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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Maak kennis met uw N-VA-bestuursploeg. 
Lees meer op blz. 2.

Saadet Gülhan is uw  
kandidaat op 26 mei

Saadet Gülhan is een 33-jarige 
advocate in Wintam, waar ze 
woont met haar partner en hun 
drie kinderen. Begin dit jaar 
werd Saadet schepen van Mo-
biliteit, Sport, Jeugd en Gezin, 
Gelijke Kansen en Evenemen-
ten in Bornem. 

Vanop plaats 21 van de 
Kamerlijst voor de verkiezin-
gen van 26 mei wil ze met 
uw steun de Bornemse stem 
zijn in de federale thema’s die 
belangrijk zijn voor u, voor 
Klein-Brabant en bij uitbreiding 
voor onze hele regio op het 
vlak van openbaar vervoer, een 
efficiëntere overheid en veilig-
heid. Denk maar aan stipte en 
betere treinverbindingen, maar 
ook aan meer blauw op straat. 
Justitie zal ze evenzeer met 
veel passie opvolgen, waarbij 
haar ervaring als advocate 
uiteraard erg goed van pas 
komt. Steun Saadet, steun 
onze regio! 

Saadet Gülhan
Plaats 21 Kamer van  
Volksvertegenwoordigers

N-VA-leden kiezen 
nieuw afdelingsbestuur

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober is er in Bornem heel wat 
veranderd. Niet alleen het gemeentebestuur ziet er grondig anders uit, ook 
de N-VA-ploeg in Bornem kreeg een nieuw afdelingsbestuur. Begin februari 
duidden de massaal opgekomen leden Ivo van Aken aan als nieuwe voorzitter 
van onze afdeling.

Ivo neemt de fakkel over van Erwin Van den Abeele die zich, na zes jaar voorzitterschap, volle-
dig gaat richten op vrijwilligerswerk. De nieuwe bestuursploeg bestaat uit tien mannen en negen 
vrouwen. Zo krijgt Ivo de steun van Peter Stans als nieuwe ondervoorzitter, Werner van Eetveldt 
als penningmeester, Saadet Gülhan als secretaris, Thomas Decat als communicatieverantwoor-
delijke, Diane Van Strijdonck als organisatieverantwoordelijke en Lindsey Pauwels als jongeren-
verantwoordelijke. De volledige ploeg vindt u op onze afdelingswebsite www.n-va.be/bornem.

Ondertussen werkt onze gemeenteraadsfractie (burgemeester Kristof Joos, schepen Saadet  
Gülhan, gemeenteraadsvoorzitter Eddie Bormans en fractievoorzitter Dirk Zoldermans) verder 
aan de Bornemse meerjarenplanning. Een hele klus door de financiële put die onze voorgangers 
in Bornem achterlieten. Maar met creatieve ideeën en een duidelijk afgebakend budget zal de 
N-VA samen met onze coalitiepartner Bornem voorbereiden op de toekomst. 

Wilt u deel uitmaken van onze groeiende partij in Bornem? Neem dan gerust contact op met 
onze ledenverantwoordelijke Peter De Clercq via peter.declercq3@n-va.be. Maar ook voor de  
komende verkiezingscampagne is uw hulp steeds welkom! Wilt u meewerken aan onze  
campagne door een raamaffiche te hangen of een verkiezingsbord in uw tuin te plaatsen?  
Aarzel dan niet om onze bestuursleden aan te spreken. Hun gegevens vindt u op  
www.n-va.be/bornem. Mailen naar bornem@n-va.be kan ook. Alvast bedankt!



bornem@n-va.be

Maak kennis met uw N-VA-bestuursploeg
Sinds januari maakt de N-VA deel uit van de meerderheid in Bornem. Onze nieuwe bestuursploeg zal zich 
de komende jaren verder inzetten om Bornem nog beter te maken. Daarom stellen we hen graag aan u voor. 

Uw N-VA-gemeenteraadsleden

Uw N-VA-vertegenwoordiger 
in het Bijzonder Comité voor 

de Sociale Dienst

Uw N-VA-vertegenwoordigers in de 
sociale huisvestingsmaatschappij 

Woonveer Klein-Brabant

Uw N-VA-burgemeester en -schepen

Kristof Joos
•  Burgemeester bevoegd voor algemene  

coördinatie, veiligheid en handhaving,  
personeel, financiën, erfgoed en monumenten

•  41 jaar
•  kristof.joos@bornem.be
•   Sint-Jansbeekveld 10, 2880 Bornem
•  Spreekuur: woensdag van 17.30 uur tot  

19 uur of op afspraak

Saadet Gülhan
•  Schepen bevoegd voor mobiliteit, sport, 

jeugd en gezin, gelijke kansen,  
evenementen

•  33 jaar
•  Advocate
•  saadet.gulhan@bornem.be
•  Willem De Blockstraat 1, 2880 Bornem
•  Spreekuur: op afspraak

Eddie Bormans
•  Gemeenteraadsvoorzitter
•  Politieraadslid zone Klein-Brabant
•  53 jaar
•  Bedrijfsleider
•  eddie.bormans@bornem.be
•  Sint-Amandsesteenweg 369A, 2880 Bornem

