
Drie jaar gemeenteraadsvoorzitter: 
EDDIE BORMANS
N-VA’er Eddie Bormans zwaait na drie jaar af als gemeenteraadsvoorzitter. 
“Het was een � jne en leerzame tijd”, vertelt Eddie. “Voor het eerst moest ik én 
politiek bedrijven én de gemeenteraad in goede banen leiden.”

Bij dat laatste was het van cruciaal belang om elke zitting sereen te laten verlopen. 
“Er was telkens respect voor het spreekrecht, debat en redevoering, ongeacht 
iemands politieke strekking of overtuiging. Ik wil de voormalige en huidige 
algemeen directeur van de gemeente daarom expliciet bedanken voor de onder-
steuning. Ook een woordje van dank aan mijn collega-raadsleden is op zijn plaats: 
de constructieve samenwerking van de afgelopen jaren was uitzonderlijk.”

Er gaat nu een nieuwe episode in Eddies politieke carrière van 
start. “De opgedane ervaring zal zonder twijfel goed van pas 
komen in mijn nieuwe schepenambt. Ik streef naar een efficiënt 
bestuur voor alle Bornemnaren waar natuur, beleving, economie 
en recreatie centraal staan.”

Een nieuwe politieke start in 
Bornem

Kristof Joos drukte de voorbije drie jaar 
als burgemeester zijn stempel op het 
moderne en innovatieve beleid in onze 
gemeente. Zo werden initiatieven eerst 
afgetoetst aan de fi nanciële haalbaarheid 
en maakten we het verschil met een 
toekomstgerichte visie op lange termijn. 
Omdat de neuzen jammer genoeg niet 
langer in dezelfde richting stonden, 
besloten we om het geweer van schouder 
te veranderen. Het vergt moed en res-
pect om een stap opzij te zetten. Bornem 
opnieuw bestuurbaar maken is op zo’n 
moment het enige juiste uitgangspunt.

Aangezien ons partijprogramma vrij dicht 
aanleunt bij dat van CD&V, kwamen we 
al snel tot een akkoord met hen. Ondanks 
de naderende verkiezingen, wordt 
momenteel de laatste hand gelegd aan 
het nieuwe bestuursakkoord. Door een 
nieuw decreet gaat het burgemeester-
schap automatisch naar het raadslid met 
de meeste voorkeurstemmen binnen de 
grootste coalitiefractie. Daardoor kon 
Kristof Joos helaas niet aanblijven als 
burgemeester. We hebben echter alle 
vertrouwen in Greet De bruyn en wensen 
de eerste vrouwelijke burgemeester van 
Bornem veel succes toe.

Dank aan iedereen waarmee we de 
voorbije drie jaar constructief hebben 
samengewerkt. Met nieuwe, frisse moed 
zijn we klaar om keihard te werken voor 
de Bornemnaar!

Ivo Van Aken
Voorzitter
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Vernieuwde samenstelling N-VA-mandatarissen

Schepenen Eddie Bormans, Saadet Gülhan en Kristof Joos en fractievoorzitter Dirk Zoldermans.

Op 21 februari vond een extra gemeenteraad plaats. De coalitiewissel en de aanstelling 
van Greet De bruyn als nieuwe burgemeester werden er goedgekeurd. De komende 
jaren zullen we samen met CD&V het beleid in Bornem verder uittekenen. Onze 
N-VA-afdeling dankt hen voor het wederzijds vertrouwen en wenst de vernieuwde 
bestuursploeg veel succes toe.

Kristof Joos is nu schepen en bevoegd voor Financiën, Ruimtelijke Ordening, Erfgoed 
en Communicatie. Saadet Gülhan blijft Mobiliteit, Evenementen, Jeugd en Gezin voor 
haar rekening nemen. Eddie Bormans focust zicht ten slotte op de beleidsdomeinen 
Sport, Milieu, Energie, ICT en Dierenwelzijn.
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Er beweegt wat bij Woonveer
In 2020 ging Woonveer van start met de sloop van 11 verouderde woningen. 
Ze maakten plaats voor 21 nieuwe, moderne woongelegenheden in de Jan 
Van Meerbeecklaan in Mariekerke.

Bij de bouw van de woningen werd sterk ingezet op energiezuinigheid. In 
totaal zijn er 9 woningen met één slaapkamer, 5 woningen met twee slaap-
kamers en 6 woningen met drie slaapkamers. Er zijn ook 5 panden specifiek 
aangepast voor rolstoelgebruikers. De nieuwe huizen worden sinds 1 
november 2021 verhuurd. “N-VA Bornem blijft inzetten op kwalitatieve 
sociale huisvesting voor zij die het écht nodig hebben”, zegt Silke Hielegems.

