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Klink samen met de N-VA op het nieuwe jaar
Vrijdag 31 januari 19.30 uur 
Gildenhuis Reet

Gastspreker is Vlaams volksvertegenwoordiger en Antwerps schepen Annick De Ridder.
Iedereen welkom!

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

De Bornemnaar staat opnieuw centraal
Het eerste jaar van deze legislatuur was een planningsjaar. Het gemeentebestuur is net klaar 
met het maken van het meerjarenplan 2020-2025. Een beleidsplan opmaken, betekent keuzes 
en financiële afwegingen maken. Ondanks de financiële put uit het verleden verhogen we 
de belastingen niet. Er komen met ons geen prestigeprojecten. We zullen alle initiatieven 
aftoetsen aan de financiële haalbaarheid. We zetten sterk in op onder meer buurtwerking, 
een duidelijk lik-op-stukbeleid voor overlast en een eerlijk en transparant subsidiebeleid. En 
ondanks de budgettaire besparingen verdubbelen we het budget voor fiets- en voetpaden.

Ondanks dat dit jaar een planningsjaar was, zorgden we toch al voor vernieuwing. In 
augustus opende schepen van Mobiliteit Saadet Gülhan de eerste fietsstraat in Bornem. 
De veiligheid van de fietsers en voetgangers verbeteren is een topprioriteit van het nieuwe 
mobiliteitsplan, dat in samenspraak met de inwoners opgemaakt wordt. We gaan voor een 
veilig en leefbaar Bornem door de belangrijke Sint-Amandsesteenweg aan te pakken. Kortom, 
N-VA Bornem blijft inzetten op een veilige en propere gemeente. Een gemeente waar u zich 
echt thuis voelt. 

Ivo Van Aken
Afdelingsvoorzitter

Dag van de  
Bornemnaar verenigt 

Op zondag 1 september vond de eerste editie van de Dag van 
de Bornemnaar plaats in recreatiedomein Breeven. De Dag 
van de Bornemnaar is de opvolger van het klassieke Bal van 
de Burgemeester. Geen personencultus meer, maar wel de 
Bornemnaar die centraal staat. Meer dan 30 lokale vereni-
gingen en meer dan duizend Bornemnaars zakten af naar 
het volksfeest. Velen hadden elkaar lang niet meer gezien. En 
laat juist dat het opzet van de Dag van de Bornemnaar zijn: 
Bornemnaars samenbrengen. Tot volgend jaar! 
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Bornem investeert in fietsverkeersveiligheid 
Het gemeentebestuur maakt van veiligere fietsinfrastructuur en schoolomgevingen de komende jaren een 
prioriteit. “We verdubbelen de budgetten voor de (her)aanleg van fietspaden en we verhogen het budget  
voor betere voetpaden met 50 procent”, zegt schepen van Mobiliteit Saadet Gülhan. “Daarnaast voorzien  
we jaarlijks middelen om schoolomgevingen verkeersveiliger te maken.” 

Fietsstraat Riddermoerstraat
“Het afgelopen jaar hebben we niet stil gezeten. Zo werd de 
Riddermoerstraat in Branst de eerste fietsstraat van Bornem”, zegt 
schepen van Mobiliteit Saadet Gülhan. “In de straat zijn Huize de 
Steiger, voetbalclub KVS Branst en Chiro Branst gelegen. Auto’s 
mogen de fietsstraat inrijden, maar ze mogen er niet sneller dan 
30 km per uur én ze mogen fietsers niet inhalen. De komende 
jaren plannen we ook op andere plaatsen fietsstraten.”

Schoolstraat Wintam 
De Victor Kegelsstraat in Wintam werd omgetoverd 
tot een schoolstraat. Het gaat om een proefproject. In 
zo’n schoolstraat worden auto’s 30 minuten voor en na 
schooltijd geweerd. Bewoners, hulpdiensten en thuis-
zorgdiensten mogen de straat wel uitrijden”, aldus Saadet 
Gülhan. “Daarnaast breidden we in Luipegem de zone 
30 verder uit, zodat de weg van en naar school veiliger 
werd voor de schoolgaande jeugd. Nog meer concrete acties 
staan gepland de komende maanden en jaren.”

Saadet Gülhan
Schepen van Mobiliteit

Het eerste jaar van burgemeester Kristof Joos
Kristof Joos heeft z’n eerste jaar als burgemeester achter de rug. Onze redacteur ging bij hem langs 
met drie vragen. 

