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N-VA Bornem wenst u een prachtige zomer
Fusiekoorts loopt op
Ook in Klein-Brabant is de fusiekoorts losgebarsten. De N-VA 
is voor gemeentefusies, maar de fusie tussen Puurs en Sint-
Amands is een overbodige tussenstap. Het is duidelijk dat op 
lange termijn de fusie tussen de drie Klein-Brabantse gemeenten 
de beste oplossing is voor iedereen. Met de nu voorgestelde fusie 
op maat van de ambitie van burgemeester Koen Van den Heuvel, 
toont CD&V dat het geen visie heeft voor de toekomst van onze 
regio. De N-VA-afdelingen van Puurs, Sint-Amands en Bornem 
pleiten dan ook voor een echte toekomstgerichte fusie.

De verandering werkt
Het Di Rupo model - hoge overheidsuitgaven, banenverlies, hoge 
schulden en belastingen, zware lasten op arbeid, onvoorbereid 
op de vergrijzing en het doorschuiven van problemen naar de 
volgende generaties - ligt gelukkig achter ons. Aan het N-VA-al-
ternatief - meer jobs, groeiende economie, dalende belastingen, 

stijgende koopkracht en betaalbare vergrijzing - werken onze 
federale en Vlaamse parlementsleden dag en nacht. Het daad-
krachtig asiel- en migratiebeleid - zacht voor de meest kwets-
baren en hard voor wie onze gastvrijheid misbruikt - werpt zijn 
vruchten af, net zoals het veiligheidsbeleid en de terrorismebe-
strijding.

Vlaanderen innoveert, Vlaanderen werkt, Vlaanderen 
groeit!

Vlaanderen investeert in welzijn, sociale huisvesting, scholen, 
innovatie, verkeersveiligheid en -infrastructuur, mobiliteit en 
cultuur. Vlaanderen hervormt OCMW, provincie, onderwijs, 
kinderbijslag en zet in op een haalbare combinatie werk-gezin. 

N-VA Bornem wenst met deze positieve boodschap alle inwoners 
een zeer prettige en warme zomer toe.

 Kristof Joos 

Fractievoorzitter N-VA Bornem
0477 54 49 30
kristof.joos@n-va.be

 Erwin Van den Abeele 

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

Wees zelf de 
Kracht van de  
Verandering
Interesse om mee te helpen aan 
een beter Bornem? Aarzel dan 
niet om contact op te nemen met 
N-VA Bornem. Spreek gerust een 
van onze bestuursleden aan.

Heeft u vragen, opmerkingen of 
suggesties? Neem dan een kijkje 
op onze webstek: 
www.n-va.be/bornem
U kan uw mening laten weten  
via de knop ‘contact’ of via het  
mailadres bornem@n-va.be

1000 km Kom op tegen Kanker
Op donderdag 25 mei verkocht de Vlaamse Kring – met vele N-VA-leden – scampi 
en wijn tijdens het Kom op tegen Kanker evenement dat plaatsvond in Breeven.
We verwelkomden honderden fietsers, hun vrienden en familieleden. Ook de 
N-VA-fietsploegen met minister Ben Weyts en Antwerps schepen Koen Kennis 
droegen hun steentje bij.

Na hun 125 km lange fietstocht konden alle 
deelnemers en bezoekers genieten van anima-
tie, een reuzenstoet, verschillende optredens 
en talrijke lekkernijen, waarvan de opbrengst 
integraal aan het goede doel werd besteed.

De Vlaamse kring en N-VA Bornem danken 
alle bezoekers en sympathisanten alsook onze 
ministers en hun ploegleden. Altijd welkom in 
Bornem! De opbrengst van 750 euro werd vol-
ledig aan Kom op tegen Kanker geschonken.

Nieuw kruispunt Lodderstraat volstaat niet p. 2 Noteer nu al in uw agenda p. 3
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Eindelijk groen licht voor  
voetgangersroute op het 
Kardinaal Cardijnplein

N-VA Bornem is verheugd dat - na lang aandringen 
en door middel van acties, enquêtes en klachten 
van verschillende mensen - de schepen van Open-
bare Werken positief antwoordde op onze vraag 
omtrent de beoogde wandelstrook. 
Wij citeren uit het gemeenteraadsverslag van 18 april: “Wat 
het Cardijnplein betreft is het onderzoek lopende. Momenteel 
bekijkt men in welk materiaal een wandelstrook het beste kan 
aangelegd worden. Vóór de zomervakantie wenst men hierin 
een beslissing te nemen.”

Volgens de N-VA opteert men best voor een vlak, stabiel, 
stroef, obstakelvrij, slipvrij en waterafvoerend loopoppervlak, 
aangevuld met gids- of geleidelijnen. Dit N-VA-programma-
punt van de gemeenteraadsverkie-
zingen 2012, wordt dus verwezenlijkt 
dankzij het niet aflatend opposi-
tiewerk van onze fractieleden. We 
vermelden graag ook de inzet van de 
seniorenadviesraad die via advies-
dossiers dit heikel punt op de agenda 
bleef plaatsen.

Nieuw kruispunt Lodderstraat 
volstaat niet
Eind april kondigde minister van Mobiliteit Ben Weyts een 
investeringsplan van 300 miljoen euro aan voor de aanleg 
van fietspaden en de ondersteuning van fietsprojecten op 
lokale wegen. Ook Bornem krijgt een deeltje van de koek, 
maar er is nog veel werk aan de winkel.

