
Eigendom in het buitenland? 
Geen sociale woning
Na succesvolle voorbeelden in Hamme, Antwerpen en Lier, besliste sociale huisvestingsmaat-
schappij Woonveer Klein-Brabant om een onderzoek op te starten naar het bezit van buiten-
landse eigendommen van alle huurders.

“Iedereen krijgt een laatste kans om buitenlands 
bezit op te biechten. Als uit het onderzoek blijkt 
dat iemand een huis, appartement of grond in 
het buitenland bezit, dan zeggen we de huur 
sowieso op en eisen we hun sociaal voordeel 
terug”, zegt bestuurder van Woonveer Silke 
Hielegems.

“Huurders van sociale woningen mogen geen 
eigendom bezitten. Bij hun inschrijving onder-
tekenden onze kandidaat-huurders daarover al 
een ‘verklaring op eer’. We controleerden dat 
ook via het kadaster bij de toewijzing van een 
woning. Maar die controle geeft enkel informa-
tie over onroerend bezit in België, eigendom-
men in het buitenland kunnen niet gecontro-
leerd worden via het kadaster.”

Steun Vlaamse Regering
Ook medebestuurder Ivo Van Aken is blij dat 
de extra controle er komt: “We waren van bij 
de start van deze legislatuur vragende partij 
om daar werk van te maken. Op initiatief 
van Vlaams minister van Wonen Matthias 
Diependaele steunt de Vlaamse Regering dat 
onderzoek met een financiële vergoeding en een 
juridisch sluitende werkwijze. De Vlaming wil 
weten dat de solidariteit die hij toont, terecht-
komt bij die mensen die het écht nodig hebben 
én die de regels respecteren”, besluit Ivo.

Silke Hielegems
Bestuurder Woonveer

Ivo Van Aken
Bestuurder Woonveer

Nog meer goed nieuws! 

Er is eindelijk een oplossing voor de leegstand en verloedering van de sociale 
woningen aan de pastoor Huveneersstraat in Wintam. Woonveer start dit najaar 
met de afbraak van de woningen om er nadien een nieuw project te bouwen.

Beste Bornemnaar

Via deze weg wil ik de 
medewerkers, de vele 
vrijwilligers en onze 
burgemeester bedanken 
voor hun inzet om alles 
zo vlot te laten verlopen 
in het vaccinatiecentrum 
Klein-Brabant. Toen 
ik mijn prik liet zetten, 
overviel me het geluk-
zalige gevoel dat we 
langzaam maar zeker 
onze vrijheid terug-
krijgen.

We zullen opnieuw met 
volle teugen kunnen 
genieten van de dingen 
die we samen kunnen 
doen. Zelfs al gaat het 
maar om een eenvoudig 
café- of restaurant-
bezoek met familie of 
vrienden. De terugkeer 
naar ons oude, gewone 
leven zal toch speciaal 
aanvoelen. 

Ik wens jullie deze 
zomer veel van die 
momenten toe. Als 
afsluiter van de vakantie 
hoop ik jullie massaal 
te ontmoeten op de dag 
van de Bornemnaar op 
29 augustus in Breeven. 
Dat is jullie feest, geniet 
ervan!

Ivo Van Aken
Voorzitter
N-VA Bornem

 Fraude met sociale woningen moet streng 
aangepakt worden.

Bornem
www.n-va.be/bornembornem@n-va.be N-VA Bornem
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Eddie Bormans, voorzitter gemeenteraad

Tom & Lily
Samen met de dienst mobiliteit hee�  de N-VA de intentie om alle 
schoolomgevingen in onze gemeente te onderzoeken op het vlak 
van verkeersveiligheid.

We stelden vast dat onze schoolomgevingen niet altijd voldoende 
zichtbaar zijn in het straatbeeld. Om dat probleem op korte termijn 
aan te pakken, is beslist om aan alle Bornemse scholen een Tom of 
Lily te plaatsen. Dat zijn beelden zo groot als een echt kind. Ze geven 
bestuurders een duidelijk signaal dat men zich in een schoolomgeving 
bevindt. We kregen al heel wat positieve reacties op het nieuwe 
initiatief. Kinderen vinden het bovendien fijn om met Tom en/of Lily 
op de foto te gaan.

N-VA bindt de strijd aan tegen zwerfvuil!
Niemand vindt het fijn om in een vuile straat of een vervuild park rond 
te lopen. Zwerfafval blijft bovendien tientallen jaren in onze natuur 
aanwezig. Wist u dat een sigarettenpeuk twaalf jaar blijft liggen? En dat 
het 500 jaar duurt vooraleer een achteloos weggegooid rietje is afgebroken?

N-VA Bornem ijvert daarom voor extra sensibilisering en een strenge 
handhaving ten aanzien van zwerfvuil. Als dat het zwerfvuilprobleem 
tegen 2022 niet drastisch kan verlagen, mag het 
invoeren van statiegeld geen taboe zijn. 

Ook u kan trouwens helpen. Neem zelf preventieve 
maatregelen, leer anderen geen vuil achteloos 
weg te gooien en zorg voor bewustwording op 
scholen. Doe mee met een opruimactie in uw 
eigen buurt of een natuurgebied.

