
Beste Bornemnaar 

Begin juli vierde onze 
gemeenteraadsfractie 
de helden van de zorg 
met de opening van het 
Heldenbos. Het gemeen-
tebestuur droeg een 
heldenbank op aan de 
zorgsector. Die vindt u 
in ons pas aangeplante 
BranstBos. Op die manier 
willen we alle zorghelden 
bedanken voor hun dage-
lijkse inspanningen. 

Na twee jaren met 
coronabeperkingen wordt 
dit dé zomer van Bornem! 
Factor 22 bundelt alle 
evenementen die in onze 
gemeente plaatsvinden. 
Met het concept ‘Zon-
nekloppers’ willen we 
de deelgemeenten mee 
laten genieten van de 
feestelijkheden. Daarbij 
is er ook gedacht aan 
Vlaamse, Nederlandsta-
lige muziek. Ook dit jaar 
zal de zomer afgesloten 
worden met de ‘Dag van 
de Bornemnaar’: het feest 
waarbij u centraal staat.

Ivo Van Aken
voorzitter

Hotspots van overlast worden gecontroleerd 
In onze twintig actieplannen voor een  
welvarender Bornem kreeg in 2018 veiligheid 
een prominente plaats. Zo gaan we met N-VA 
Bornem resoluut voor een lik-op-stukbeleid 
op het vlak van sluikstorten, zwerfvuil en 
overlast. Naast de camera’s tegen sluikstorten 
investeert Bornem in mobiele camera’s om 
halsstarrige overtreders aan te pakken.  

Maar – zoals beloofd – gaan we verder dan dat. 
In actieplan 14 lezen we: ‘Hotspots van overlast 
en criminaliteit worden proactief opgevolgd en 
via extra beveiligingscamera’s dienen bijkomende 
risicoplekken aangepakt te worden’. We kunnen 
u trots melden dat die beveiligingscamera’s 
momenteel geplaatst worden. Dat gebeurt in 
samenspraak met de politiezone Klein-Brabant. 
In het Breeven werden einde juni al voorberei-
dende werken uitgevoerd: er werden sleuven 
gegraven voor de ondergrondse kabels en de 
sokkels voor de vaste camera’s werden gego-
ten. Als alles meezit, worden de camera’s nog 
voor de Dodentocht geplaatst. Maar ook in 

de Boomstraat zijn de voorbereidende werken 
volop aan de gang. Daar wachten we nog op 
Fluvius voor de laatste aansluitingen. Verder 
komen er in de loop van het jaar nog camera’s 
in de Achterweidestraat en aan de kerk van 
Mariekerke. In een latere fase worden nog an-
dere locaties in Bornem aangepakt. We roepen 
een halt toe aan de overlast en 
pakken overtreders streng aan!

Kristof Joos, Eerste schepen

Nieuw afdelingsbestuur
Dit voorjaar hield N-VA Bornem haar driejaarlijkse bestuursverkiezingen. De leden verkozen 
een nieuw bestuur van twaalf personen. Ivo Van Aken werd herverkozen als afdelings- 
voorzitter. Hij zal worden bijgestaan door Werner Van Eetveldt (ondervoorzitter),  
Saadet Gülhan (secretaris), Jan Koeck (penningmeester), Ann Bogaerts (ledenverantwoorde-
lijke) en Kristof Joos (communicatieverantwoordelijke). De andere bestuursleden zijn:  
Dirk Zoldermans, Eddie Bormans, Ivan De Hertog, Karin Loosen, Ludwig Jansegers en  
Silke Hielegems.

Geniet van de zomer!

Bornem
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Ledenvergadering met  
Freya Perdaens
Op 30 april gaf Vlaams volksvertegenwoordiger en meter 
van onze afdeling Freya Perdaens toelichting over haar 
werkzaamheden tijdens onze ledenvergadering in Branst. 
Onderwerpen als online grooming, gemeentefusies, de 
werken in het kader van het Sigmaplan en kinderopvang 
kwamen aan bod. Schepen Kristof Joos blikte terug op 
de voorbije drie jaren en gaf uitleg bij de plannen van het 
nieuwe gemeentebestuur.