Wat is het spannendste dat je tot nu toe als burgemeester hebt meegemaakt?
“Sinds 1 januari heb ik al tal van spannende gebeurtenissen meegemaakt, gaande van 
grote evenementen, een woningbrand met onbewoonbaarheid tot gevolg tot een dringende 
politie-interventie. Maar vooral de hele organisatie van de Dodentocht is me bijgebleven. 
De samenwerking tussen het Dodentochtcomité, de hulpdiensten en de gemeentediensten 
verliep gesmeerd. De Dodentocht meemaken in de commandopost is trouwens een  
belevenis. Echt een unieke ervaring.”

Hoe gaat je familie om met je nieuwe job?
“Het was even wennen, maar inmiddels hebben we een goed evenwicht gevonden.  
Het burgemeesterschap is geen traditionele 9-to-5-job. Ook de weekends zijn goed gevuld 
met tal van activiteiten en afspraken. Maar elke dag weer is het een enorme eer en groot 
voorrecht om deze job te mogen doen.”

Hoe ziet de toekomst eruit? 
“Dat is een moeilijke vraag. De toekomst proberen te voorspellen heeft geen zin. Ik laat het allemaal op me afkomen.  
Het enige wat ik kan doen, is me voor de volle 100 procent inzetten en naar best vermogen omgaan met de omstandigheden 
die zich aandienen. De Bornemnaar kan op me rekenen.” 

Bedankt voor het fijne gesprek, Kristof.
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Uw afvalbelasting daalt
N-VA Bornem vond de IVAREM-belasting voor afvalophaling van bij de invoering in 2014 al onrechtvaardig 
voor alleenstaanden en grote gezinnen. “In ons verkiezingsprogramma beloofden we daarom een  
grondige hervorming”, zegt burgemeester Kristof Joos. “Die komt er vanaf 1 januari 2020.”  

Vaste afvalbelasting daalt
Concreet betekent de hervorming een daling van de vaste afvalbelasting voor 
alle gezinnen van 54 naar 49 euro. Gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming 
van de ziekteverzekering behouden een vermindering van 24 euro, maar enkele 
bijkomende verminderingen worden toegevoegd. Zo is er een korting voorzien 
van 12 euro voor alleenwonenden en éénoudergezinnen. Daarnaast is er een 
bijkomende vermindering van 3 euro per minderjarig gezinslid (maximaal 9 
euro). Gezinnen die om medische redenen meer afval produceren, kunnen via 
een attest bij de gemeente één gratis rol grote huisvuilzakken afhalen.

De vervuiler betaalt 
“Als gemeente Bornem scharen we ons achter het principe ‘de vervuiler betaalt’ 
en willen we door een aanpassing van de variabele belasting voor huisvuil 
mensen aansporen om afval zoveel mogelijk te vermijden en beter te sorteren”, 
zegt burgemeester Kristof Joos. “Voor de pmd-zak en de roze zak daalt het 
tarief van 0,25 euro naar 0,15 euro per zak. De prijs van de huisvuilzakken blijft 
onveranderd, maar het volume wordt verkleind met 20 procent. We stelden vast 
dat de gevulde huisvuilzakken de laatste jaren zwaarder en zwaarder werden. Te 
zwaar zelfs voor de afvalophalers. Daarom moesten we het volume verkleinen.”  

Praktisch
Benieuwd naar de impact van de hervorming op uw afvalfactuur? Surf naar 
www.ivarem.be en achterhaal wat de hervorming voor uw afvalfactuur betekent 
via de afvalsimulator. 

Kristof Joos
Uw burgemeester

Versterk jij Jong N-VA Klein-Brabant?
Onze Jong N-VA-afdeling heeft het afgelopen jaar niet stil gezeten. Zo pakte ze op de jaarlijkse Feestmarkt in Bornem uit met een 
cocktailkraam. De gin-tonics en aperol spritz gingen gretig over de toog. Zeker een volgende editie waardig!

Bornem was tevens gastheer voor het Kubb-tornooi, de barbecue en de cantus van Jong N-VA nationaal in de Kloosterheide. De 
aanwezigen van Jong N-VA Klein-Brabant wisten te vertellen dat het een amusante dag was waar de sfeer vanaf het begin al 
goed zat. Het doet goed dat we als kleine regio toch de nodige faciliteiten hebben om dergelijke evenementen te laten doorgaan. 

Zin om deel uit te maken van onze jongerenafdeling? Neem gerust contact op met onze jongerenverantwoordelijke 
Lindsey Pauwels via lindsey.pauwels@n-va.be.
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


