
Beste Bornemnaar

Het najaar van 2021 stond onmisken-
baar in het teken van het 20-jarige 
bestaan van onze partij. Van een 
fantastische familiedag in Plopsaland 
De Panne, provinciale verjaardags-
feestjes en een academische zitting 
tot een unieke koekendoos, een 
verzamelboek met zelfklevers en een 
podcastreeks: er was voor ieder wat 
wils. 

Veiligheid was één van de speer-
punten waarmee we naar de kiezer 
trokken. We zijn dan ook erg tevreden 
dat er 16 extra veiligheidscamera’s 
geplaatst worden voor de veiligheid 
van onze inwoners. Hiermee kunnen 
we sluikstorters en vandalen de 
rekening presenteren en diefstal en 
overlast aanpakken.  

Het coronavirus is terug van nooit 
weggeweest. Het rijk van de vrijheid 
lijkt plots weer erg veraf en dat weegt 
op vele mensen. Rekening houdend 
met het stijgend aantal corona-
besmettingen willen we tijdens de 
kerstperiode met WinterBornemLand 
ook iets aanbieden voor de mentale 
gezondheid. Met een beperkt aanbod 
aan ontspanning willen we in Bornem 
ook wat perspectief aanbieden. 
Hopelijk kunnen we volgende winter 
voluit gaan met dit warm initiatief. 
De boostercampagne draait intussen 
op volle toeren, blijf gezond en laat je 
vaccineren. 

N-VA Bornem wenst u een gezond en 
voorspoedig 2022 toe!

Ivo Van Aken
Voorzitter

Complex B, een ontmoetingsplaats 
voor jongeren
Al van bij de start van deze legislatuur was duidelijk dat de Bornemse jeugd nood 
hee�  aan een nieuwe, fysieke ontmoetingsplek. Een complex waar ook écht plaats is 
voor de jongeren.

Onze jeugd heeft recht op vrije tijd, nu 
meer dan ooit. De coronacrisis verplicht 
ons allemaal om vaak thuis te blijven, 
ook de jongeren. Daardoor moesten zij 
noodgedwongen een deel van hun vrije 
tijd, hun jeugd, vrienden en hobby’s 
opgeven. Met ‘Complex B’ willen we onze 
jeugd de kans geven om opnieuw een plek 
te hebben waar ze zichzelf kunnen zijn en 
kunnen samenkomen.

Participatietraject
Het gemeentebestuur heeft het Kadee-
gebouw gekocht. Via een participatie-
traject willen we de jongeren betrekken 
bij de invulling van het complex, zij staan 

centraal. Het is de bedoeling dat iedereen 
kan meedenken én doen. Alle ideeën zijn 
welkom. Op 1 november werd het traject 
op gang getrokken via een grote online 
bevraging. Tot eind januari 2022 kunnen 
de jongeren hun input geven op 
www.complexb.be.

“Ik kijk met veel plezier uit naar de toe-
komst en ben enorm benieuwd hoe deze 
locatie er binnen enkele maanden zal 
uitzien”, zegt schepen van Jeugd Saadet 
Gülhan. “Ik hoop hier in ieder geval na 
afloop van het project veel jongeren te 
zien die op deze plek herinneringen voor 
het leven maken.”

Burgemeester Kristof Joos en schepen 
Saadet Gülhan bij het jeugdcomplex.
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Bornem plant acht hectare nieuw bos
Twee jaar geleden startten de onderhandelingen tussen de Vlaamse Landmaatschappij en de privé-eigenaar rond de aankoop 
van twaalf hectare grond tussen de Branstsedreef en de Heuvelstraat. Sinds september is de verkoop rond.

Bedoeling is nu de gronden over te dragen aan de gemeente 
Bornem om acht hectare extra bos aan te planten. Daarvoor 
vonden we een sponsor in de Antwerpse Bosgroep. We willen 
onze bevolking zo breed mogelijk betrekken bij het initiatief. 
Enkele scholen en jeugdbewegingen uit de omgeving worden 
ingeschakeld om de duizenden boompjes in de grond te krijgen. 

Heldenbos
Er komt ook een nieuw kinderbos. Alle ouders van kinderen die 
de laatste vijf jaar geboren zijn, krijgen de mogelijkheid om daar-
voor de handen uit de mouwen te steken. Van bij het begin rees 
bij de N-VA het idee om een deel bos aan te planten ter ere van 
alle zorgverleners en vrijwilligers die tijdens de coronapandemie 
het beste van zichzelf hebben gegeven: het ‘heldenbos’.

Opening op 19 februari
Het nieuwe bos zal vanaf deze lente opengesteld worden voor 
het grote publiek zodat iedereen kan genieten van dit extra 
stukje natuur. Er worden uiteraard wandelpaden voorzien. Iedereen 
is van harte welkom voor de officiële opening op 19 februari. Die dag 
worden ook de eerste bomen geplant. We voorzien een hapje en een 
drankje voor de aanwezigen en proberen alvast minister Zuhal Demir 
naar Branst te krijgen …

Binnenrecreatie Klein-Mechelen: 
een schot in de roos
In juni 2020 keurde het college van burgemeester en schepenen de om-
gevingsvergunning voor de reconversie van de site in Klein-Mechelen 11, 
13 en 17 goed. Het terrein met verschillende oude loodsen had door de 
jaren heen een kwalijke reputatie opgebouwd door mala� de huurders.