Daarnaast is Woonveer de voorbije wintermaanden begonnen met de afbraak-
werken in de Koningin Astridlaan en de Pastoor Huveneersstraat in Hingene. 
“De sociale huisvestingmaatschappij zal daar nieuwbouwappartementen zetten, 
want er is een lange wachtlijst”, weet Ivo Van Aken. Daarmee komt er ook een 
einde aan de jarenlange leegstand en verloedering in die deelgemeente.”

Silke Hielegems
Bestuurder Woonveer

Ivo Van Aken
Bestuurder Woonveer

 De nieuwbouwwoonsten in Mariekerke.

 De afbraak van de verouderde woningen in Hingene.

Branstbos met geboorte- en heldenbos
Op 19 februari was er de o�  ciële opening van het ‘Branstbos’, in aanwezigheid van Vlaams minister Zuhal Demir en gedeputeerde 
Jan De Haes.

Bornem verwierf 12 hectare gronden tussen de Heuvelstraat 
en de Branstsedreef. Met de nieuwe aangeplante bomen doen 
we het aantal bomen in onze gemeente stijgen van 3.000 naar 
16.000. Alle inwoners, waaronder onze jongste Bornemse 
gezinnen, konden een boompje planten en een wens opschrijven 
in het bos. Ook de ouders van sterrenkindjes waren welkom. 
Tijdens de feestelijke opening mochten burgemeester Kristof 
Joos en schepen Nicole Van Praet onthullen dat Sabine Hagedoren 
en Marc Van Ranst meter en peter zijn van het project.

Heldenbos op komst
Minister Demir benadrukte het belang van de herbebossing 
van onze gronden. Het tegengaan van de opwarming van ons 
klimaat blijft een aandachtspunt waar de N-VA wil aan werken. 
Onder een stralende winterzon stak onze minister de handen 
uit de mouwen om enkele jonge boompjes in de grond te krijgen. 
Intussen zijn de aanplantingen voltooid door tal van verenigingen, 
jeugdbewegingen en scholen. In de zomer voorzien we een groot 
feest om het ‘Heldenbos’ in te huldigen. Dat ter ere van alle
helden uit de zorgsector die tijdens de coronapandemie het beste 
van zichzelf gaven.
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Financiële steun voor de dierenvoedselbank
Onze N-VA-afdeling bezocht onlangs de Bornemse dierenvoedselbank om een cheque te 
overhandigen. N-VA Bornem wil zo zijn steentje bijdragen om dat project bekend te maken 
en te ondersteunen.

Dierenwelzijn is één van de twintig pijlers uit ons verkiezingsprogramma. Daarmee onder-
steunen we de vrijwilligers die ervoor zorgen dat personen die het financieel moeilijk hebben, 
zelf voor hun huisdier kunnen blijven zorgen. Je komt daarvoor in aanmerking als je werd 
doorverwezen door het Sociaal Huis. De vzw is volledig afhankelijk van donaties en financiële 
steun door derden. Wil ook jij de dierenvoedselbank een handje helpen? Ga dan snel naar hun 
Facebookpagina of neem een kijkje op www.vzwdierenvoedselbankbornem.be.

 Dirk Zoldermans, Karin Loosen en Ivan De Hertog

De Kastelen van de Schelde
Op 21 maart werd in de Abdij van Bornem het startschot gegeven voor het 
nieuwe toeristische seizoen van Klein-Brabant en Scheldeland. Het belooft 
opnieuw een boeiend jaar te worden waarbij de kastelen van de Schelde, 
waaronder het kasteel van Bornem en Kasteel d’Ursel, in de kijker zullen 
staan. Alle informatie is terug te vinden via www.kastelenvandeschelde.be.

Mireille Colson, provinciegedeputeerde en grote fan 
van onze abdij, was van de partij op de opening. 

Een nieuw skatepark in Bornem
In het kader van jongerenparticipatie bracht de jeugd-
dienst in maart een groepje skaters en steppers samen 
om mee na te denken over een geschikt ontwerp, concept 
en budget. Volgens jeugdschepen Saadet Gülhan is er 
nood aan plaatsen waar jongeren zichzelf kunnen zijn 
en zich kunnen ontplooien. Dat was 
overigens een belangrijk thema uit ons 
verkiezingsprogramma.

Saadet Gülhan 
Schepen van Jeugd

Veilige en leefbare Hingenesteenweg
Al sinds 2015 ijvert onze partij voor een leefbare 
Hingenesteenweg. De conclusie van een bevraging bij 
de buurtbewoners was duidelijk: het overgrote deel 
was voorstander van een beperking van het snel-
heidsregime, net zoals dat in de Koningin Astridlaan 
het geval is. Vanaf april mag je over de volledige 
Hingenesteenweg tussen de N16 en het centrum van 
Hingene nog slechts 50 km/u rijden. Daarmee verlie-
zen automobilisten weliswaar enkele seconden, maar 
die ingreep verhoogt de verkeersveiligheid en leef-
baarheid voor de bewoners en passanten drastisch.

De vernieuwde Bornemse 
coalitie gaat voor u aan 
het werk!

www.n-va.be/bornem 
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