.

Jij komt toch ook?

Op
 d

e 
ag

en
da

 

 25 EN 26 JUNI: VIS EN FOLKLORE
Hou je van een heerlijk bakje scampi met een pitasausje en een lekker glaasje wijn? In een 
folkloristisch kader, rustig aan een tafeltje? Kom dan langs de Vlaamse Kring-tent in de Omgangstraat 
in Mariekerke. N-VA-leden en -sympathisanten staan klaar om jou te bedienen en te verwennen.

 11 JULI: ONTBIJTACTIE 
Is de Vlaamse Feestdag toch een werkdag voor jou en neem je de trein naar het werk? Wij verrassen je met 
een lekkere koffiekoek aan het Bornemse station. Zo kan je de feestdag toch goed inzetten. 

 6 AUGUSTUS: FEESTMARKT BORNEM 
Kuierend op de feestmarkt  kan je aan de N-VA-stand, ter hoogte van de Belfius-bank, genieten van onze 
huisgemaakte cupcakes, een lekkere gin-tonic of andere verfrissende dranken.
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Op 28 oktober nodigen N-VA Bornem, Puurs, Sint-Amands en 
Willebroek een vooraanstaande politicus uit. Meer informatie 
hierover volgt binnenkort, maar we lichten nu al een tipje van de 
sluier. Wie onderstaande kruiswoordpuzzel correct invult, vindt 
alvast de voornaam van onze gast. Hou hoe dan ook 28 oktober 
alvast vrij in jullie agenda!

In welke deelgemeente wonen de …
1. Slijkneuzen
2. Fretters 
3. Palingvissers
4. Messentrekkers

Wie is te gast in Bornem op 28 oktober?

Op 19 maart ruimde N-VA Bornem het zwerfvuil op de 
dijk tussen Mariekerke en Zates in Branst op. Ondanks de 
campagnes om bewust om te gaan met afval blijft zwerfvuil 
namelijk een probleem. 

Voorstel hondenpoepbuizen afgewezen
Het overgrote deel van de hondenbaasjes houdt zich aan het 
politiereglement. Een minderheid blijft hardleers. We merkten 
een significante stijging van de hondenpoep op de dijk. Ook 
bepaalde straten, wijken en zelfs speelpleintjes worden hiermee 
geconfronteerd. Onze fractie stelde daarom op de gemeente-
raad van 12 april de plaatsing van hondenpoepbuizen voor. Het 
elegante design is zeer herkenbaar voor hondenbaasjes. De buis 
is hygiënisch, eenvoudig, gebruiksvriendelijk, onderhouds- en 
vandalismevrij. De meerderheid wees het voorstel echter af.

N-VA wil netheidsbarometer invoeren
Tijdens de raad van maart stond ook de ‘netheidsbarometer’ op 
de agenda. Hiermee kunnen gemeenten gegevens over sluik- 
storten, zwerfvuil en overvolle vuilnisbakken verzamelen.  
De resultaten van deze objectieve graadmeter laten toe het beleid 
aan te passen. Zo kunnen opruim- en veeginspanningen efficiën-
ter gepland worden en kan men straatvuilnisbakken strategisch 
plaatsen. Gemeenten die de netheidsbarometer gebruiken krijgen 
ook een kleine tegemoetkoming van Vlaanderen. Ook hiervoor 
was er geen interesse in Bornem. Blijkbaar is de coalitie tevreden 
met de eigen geleverde inspanningen.

Hoe houden 
we Bornem 
net en  
proper?

Waarschuwingslicht moet 
oversteek Puursesteenweg 
veiliger maken
Verkeersveiligheid blijft 
één van onze speerpunten. 
Daarom stelt de N-VA voor 
om langs beide zijden van de 
spooroverweg aan het kruis-
punt van de Puursesteenweg 
en de Pedro Colomalaan een 
knipperend ledverkeersbord 
te plaatsen met als opschrift 
‘fietsers’.

Dit knooppunt is een belangrijke fietsroute voor heel wat 
schoolkinderen en jongeren uit Bornem en Puurs. De waar-
schuwingslichten trekken de aandacht van de automobilisten en 
herinneren hen aan de fietsoversteekplaats. Belangrijk, want het 
zal er met de aanleg van de fietsostrade deze zomer enkel maar 
drukker worden.