Dirk Zoldermans
•  N-VA-fractievoorzitter gemeenteraad
•  53 jaar
•  Onderhoudstechnieker Capsugel (Lonza)
•  dirk.zoldermans@bornem.be
•  Rijkenhoek 9, 2880 Bornem

Veerle De Kuyper
•  32 jaar
•  Zelfstandige
•  veerle.dekuyper@n-va.be
•  Bolleshof 11, 2880 Bornem

Ivo Van Aken
•  50 jaar
•  Projectverantwoordelijke verkeersveilig-

heid bedrijven VSV
•  ivo.vanaken@n-va.be
•  Victor Kegelsstraat 1a, 2880 Wintam

Silke Hielegems
•  28 jaar
•  Advocate
•  silke.hielegems@n-va.be
•  Weertstraat 57, 2880 Bornem
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Niet langer jagen op gemeentelijke gronden
Een landelijke gemeente als Bornem, met veel bossen en velden, nodigt uit tot jagen. Maar in het verleden 
bleek dat veel privétuinen en zelfs kerkhoven of een kleuterschooltje werden ingekleurd als jachtgebied op 
de digitaal beschikbare jachtplankaart. Daarom vroeg onze fractie tijdens de gemeenteraad van september 
2017 om de gemeentelijke gronden uit te kleuren en de Bornemnaars te ondersteunen bij de procedure tot 
uitkleuring van hun percelen. Ondanks de belofte van de toenmalige bestuursploeg bleef onze oproep 
gewoon in de kast liggen. Nu de N-VA mee in het bestuur zit, komt er wel schot in de zaak.

195 percelen ‘uitgekleurd’
Eind januari diende het nieuwe college een aanvraag in bij de 
arrondissementscommissaris om de percelen in eigendom van de 
gemeente Bornem eindelijk uit de jachtplannen te halen. In totaal 
gaat het om 195 percelen met een totale oppervlakte van 37,68 ha. 
In de toekomst zullen we privégrondbezitters blijven ondersteu-
nen wanneer ze beslissen om hun perceel te laten uitkleuren. 

We erkennen dat jagers mee instaan voor een correct wildbeheer. 
Maar, net zoals onze politiediensten, krijgen we geregeld berich-
ten dat niet iedere jager zich aan de regels houdt en de rust en 
de veiligheid in onze gemeente in het gedrang brengt door in de 
nabijheid van woonwijken of recreatiegebied te jagen. Deze jagers 
bezorgen hun collega’s een kwalijke reputatie. Door in overleg 
te treden met de verschillende wildbeheereenheden willen we 
oplossingen zoeken om deze overlast kordaat aan te pakken. 

Gebruik maken van afgesloten fietsenstalling 
station? Registreer u in het gemeentehuis
Sinds 21 januari kan u gebruik maken van de afgesloten fiet-
senstalling aan het station. U moet zich wel eerst registreren in 
het gemeentehuis en een waarborg van 25 euro betalen. Nadien 
heeft u via een vingerscan toegang tot de fietsenstalling. Het 
project is een initiatief van de vorige meerderheid.

Maar de ingebruikname van de fietsenstalling was meteen een 
eerste punt van discussie tussen N-VA-schepen van Mobiliteit 
Gülhan en haar voorganger. Waar haar voorganger tijdens de 
gemeenteraad verzocht om de oude fietsenstallingen van het 
Breeven naar het station te verhuizen, werd er in samenspraak 
met de gemeentelijke diensten uiteindelijk beslist om deze stal-
ling niet meer te plaatsen aan het station. 

Alvorens bijkomende fietsrekken te plaatsen, wil schepen Gül-
han eerst het gebruik van de afgesloten fietsenstalling via een 
doelgerichte communicatie promoten bij fietsers. Zo werden er 
fietslabels aangebracht met de nodige informatie over het ge-
bruik en de registratie. Het plaatsen van bijkomende onbewaakte 
fietsenstallingen zal de nieuwe afgesloten fietsenstalling niet 

ondersteunen, integendeel zelfs. Zo verliezen de investeringen 
van het vorige bestuur alle waarde en is de Bornemse belasting-
betaler opnieuw de dupe. Het is onze taak om doordacht en zui-
nig om te gaan met uw belastinggeld. Als in de toekomst blijkt 
dat de capaciteit van de gesloten fietsenstalling onvoldoende is, 
zal onze nieuwe ploeg niet aarzelen om alsnog de nodige extra 
fietsenstallingen te voorzien.

Meer informatie? Surf naar www.bornem.be.
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen. 

n-va.be/verkiezingen

Liesbeth
HOMANS
Antwerpen (Wilrijk)

Vlaams viceminister-
president

2de plaats
Vlaams Parlement

Valerie 
VAN PEEL
Kapellen 

Kamerlid en
schepen

2de plaats
Kamer

Bart
DE WEVER
Antwerpen (Deurne)

Nationaal voorzitter,
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Jan 
JAMBON
Brasschaat

Voormalig vicepremier, 
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Kamer

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