Kruispunt Klein-Mechelen

Zo kondigde CD&V-Groen de heraanleg van het kruispunt 
Lodderstraat – Klein-Mechelen – Puursesteenweg aan. Bestuurders 
komende van de N16 krijgen in de Lodderstraat een apart afslagvak 
richting Puurs. Fietsers - in 2010 door CD&V nog een fietstunnel 
beloofd - moeten tevreden zijn met een klein stukje afgescheiden 
bedding.

Onvoldoende voor de N-VA

Met een totale kostprijs van 490 000 euro vindt N-VA Bornem deze 
plannen voor de heraanleg ruim onvoldoende. Na een studie van 
meer dan zes jaar biedt het gemeentebestuur nu als oplossing een 
fietspad in chicanevorm, waarbij een fietser tot 2x rood licht krijgt als 
hij rechtdoor richting Bornem wil rijden.

Puursesteenweg levensgevaarlijk
De meerderheid mag deze heraanleg dan wel als een grote realisatie 
aankondigen, ondertussen blijft het andere deel van het kruispunt 
onveranderd. Net zoals de gevaarlijke Puursesteenweg, een paar 
jaar geleden nog uitgeroepen tot het slechtste fietspad van Bornem. 
Nog steeds is hiervoor geen enkele actie ondernomen. Ook op onze 
vraag voor aparte verkeerslichten werd er verbaasd gereageerd. 
Zoals op veel plaatsen in Bornem zijn er geen aparte lichten voor 
zachte weggebruikers. Volgens de bevoegde schepen wordt dit nog 
onderzocht. Voor een gemeentebestuur dat beweert werk te maken 
van verkeersveiligheid, zou over zo’n investering zelfs niet moeten 
nagedacht worden.

 Cardijnplein

 Wandelpad

 Linda Dick
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Parkeerzone voor Mobilhomes en Sanistation in Breeven

Goed nieuws voor Breeven
Eigen stek voor gevechtssporten
Tijdens de gemeenteraad van mei informeerde onze fractie naar de toe-
komstplannen voor onze Bornemse gevechtsporten. Door de groei van de 
dansacademie zou de polyzaal in CC Ter Dilft niet meer gedeeld kunnen 
worden. Uit vrees voor een verhuis naar een andere gemeente, pleitte Ivo 
Van Aken voor een structurele oplossing. 

En die komt er nu in het Breeven. Door de bouw van een nieuwe sport-
zaal, aansluitend aan het bestaande sportcomplex Breeven, krijgen de 
Bornemse vechtsporten hun eigen dojo waar ze hun sport ongestoord 
kunnen beoefenen. Het is enkel nog wachten op de goedkeuring in de 
gemeenteraad. Na meer dan 15 jaar zullen ze eindelijk hun eigen stek 
hebben.

Subsidies zwembad 
Ook in het zwembad van Breeven wordt geïnvesteerd. Na het fiasco vorig jaar bij de projectoproep zwembaden, was 
er deze keer wel goed nieuws te rapen. Het AGB Bornem ontvangt 77 520 euro subsidies van de Vlaamse Regering 
voor energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen en een nieuwe luchtgroep. Indien het 
dossier vorig jaar correct ingediend was, waren de subsidies nog hoger geweest.

Noteer nu al in uw agenda 
40ste Vis & Folklore op 24 en 25 juni
Tijdens de jaarlijkse Vis & Folklore dagen gaat De Vlaamse Kring - met N-VA Bornem leden - samen 
met u en 25.000 bezoekers de zomer tegemoet, vergezeld door Mariekerkse scampi, een boterham en 
een pittig sausje. Uiteraard ontbreekt het wijntje, de cava, het biertje en de frisdrank niet. Place to be: 
Omgangstraat 24 -26 (witte tenten).

Feestmarkt Bornem
Bezoek begin augustus onze N-VA Bornem tent - voor de Belfius bank in de Boomstraat - op de jaar-
lijkse Bornemse feestmarkt. Dit is een goede gelegenheid om bij een hapje en een drankje te praten 
met onze gemeente- en OCMW fractieleden en andere bestuursleden. Iedereen is welkom.

Gespreksavond met mysterieuze gast
N-VA Bornem nodigt een mysterieuze gast uit voor een gespreksavond op 20 
oktober. Via het anagram EVA VLIERPANEEL ontdekt u wie. De eerste 3 
personen die de juiste naam melden aan erwin.vandenabeele@n-va.be winnen  
een gratis toegang tot het buffet op de gespreksavond.

N-VA Bornem was op 23 april aanwezig op de opening van het Sanistation in 
Breeven. In het Sanistation kunnen kampeerders met mobilhomes toilet- en 
afvalwater lozen en is er een watertappunt voor vers water. Samen met de  
zeven parkeerzones verspreid over Bornem, Mariekerke, Weert, Hingene, 
Wintam en Buitenland betekent deze infrastructuur een grote logistieke 
meerwaarde voor de mobilhometoeristen die Klein-Brabant bezoeken.

De N-VA ijverde al in 2013 voor de uitbreiding van het aantal langparkeerzones  
in onze streek en de oprichting van een sanistation. Politiereglementeringen en  
specifieke infrastructuur belemmerden toen de inplanting en uitbreiding. 
In 2017 - na vier jaar evenwel – zijn we uiteraard tevreden dat aan onze  
toenmalige vraag wordt voldaan. Weer een N-VA-programmapunt dat wordt  
geconcretiseerd.

 Silke Hielegems

 Ivo Van Aken



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

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


