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Voorzitter

Goed nieuws voor hond én baasje
Al sinds 2012 pleit N-VA Bornem voor zwemvijvers en losloopzones voor viervoeters. Dat zijn plaatsen waar honden, onder het 
waakzame oog van hun baasjes, veilig en vrij rondlopen, ravotten of zwemmen. Nu wordt er ook in de praktijk werk van gemaakt.

Er komt een reglement waarin omschreven wordt hoe hond en baasje zich moeten gedragen. N-VA’ers Ivo 
Van Aken, Ivan De Hertog, Karin Loosen en Dirk Zoldermans werkten daarvoor een plan van aanpak uit. 
Dat plan overhandigden we aan de bevoegde schepen. Zij draagt dit project een warm hart toe en heeft al 
de eerste nodige stappen gezet. In nauw overleg met de dierenwelzijnsraad zal het initiatief verder uit-
gewerkt worden.

We pleiten tegelijk ook voor extra afgesloten hondenzones in elke deelgemeente. Naast de bestaande in 
Branst, Breeven en Hingene willen we een extra grote zone in het centrum van Bornem. 
Voor Mariekerke, Eikevliet en Weert zijn suggesties steeds welkom via bornem@n-va.be.

‘Complex B’, een 
jongerencentrum 
in Bornem
De gemeente en de Dodentocht ‘Kadee 
Bornem’ bereikten eind februari een 
akkoord over de verkoop van het 
jeugdhuis Kadee in Breeven.

Na goedkeuring in de gemeenteraad zal 
in samenspraak met onze jeugddienst 
en de Bornemse jongeren een concrete 
invulling uitgetekend worden. Het 
nieuwe jongerencentrum zal de naam 
‘Complex B’ dragen. Knap werk van 
onze schepen van Jeugd Saadet Gülhan. 
We blijven volop investeren in Bornem.

Fietszone is een blijver
De meningen over de proefopstellingen om van Bornem een verkeersarmer, veiliger 
en lee� aar centrum te maken, zijn al een tijdje verdeeld. We stellen vast dat sommige 
ingrepen de veiligheid én lee� aarheid in bepaalde straten in het gedrang brengen.

De verkeersleefbaarheid in het centrum verbeteren, dat is en blijft de grote doelstelling. 
Alleen verschillen de meningen hoe dat best bereikt wordt. Het mobiliteitsgegeven zal 
voortaan in een groter geheel bekeken worden. Ook andere zones, zoals bijvoorbeeld de 
zone rond het Landhuis, zullen de nodige aandacht krijgen.

Resultaten participatietraject
Inwoners gaven via het participatie-
traject meermaals aan dat ze graag 
naar het centrum komen, maar dat het 
op een andere manier moet. “Minder 
verkeer en meer beleving, groen en 
rustplaatsen, dat waren de voornaamste 
conclusies van onze burgers”, zegt 
schepen van Mobiliteit Saadet Gülhan. 
Bij de aanpassingen zullen opnieuw 
zoveel mogelijk belangengroepen en 
adviesraden betrokken worden.”

De fietszone, waarbij de fietser zijn plek kan en mag opeisen in het centrum, werd wel 
zeer goed onthaald tijdens het participatietraject. “Er zullen een aantal markeringen 
en signalisaties worden aangebracht om de fietszone nog beter aan te geven. Bornem 
maakt op die manier duidelijk dat fietsers en hun veiligheid een topprioriteit zijn in onze 
gemeente”, besluit Saadet.

Geniet van de lente!

Saadet Gülhan
Schepen
Saadet Gülhan
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 2 april.



Bornem gaat de strijd aan tegen droogte
In de strijd tegen de droogte voeren we samen met de Vlaamse Overheid acties tegen de waterschaarste en verdroging in 
Bornem. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir maakte daarvoor zo’n 58.000 euro vrij.

De afgelopen jaren volgden de droge periodes zonder regenval elkaar in sneltempo op. “In Bornem willen we ons steentje bijdragen 
om Vlaanderen opnieuw weerbaar te maken tegen de droogte van morgen,” zegt burgemeester Kristof Joos. “Naast de subsidies zal 
de gemeente ook nog bijkomend investeren.”

Twee projecten
Het project ‘Kelderijbeemd’ ligt aan de KMO-zone De Vliet. Het weiland zal om-
gevormd worden tot moerasgebied op grondgebied Bornem. Door die inrichting 
verhoogt de buffercapaciteit en kan er geleidelijk afgezet worden naar de Vliet. 

Het tweede project wil het Moer weer natter maken door 
het plaatsen van pompen en vier regelbare stuwtjes op 
het Beekje en de Moerloop. Bovendien maakt het project 
deel uit van het bovenlokaal gebiedsontwikkelingsproces 
Rivierpark Scheldevallei. De aangevraagde inrichting is 
ook aanvullend en complementair aan het landin-
richtingsproject Schelde en Rupel.

Nieuwe schuldherschikking KSV Bornem
Sinds het najaar van 2017 is er al veel inkt gevloeid over de schuldenberg van KSV Bornem. De huishouding bij de voetbalclub 
dwong het gemeentebestuur om opnieuw � nancieel bij te springen. Toch zal dat niet gebeuren. We schetsen de situatie nog eens.

•  De gemeente Bornem geeft niet opnieuw geld aan KSV Bornem. 
Wel zijn we als kredietverstrekkers wettelijk verplicht om de 
oorspronkelijke waarborg van 400.000 euro te betalen wanneer 
KSV Bornem de openstaande schulden niet kan afbetalen.

•  KSV Bornem heeft nog zo’n 248.000 euro aan schulden open-
staan bij de gemeente van vóór het jaar 2017.

