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Beste inwoner

Ook in Bornem wordt er afge-
teld naar de gemeenteraads-
verkiezingen van 14 oktober. 
Met trots meldt N-VA Bornem 
dat tijdens de open ledenver-
gadering van 3 juni de leden en 
het N-VA-bestuur in aanwe-
zigheid van Antwerps gede-
puteerde Luk Lemmens zich 
schaarden achter de 40-jarige 
Kristof Joos als lijsttrekker van 
onze partij voor de verkiezingen 
van oktober. 

Kristof Joos, geboren in Bor-
nem, samenwonend met Kim 
en vader van twee kinderen, 
heeft sinds 2012 als fractie-
voorzitter in de gemeenteraad, 
communicatieverantwoorde-
lijke en vanuit verschillende 
gemeentelijke commissies, zijn 
sporen meer dan verdiend. 

Mede dankzij Kristof, zijn 
politiek inzicht en professiona-
lisme, zijn grote betrokkenheid 
bij het verenigingsleven en zijn 
intense verbondenheid met 
Bornem en deelgemeenten, 
heeft onze partij vanuit de 
oppositie het verschil gemaakt 
in menig dossier. En dat steeds 
op constructieve wijze.

Samen met de andere kan-
didaten op onze lijst gaan we 
resoluut voor de Verandering in 
Bornem en zorgen we voor uw 
veilige thuis in een welvarend 
Bornem!

Erwin Van den Abeele
Afdelingsvoorzitter
0499 71 07 02
erwin.vandenabeele-va.be

Lijsttrekker Kristof Joos aan het woord

Fractievoorzitter Kristof Joos trekt N-VA-lijst
Op 14 oktober kiest u een nieuwe gemeenteraad, die onze mooie gemeente de 
komende zes jaar zal besturen. Voor de N-VA is Kristof Joos kandidaat-burge-
meester. Hij trekt dan ook de N-VA-lijst. 

“Eerst en vooral wil ik het bestuur en de leden 
bedanken voor hun vertrouwen in mij als lijst-
trekker. Maar een ploeg is meer dan alleen de 
kopman. Onze lijst bestaat uit enthousiaste en 
gedreven Bornemnaars, van nieuwkomers tot 
oude rotten, die allemaal actief willen bouwen 
aan een beter Bornem”, begint Kristof. 

“Tijdens de huidige legislatuur waren we al 
de actiefste partij op het vlak van mobiliteit 
en verkeersveiligheid. Deze thema’s blijven de 
komende zes jaar voor ons de prioriteit. Ook 
de lokale economie dient terug een belangrijke 
bevoegdheid te zijn. Zo mogen deze domeinen 
niet langer weggestoken worden bij een zesde 
schepen, want Bornem verdient veel beter dan 
het huidige beleid”, vervolgt Kristof. 

“Daarnaast focussen we ons op het versterken 
van alle dorpskernen, zodat de Bornemnaar 
zich terug thuis voelt in zijn of haar omgeving. 
Al te dikwijls horen we dat ontmoetingsplek-
ken in de deelgemeenten verdwijnen ten voor-
dele van de hoofdgemeente Bornem. Iedere 
deelgemeente moet zijn plaats krijgen, waar 
inwoners elkaar op regelmatige basis ontmoe-
ten en niet enkel tijdens een aantal jaarlijkse 

activiteiten. Ten slotte heeft iedere Bornem-
naar recht op een veilige buurt. Via een kordate 
aanpak van overlast gaan we het welzijn van 
onze burgers verhogen”, besluit Kristof.