Door de functiewijziging is de site nu volledig omgetoverd tot een moderne 
locatie voor binnenrecreatie. Met onder andere een trampolinepark en 
een indoor funpark met springkastelen en binnenspeeltuin is het de ideale 
aanvulling op het vrijetijdsaanbod in Bornem. 

Maar het verhaal is 
nog niet afgelopen. 
Begin 2022 wordt de 
volgende hal geopend 
met nog meer plezier 
voor jong en oud. 
Als invulling komen 
er bowlingbanen, 
bijlwerpen en karaoke-
boxen. Later ook nog 
escaperooms en laser-
shooting. We kijken er 
alleszins naar uit!

Heraanleg fi etspad 
Klein-Mechelen
Al jaren zijn er vanuit het Vlaams Gewest plannen 
voor de aanpak van de N16 met een kluifrotonde en 
viaduct ter hoogte van de Lodderstraat én een � et-
serstunnel aan het kruispunt Klein-Mechelen – Cesar 
Van Kerckhovenstraat. Maar de aangekondigde 
werken zullen weer niet voor deze legislatuur zijn …

Het gemeentebestuur wacht echter niet op een 
beslissing om het fietspad langs Klein-Mechelen 
onder handen te nemen. De heraanleg werd een tijdje 
uitgesteld op vraag van de nutsmaatschappijen zodat 
de Pfizer-bevoorrading in 
deze coronatijden niet in het 
gedrang zou komen. Eind dit 
jaar zal het fietspad eindelijk 
aangepakt worden. Op die 
manier zal het comfort en 
de veiligheid voor fietsers 
er aanzienlijk verhogen.

Kristof Joos
Burgemeester

gedrang zou komen. Eind dit 
jaar zal het fietspad eindelijk 

de veiligheid voor fietsers 

Burgemeester

Dirk Zoldermans
Afgevaardigde Bosgroep 
Antwerpen Zuid
Afgevaardigde Bosgroep 
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Wist je dat?
  RC Racing Fun sinds deze zomer een eigen circuit heeft naast 
het skatepark in het Breeven? Op dat circuit kunnen leden van 
de club elke dag met hun telegeleide elektrische auto’s rijden. 
“Daardoor verdubbelde het aantal leden”, aldus voorzitter Bart 
De Bruyn.

  Om het toenemende probleem van sluikstorten, zwerfvuil en 
overlast aan te pakken, ijverde N-VA Bornem voor vaste 
camera’s in onder andere het recreatiedomein Breeven. De 
plaatsing liep vertraging op door corona. Volgend jaar komen er 
16 nieuwe camera’s, acht worden verspreid in Breeven. Verder 
komen er camera’s aan het Landhuis, in de Achterweidestraat 
en in Mariekerke. Ook in Hingene en Wintam komen op termijn 
camera’s. Bornem investeert bovenop ook in een mobiele 
camera, specifi ek bedoeld om vaststellingen te kunnen doen bij 
sluikstorten en zwerfvuil.   

Word lid van de N-VA
Bent u Vlaming in hart en nieren en schaart u zich 
achter onze standpunten? Dan bent u de persoon 
die we zoeken. Wilt u zich actief of minder actief 
engageren, laat het ons weten. Meer info op 
www.n-va.be/bornem of stuur een mailtje naar 
bornem@n-va.be.

Bestuurslid in de kijker: Ivo Van Aken
Dag Ivo, vanwaar jouw keuze voor de N-VA?
“Al van jongs af aan had ik interesse in de politiek, 
voor de Volksunie, en later de N-VA. De N-VA heeft in 
Vlaanderen de toon gezet voor een inclusieve samen-
leving met gelijke rechten én plichten. Je kunt Vlaming 
zijn als je hier woont en de waarden van de rechtstaat 
omarmt, met onder andere de scheiding van kerk en 
staat, de gelijkheid van man en vrouw, geen discrimi-
natie op grond van afkomst of seksuele geaardheid. Dat 
standpunt werd effectief omgezet in beleid met het in-
burgeringsdecreet en is de hoeksteen van onze Vlaamse 
samenleving.”

De legislatuur is bijna halfweg, waar maakt de N-VA 
volgens jou het verschil?
“Wij vertrekken vanuit de realiteit en proberen van 
daaruit te behouden wat goed is en te veranderen wat 
niet werkt. Het blijft een uitdaging voor het gemeente-
bestuur om een sterk beleid uit te bouwen met beperkte 
middelen. In tegenstelling tot onze voorgangers zorgen 

wij wel als een goede huisvader voor 
de gemeentefinanciën. We moeten creatief zijn en het 
verschil maken met kleine dingen die belangrijk zijn 
voor onze inwoners.”

“Bornem verdiende een voltijdse burgemeester, iemand 
die er voor de volle 100 procent voor gaat en het mandaat 
niet combineert met een ander mandaat of job. Daardoor 
heeft onze burgemeester ook tijd om te investeren in 
mensen en overzicht te houden over alle lopende projec-
ten. Ik hoor dat mensen dat waarderen. Met het nieuwe 
ontmoetingscentrum voor en door jongeren blaast onze 
schepen van Jeugd bovendien nieuw leven in het vroege-
re jeugdhuis Kadee.”

Wat is jouw belangrijkste vuistregel in de politiek?
“Je mag je niet laten afleiden door eigen belang of door 
specifieke groepsbelangen. Integriteit is het hoogste 
goed. Politiek moet in de besluitvorming aandacht 
hebben voor het algemeen belang en een langetermijn-
reflex.”

www.n-va.be/bornem 
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