•  In totaal bedraagt de openstaande schuld van KSV Bornem aan 
de gemeente nu zo’n 560.000 euro. Dat komt neer op ongeveer 
26 euro per Bornemnaar.

•  Er lagen een hele tijd twee mogelijke scenario’s op tafel: 
Scenario 1: KSV Bornem gaat failliet en de gemeente is die 
26 euro per Bornemnaar kwijt.
Scenario 2: Er komt een schuldherschikking. De 560.000 
euro wordt op langere termijn afbetaald om zo de schulden 
uit het verleden te kunnen recupereren.

Er werd gekozen voor het tweede scenario. In oktober 2017 waar-
schuwde onze N-VA-fractie al voor de haalbaarheid van het snel 
opgezette reddingsplan van de toenmalige meerderheid. Jammer 
genoeg zit het gemeentebestuur nu opgezadeld met die erfenis.

Oorspronkelijk plan aangepast
Toch konden we niet zomaar toelaten dat de Bornemnaar de dupe 
werd van het financiële wanbeleid uit het verleden. Een aanpas-
sing van het oorspronkelijke afbetalingsplan was onvermijdelijk. 

Een nieuwe schuldherschikking zorgt ervoor dat de openstaande 
schulden op 180 termijnen zullen worden 
afbetaald. 

We hoeven jullie niet te vertellen hoe 
hard we het betreuren dat dat geblok-
keerde geld nu niet gebruikt kan 
worden om te investeren in het 
Bornemse sportbeleid.

Dirk Zoldermans
Fractievoorzitter gemeenteraad

Een nieuwe schuldherschikking zorgt ervoor dat de openstaande 

Kristof Joos
Burgemeester

Rivierpark Scheldevallei. De aangevraagde inrichting is 

bornem@n-va.be

2 NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE



Wist je dat?
  Gewezen Miss België en tv-presentatrice Dina Tersago alle 39.000 meerderjarige inwoners van Bornem en Puurs-Sint-Amands oproept om zich 
te laten vaccineren? Ze nam daarvoor een instructiefi lmpje op in het vaccinatiecentrum Klein-Brabant. Bekijk het fi lmpje snel op de gemeentelijke 
website.

  Dat het negen jaar geleden is dat we nog eens een ‘koudegolf’ beleefden? Via deze weg willen we de 64 strooimedewerkers van deze winter 
uitdrukkelijk bedanken. Ze wierpen op drie dagen tijd maar liefst 50 ton zout en 6.000 liter pekel op de Bornemse banen.

  Je je sinds een aantal weken kan uitleven op de splinternieuwe fi tnesstoestellen in het Breeven? Leef je gerust uit aan de ‘pull up bars’, ‘monkey 
bars’, het klimrek enzovoort. Er werd ook een nieuw speeltuig met hindernissenparcours geplaatst.

  Bornem vanaf eind maart in het project van de UiTPAS is gestapt? Met die voordeelkaart kunnen inwoners punten sparen door deel te nemen 
aan allerlei activiteiten. Voor mensen in armoede is er een speciaal tarief. De spaarkaart is te koop in Ter Dilft, de bibliotheek, het sportcentrum, 
het onthaal van het gemeentehuis, het Sociaal Huis en bij de Buurtkar.

Eddie Bormans
In ieder huis-aan-huisblad maken we kennis met onze gemeenteraadsfractie. 
Dit keer is het de beurt aan onze N-VA-voorzitter van de gemeenteraad Eddie Bormans.

Dag Eddie, hoe kwam je bij de N-VA 

terecht?

“Een eerste voorwaarde die ik mezelf 
oplegde om aan politiek te doen, was 
het vinden van een ‘ecorealistische’ 
partij. Dat bleek de N-VA van Bart De 
Wever te zijn. Een efficiënt bestuur, 
vlotte mobiliteit, veiligheid en handha-
ving, ruimtelijke ordening en leefmi-
lieu zijn speerpunten die de N-VA en 
ikzelf gemeenschappelijk hebben.”

Welke zaken kunnen nog beter in onze 

gemeente?

“Er is nog een pak ruimte voor ver-
betering in Bornem aangaande mijn 
eerder vermelde speerpunten. 
Belangrijk is ook het maatschappelijk 
en mentaal welzijn in een aangename 
leefomgeving met natuur welke deels 
toegankelijk is voor beleving, recreatie 
en sport. De overvloedig aanwezige 
plezierjacht, oorzaak van overlast en 

een hinderpaal voor de vrije tijdsbele-
ving, moet aan banden worden gelegd

Je functie als gemeenteraadsvoorzitter, 

wat houdt die juist in?

“Ik ben eigenlijk de eerste burger van 
Bornem. Dat wil zeggen dat ik een 
protocollaire rol moet vervullen bij 
officiële plechtigheden, zoals huldig-
ingen, openingen enzovoort. Ik ben in 
de eerste plaats verantwoordelijk voor 
een efficiënte gemeenteraad.” 

“Bij een vraag van het college of op 
vraag van één derde van de raadsleden, 
moet ik de gemeenteraad bijeen-
roepen. Dat gebeurt minstens tien keer 
per jaar. Vervolgens moeten er ook 
agendapunten worden opgesteld en 
toegevoegd. Ook de ontvankelijkheid, 
logische volgorde van agendapunten 
en ondertekening van notariële en 
andere officiële stukken behoort tot 
het takenpakket.”

Gemeenteraadslid 

in de kijker

•  Geboren in 1965

•  Getrouwd en vader van een 

dochter
•  De laatste 20 jaar actief 

als crisis manager en 

algemeen directeur in de 

bedrijfswereld

•  Lid van de Politieraad en de 

raad van bestuur van IGEMO

www.n-va.be/bornem 
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Pal� jn
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Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Kristof Joos, burgemeester

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
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