Lijsttrekker Kristof Joos en Vlaams 
minister-president Geert Bourgeois

 4 augustus: Feestmarkt Bornem  
Waar? Onze tent staat naar jaarlijkse gewoonte 
aan de Belfiusbank in de Boomstraat. Wij verwel-
komen u met open armen

23 en 24 juni:  
41ste Vis & Folklore  
Waar? Omgangstraat 24-26 
Mariekerke (witte tenten)

Agenda

De N-VA heeft een            voor Bornem.
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Verkiezingsbelofte CD&V en Groen: opwaarderen Bornemse adviesraden

Meerderheid breekt verkiezingsbelofte
Ondanks de inzet van de leden van de seniorenadviesraad SAR haakte - en dit niet voor de eerste keer 
- een zeer geëngageerd SAR-lid na jaren van inzet af. Het gaat om Dirk Smet, verantwoordelijke voor 
de werkgroep mobiliteit. De reden: de onderbouwde SAR-adviezen over de toegankelijkheid en bereik-
baarheid voor minder mobiele personen worden door het gemeentelijk beleid niet ernstig onderzocht. 
Afspraken leeft men vaak niet na en nietszeggende antwoorden en verslaggeving zijn schering en 
inslag. Dit is een kaakslag voor alle leden van de seniorenadviesraad.

Degradatie SAR
De SAR is gereduceerd tot een evenementenclub die enkel 
activiteiten organiseert zoals de seniorenvierdaagse, het 
seniorenfeest … Belangrijke maatschappelijke thema’s die 
de senioren aanbelangen, krijgen geen kans. Wetende dat 25 
procent van onze Bornemse bevolking +55 jaar is, is dit een 
schrijnende vaststelling. 

“Als voormalig SAR-lid (actief tussen 2011 tot 2015) doet het 
pijn dat de inzet en het engagement van vele vrijwilligers 
wordt miskend en geminimaliseerd. CD&V en Groen breken 
hiermee een verkiezingsbelofte uit 2012. Van een herwaarde-
ring van de adviesraden is geen sprake”, besluit Erwin Van 
den Abeele.

Erwin Van den Abeele
Afdelingsvoorzitter
Voormalig SAR-lid 

Geen sale-and-lease-back in de Gasthuisstraat
In het idee van het innoverende woonproject in de Gasthuisstraat 17 (co-housing en creatie van bijkomende 
assistentiewoningen) kon onze partij zich wel vinden. Onze OCMW-raadsleden hadden echter grote beden-
kingen bij de CD&V-constructie van verkoop en huur tussen het Sociaal Huis en de Kerkfabriek. De Kerk-
fabriek zou de eigenaar van het gelijkvloers worden en dit verhuren aan het Sociaal Huis gedurende 20 jaar. 
De verbouwings- en de uitbreidingskosten van het gelijkvloers kwamen op rekening van het Sociaal Huis. 

Na een diepgaande discussie werd de beslissing uitgesteld tot de 
OCMW-raad van april. De vrees bestond immers om op lange 
termijn in totaal meer huur te moeten betalen dan wanneer het 
gebouw eigendom blijft. Uit berekeningen bleek uiteindelijk dat 
de financiering met eigen middelen te verkiezen is, omdat dit 
resulteert in een blijvend eigendomsrecht voor het Sociaal Huis. 
Op basis hiervan drukte N-VA Bornem (samen met de andere 
oppositiepartijen en de meerderheidspartij Groen)  
het voorstel door om de budgetten aan te passen  
en dit project volledig met eigen OCMW- 
middelen te verwezenlijken. 

Sueann Vandeputte
OCMW-raadslid

Saadet Gülhan kandidaat-provincieraadslid 
Op 14 oktober zal u niet alleen uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad kiezen, 
maar kan u ook uw stem laten horen op provinciaal niveau. Huidig gedeputeerde Jan 
De Haes uit Heist-op-den-Berg trekt de lijst voor het arrondissement Mechelen. Ons 
provincieraadslid Saadet Gülhan ondersteunt van op de vierde plaats het provinciale 
project van onze partij.