Minister Diependaele bezoekt  
Sint-Bernardusabdij
Op zaterdagochtend 30 april bracht Vlaams minister van Onroerend 
Erfgoed Matthias Diependaele een bezoek aan de gerestaureerde  
Abdij van Bornem. Hij was onder de indruk van de gerestaureerde  
abdijbibliotheek waarvoor het Agentschap Onroerend Erfgoed 
148.000 euro subsidies gaf. “Mogelijk is dit de eerste stap in de  
kandidatuur voor de volgende Onroerende Erfgoedprijs”, aldus  
schepen van Erfgoed Kristof Joos.

Onze bestuursleden met minister Diependaele aan de abdij.

Vis- en folklorefestival  
in Mariekerke
Na een gedwongen rustpauze van twee jaar 
konden we met De Vlaamse Kring u op 
25 en 26 juni weer verwennen met lekkere 
scampi’s tijdens de vis- en folkloredagen in 
Mariekerke. Hartelijk dank aan alle bezoe-
kers. We kijken uit naar de volgende editie!

Bornem Factor 22
Eind mei werd het zomerprogramma ‘Bornem Factor 22’ voorgesteld, waarbij een hele reeks zomerse openlucht activiteiten 
worden gebundeld.

We kunnen eindelijk weer buiten en dat voel je meteen! Van 
juni tot en met augustus 2022 organiseert de gemeente, samen 
met andere partners, verschillende activiteiten voor het brede 
publiek. Doorheen de zomer zetten we volop in op het zomers 
gevoel met een leuke strandsfeer. Tijdens verschillende concerten, 
markten en openluchtfilms, kan je ook steeds een leuk gadget 
scoren dat helemaal in het thema past. Kortom, er valt in Bornem 
altijd wel iets te beleven! 

Optredens in alle deelgemeenten
Met veel dans- en feestplezier pakken we ook uit met iets 
nieuws: De Zonnekloppers! Vier verschillende optredens op 
vier unieke locaties. Op die manier komen onze deelgemeenten 

aan bod zoals we u beloofden in ons verkiezingsprogramma. De 
zomervakantie wordt afgesloten met een knaller: onze Dag van 
de Bornemnaar! Onze eigen Bornemse artiesten geven die dag 
het beste van zichzelf en krijgen steun van namen als Samson & 
Marie, Cleymans & Van Geel, Sandra Kim en Camille.  
Het wordt een topeditie!

Alle inwoners van Klein-Brabant ontvangen 
een folder met daarop een duidelijke feest- 
kalender. Daarop kan je steeds terugvinden 
welke leuke activiteiten gepland staan. Tot snel!

Saadet Gülhan, Schepen van Evenementen

Zeg het met een bloem!
Op zaterdag 7 mei hebben we onze mama’s 
in de bloemetjes gezet onder een stralende 
lentezon. De N-VA kocht daarvoor bloemen 
bij een lokale handelaar om ze de dag voor 
moederdag uit te delen in de Boomstraat. 
Het resultaat: veel lachende en blije mama’s.

bornem@n-va.be
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Ecotuinendag
Op 15 mei ging in het prachtige domein van de Abdij van 
Bornem de Ecotuinendag door. Een dag waar ecologie in haar 
verschillende facetten werd toegelicht aan de hand van talrijke 
workshops.

Als schepen van Milieu mocht Eddie Bormans onze groene 
meters en peters in de bloemetjes zetten voor hun inzet om hun 
buurt proper te houden. Momenteel zijn er 130 groene meters 
en peters in Bornem. Ze kunnen bij de gemeente terecht voor 
het nodige materiaal zoals handschoenen en afvalzakken. We 
zoeken voor elke straat een groene peter of meter. Op de website 
van de gemeente kan je zien waar al iemand actief is. Scholen 
en jeugdverenigingen kunnen zich inschrijven via Mooimakers 
voor ‘Operatie Proper’. Naast een propere leefomgeving krijgen 
ze daarvoor ook een mooie beloning.