Vlaams noodfonds 
voor verenigingen
Om onze jeugd-, cultuur-, en sportverenigingen te 
ondersteunen, voorziet het noodfonds van de Vlaamse 
Regering 429.000 euro voor Bornem. Om die middelen 
te verdelen, kwam er een gezamenlijk overleg met 
de adviesraden, fractievoorzitters en de betrokken 
schepenen. 

Daar werd beslist om in eerste instantie alle verenigin-
gen 250 euro toe te kennen voor de heropstart na de 
eerste lockdown. Nadien werd op basis van inkomsten-
verlies een tweede schijf van 283.000 euro uitgereikt. 
De overige 100.000 euro werd gelijk verdeeld over alle 
181 verenigingen. Dirk Zoldermans: “We zijn blij dat we 
ons bruisende verenigingsleven met zijn groot vrije-
tijdsaanbod op die manier kunnen ondersteunen.”

Charter Werftransport
Om de schoolroutes in onze gemeente veiliger te maken, 
gingen we over tot de ondertekening van het Charter Werftrans-
port. Dat is een initiatief van de Vlaamse overheid, de VSV, de 
VVSG, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA.

In het plan staat dat zwaar werfverkeer zoveel mogelijk wordt ge-
weerd uit de schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van 
scholen. Verder worden 
ook tractoren zoveel 
mogelijk vermeden in 
zowel de bebouwde kom 
als onze schoolomge-
vingen. Zo maakt onze 
gemeente duidelijk 
dat de veiligheid van 
schoolgaande kinderen 
een absolute prioriteit is.
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Interview met schepen Saadet Gülhan
Dag Saadet, waarom stapte je in de lokale politiek?

“Vrijwel onmiddellijk na mijn studies was ik geïnteresseerd om mij te engageren en mee 
te werken aan het lokaal beleid. Ik wilde graag mee mijn stempel drukken op bepaalde 
veranderingen in de gemeente. Ik ben van mening dat je in een lokaal bestuur, als stem van 
de inwoner, bepaalde zaken écht kan aanpakken. Ik zet me dan ook, net zoals ik dat vanuit 
de oppositie heb gedaan, altijd voor 100 procent in. Alleen door samen te werken, kunnen 
we een leefbaar Bornem bekomen.”

Heb je nog tijd voor hobby’s?

“Nee, de politiek is mijn hobby (lacht). Ik probeer me toch regelmatig te ontspannen door 
te wandelen of fietsen met mijn gezin. Dat doe ik uiteraard het liefst in Bornem, maar ik 
ontdek ook graag nieuwe plekjes in de rest van de wereld.”

Je bent voorzitter van de vervoerregioraad Mechelen. Waar liggen de opportuniteiten op dat vlak?

“In een landelijke gemeente zoals Bornem wordt daarvoor, naast onze kernlijnen en aanvullende lijnen en uiteraard de spoorweg-
verbinding, vooral gekeken naar vervoer op maat. Zo werd het proefproject van de Flexbus bevestigd en zal dat definitief in onze 
regio worden ingevoerd.”

“Ook werkten we samen met de vervoerregio Waasland aan de uitrol van de Hospitaaltaxi. Dat project zorgt voor een verbinding 
over de Scheldebrug naar het AZ Rivierenland, iets waar al vele jaren vraag naar is. Vanuit de vervoerregio wordt, in samenwerking 
met de gemeentelijke dienst mobiliteit, ook verder ingezet op deelfietsen en andere deelmobiliteit.”

Hoe zal het nieuwe jongerencentrum eruitzien?

“Het gemeentebestuur heeft beslist om dat over te laten aan de jongeren zelf. Er werd een nieuwe deskundige ‘jeugd’ aangeworven die 
het participatietraject daarrond in goede banen zal leiden. De Bornemse jeugd kan dus zelf aangeven waar ze nood aan hebben. Het 
centrum is bedoeld voor jongeren en zal dus ook door jongeren worden ingevuld. Ik kijk zelf enorm uit naar het eindresultaat, maar 
ben zeker even enthousiast over het proces dat daaraan vooraf zal gaan.”

Wanneer zal je écht tevreden zijn als schepen?

“Ik hoop aan het einde van deze legislatuur te kunnen terugkijken op een fijne periode, waarin ik een goede samenwerking met de 
diensten heb kunnen opzetten en waarbij de prioritaire zaken werden verwezenlijkt. De lijst met mogelijkheden is nog lang, maar 
ambitieus zijn is nu eenmaal een van mijn eigenschappen. Ik hoop nog zoveel mogelijk dingen van die lijst te kunnen afvinken.”

Uw N-VA-vertegenwoordigers in de adviesraden

Dirk Zoldermans
Milieuadviesraad en 

Toerisme Klein-Brabant

Werner Van Eetvelt
Toerisme Klein-Brabant

Linda Dick en Ludwig Jansegers
Beheerraad bib en CC Ter Dilft

Ivan De Hertog
Dierenwelzijnsraad

Ivo Van Aken
Commissie 

Verkeer en Mobiliteit

www.n-va.be/bornem 
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 48 
nieuwe bossen 
in Antwerpen.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.