Samen met onze provincieraadsleden en N-VA-gedeputeerde Luk Lemmens uit Wilrijk 
werkt Jan De Haes aan de uitvoering van heel wat bovenlokale dossiers: “Als grootste 
fractie in het Antwerpse provinciebestuur kunnen we trots zijn op het werk dat we al 
leverden: een geslaagde afslankingsoperatie, de aanleg van fietsostrades en de uitbouw van onze groendomeinen zoals kasteel d’Ursel 
en de Nota Ruimte, die de ruimtelijke verrommeling in onze provincie een halt moet toeroepen.”

Ook in Bornem ondersteunt de provincie de gemeente met realisaties zoals de fietsostrade F18 Bornem-Puurs. Provincieraadslid 
Saadet Gülhan licht toe: “Op 27 januari werd deze snelle en veilige fietsverbinding officieel ingehuldigd nadat de laatste schakel werd 
afgewerkt, namelijk de fietsbrug over De Vliet. Als kandidaat-provincieraadslid wil ik ook in de toekomst dergelijke realisaties mee 
helpen verwezenlijken.”

Jong N-VA Klein-Brabant van start
Thomas Decat werd verkozen tot voorzitter van de nieuwe Jong N-VA-af-
deling Klein-Brabant, een samenwerking van Jong N-VA’ers uit Puurs, 
Sint-Amands en Bornem. Hij krijgt daarbij de hulp van Jorden Dewachter, 
Lindsey Pauwels, Nils Heyvaert, Sandy Clabos en Jasper Weckx (secreta-
ris). In de eerste plaats willen zij de jongeren in de regio warm maken voor 
politiek. Daarnaast willen ze ook wegen op het beleid. 

De resultaten

Bevraging Puursesteenweg
Begin dit jaar organiseerde de werkgroep mobiliteit en veilig verkeer van N-VA Bornem een bevraging 
bij de bewoners van de Puursesteenweg over de verkeersveiligheid en leefbaarheid in hun straat.

Van de meer dan 90 bereikte gezinnen vindt 77 procent dat 
hun buurt er het voorbije jaar is op achteruitgegaan. 69 pro-
cent voelt zich onveilig als voetganger of fietser en 65 procent 
ondervindt overlast als gevolg van het (zwaar) verkeer en la-
waai. In afwachting van de heraanleg van de Puursesteenweg 
vroegen wij op de gemeenteraad van 17 april deze legislatuur 
nog werk te maken van een aantal voorstellen.

Enkele voorstellen
De putten en scheuren in de fiets- en voetpaden zorgen voor 
gevaarlijke situaties en moeten worden weggewerkt. Het is 
noodzakelijk om meer dan tweemaal per jaar gevallen blade-
ren en takken te vegen zodat ze geen gladde brij vormen, wat 
gevaarlijk is voor fietsers. Het onkruid en gras moeten tijdens de 
lente en de zomer onder controle blijven, zodat het fietspad over 
de hele breedte berijdbaar blijft. Verder moeten te grote bomen 
vervangen worden door diepwortelende bomen. Worteldoeken 

aanbrengen rond de wortels is ook een goed idee. Investeren in 
interactieve oversteekplaatsen met knipperende ledaanduiding, 
zodat automobilisten worden gewaarschuwd bij overstekende 
voetgangers of fietsers zorgt ook voor meer verkeersveiligheid.

Tot slot liet N-VA Bornem het schepencollege de nodige 
initiatieven opstarten voor de realisatie van een fietstunnel 
op de fietsostrade tussen Sint-Niklaas en Mechelen aan de 
spooroverweg. Dit voorstel past binnen 
de toekomstvisie van spoornetbeheerder 
Infrabel, waarin geen plaats meer is voor 
spooroverwegen.

Ivo Van Aken
Gemeenteraadslid
Werkgroep mobiliteit & veilig verkeer 
ivo.vanaken@n-va.be 

Gedeputeerde Jan De Haes uit Heist-op-den-
Berg en Saadet Gülhan.



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