Strijd tegen zwerfvuil
Vanaf september start IVAREM een campagne om geen afval 
naast de glasbolsites en kledingcontainers achter te laten. Ook 
mobiele camera’s zullen worden ingezet om hardleerse overtreders 

aan te pakken. De strijd tegen het zwerfvuil en sluikstorten is 
voor onze partij prioritair. Samen met onze mensen van de uit-
voeringsdienst hebben onze groene meters en peters vorig jaar 
meer dan zeven ton verzameld. Meer dan reden genoeg dus om 
die mensen uitdrukkelijk te bedanken voor hun inzet.

Bestuurslid in de kijker: Werner Van Eetveldt
Dag Werner, vanwaar jouw keuze voor de N-VA?

“Mijn keuze voor de N-VA is vrij eenvoudig te verklaren. De 
traditionele machtspartijen pakken de problemen waar ik 
bezorgd over ben, zoals migratie, energie, arbeid en mobiliteit 
niet goed aan. De N-VA is een partij die zijn gezond verstand 
gebruikt, bestuurt als een goede huisvader en pleit voor rechten 
en plichten. Daarom ben ik lid geworden. Voor de verkiezingen 
van 2018 kreeg ik een uitnodiging van het toenmalige bestuur. 
Ze zochten mensen om de ploeg te versterken. Al vrij snel 
kreeg ik de kans om penningmeester te worden en sinds de 
laatste bestuursverkiezingen ben ik ondervoorzitter.”

Waar maakt de N-VA het verschil in Bornem?

“N-VA is in Bornem nodig. Gezond verstand (eerst denken, 
dan doen) is nodig voor het besturen van een gemeente. 
Bornem is prachtig om te wonen, echt een plek om tot rust 
te komen. Na een drukke werkdag als zaakvoerder van een 
metaalbewerkingsbedrijf is de stilte en de natuur zeer welkom. 
Je hebt heel veel mogelijkheden om tot rust te komen: de stil-
tegebieden, de Schelde, de velden … Maar ook in het levendige 
centrum, waar je steeds terecht kan voor 
een natje en een droogje, is het heerlijk 
om mensen te ontmoeten.”

Milieuschepen Eddie 
Bormans had een 
dankwoordje in petto 
voor onze groene 
meters en peters.

Minder ongevallen in de fietszone
Op 1 juli 2020 werd de fietszone in het centrum van de gemeente ingevoerd 
als proefopstelling. Na een gunstige evaluatie werd de fietszone in maart 2021 
definitief ingevoerd.

In een fietszone krijgt de fietser 
voorrang en is de auto te gast. 
Als automobilist mag je de 
fietser dus niet inhalen en is de 
snelheid beperkt tot 30 km/u. 
Een fietszone heeft heel wat 
voordelen. Het is er veiliger 
fietsen met minder kans op 
ongevallen. Als fietser mag je 
de volledige breedte van je rij-
baanvak gebruiken. Daardoor 

loop je bijvoorbeeld minder 
risico om tegen openzwaaiende 
portieren van auto’s te botsen 
of in de goot te rijden.

Intussen is de fietszone in het 
centrum van onze gemeente al 
een hele tijd van toepassing. De 
politie heeft, sinds de invoe-
ring van de fietszone, de cijfers 
van het aantal ongevallen in 

het centrum 
onderzocht. 
Er werd een 
daling vast-
gesteld in het 
aantal verkeersongevallen. In 
2020 ging het over 28 verkeers-
ongevallen, in 2021 waren dat 
er nog 22 en momenteel wer-
den er al 6 verkeersongevallen 
geteld in het centrum.

Elk verkeersongeval is er uiter-
aard nog steeds één te veel. We 
blijven dan ook verder werken 
aan een verbetering van de ver-
keersleefbaarheid en verkeers-
veiligheid van onze gemeente.

www.n-va.be/bornem 
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

 

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA  

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld:  

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid.  
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van  

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Peter De Roover
Kamerfractievoorzitter

Annick De Ridder
Vlaams Parlementslid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