De schepen van Mobiliteit volgde ons voorstel en beloofde  
de uitwerking ervan. Wij kijken dan ook uit naar de plaatsing 
van de ledborden. Dit voorstel kadert in een lange rij ideeën  
van de N-VA om gevaarlijke oversteekplaatsen voor zwakke  
weggebruikers in Bornem aan te pakken.

Bloemen voor Moederdag
Op 8 mei zette N-VA Bornem alle lieve moeders van de 
gemeente welverdiend in de bloemetjes.








Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten

 Plichten

20
15

20
15

vrijwillig

gedwongen

4.000

5.900

+ € 1.500
per jaar in 2018

68%
NU

72%2018

Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen
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Heeft u het voorbije jaar verkeersonveilige situatie(s) 
meegemaakt in de Boomstraat of omgeving Kardinaal 
Cardijnplein?
 ja 
 nee 
 ik kom er nooit 

indien ja, welke situatie? (max. 3) 
 andere weggebruikers die te snel rijden  
 met 3 of meer naast elkaar fietsende schooljeugd
 fietsers zonder licht (in het donker) 
 voetgangers die zonder kijken oversteken 
 voetgangers niet laten oversteken 
 niet toegankelijke voetpaden 
 andere: … 

Hoe kan dit volgens u worden aangepakt? 
 politiecontrole en handhaving 
  terrasbeleid met aandacht voor horeca en een  

toegankelijke omgeving voor iedereen 
 verkeersopvoeding op school 
 hoffelijkheid 
 andere inrichting van de straat 
 andere: … 

Welke oplossing zal volgens u leiden tot een vlottere  
doorstroming in de Boomstraat? 
  De Boomstraat krijgt het statuut van fietsstraat
  De rijrichting veranderen  
  Autoluwe Boomstraat (permanent / week / weekend) 
  Autovrije Boomstraat
  De situatie wordt behouden zoals het nu is 
  Andere oplossing: … 

Bevraging Kardinaal Cardijnplein en Boomstraat 

Zou u vaker winkelen in een verkeersvrije of -luwe  
Boomstraat? 
  ja 
  neen 
  maakt geen verschil 

Hoe ziet u de toekomst van het Kardinaal Cardijnplein?   
  autovrij met openbaar groen, gezellige terrassen en ruimte 

voor evenementen (de verdwenen parkeerplaatsen worden 
in de nabije omgeving gecompenseerd).

  autoluw, met enkel doorgang voor lijnbussen en hulpdien-
sten naar/van ziekenhuis

  parkeerplaatsen behouden, en afgevlakte klinkers die 
toegankelijker zijn voor iedereen 

  andere: … 

 Wat ontbreek het meest in Bornem centrum op vlak van 
mobiliteit?
  overdekte fietsstallingen  
  openbare fietspompen 
  fietsverhuur 
  parkeerplaatsen 
  werk maken van een toegankelijke omgeving 
  geplaveide stroken op het Cardijnplein zodat voetgangers 

en rolstoelgebruikers er makkelijker over kunnen 
  meerdere oplaadpunten voor elektrische fietsen en wagens 
  andere: … 

Woonplaats: (schrappen wat niet past aub)

Ik ben inwoner van Bornem/ Branst/ Eikevliet/Hingene/Mariekerke/ 
Weert/ Wintam 

Ik ben handelaar in Bornem centrum: ja / neen 

U kan dit ingevulde formulier – anoniem – bussen bij één van onze bestuursleden of leden van onze Werkgroep Veilig Verkeer, 
uiterlijk tegen 6 augustus.

Bornem: 
Mark Van Wauwe, Sint Amandsesteenweg 92 B2.1 – Geert De Maerschalck, Kluisstraat 1 - Erwin & Linda Van den Abeele-Dick, Kattestraat 
28 B - Tom Beulen, Hingenesteenweg 45

Branst:
Dimitry De Man, Bovenstraat 29 – Eddy Weymans, Bovenstraat 118

Hingene:
Dirk De Buyser, Hingenesteenweg 133

Mariekerke:
Kristof Joos, Sint Jansbeekveld 10 – Silke Hielegems, Weertstraat 57 – Veerle De Kuyper, Bolleshof 11

Wintam:
Ivo Van Aken, Victor Kegelsstraat 1 – Saadet Gülhan, Willem De Blockstraat 1 – Sueann Vandeputte, Egied De Jonghestraat 45/A001.


