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Zilveren medaille schuld  
per inwoner

Dat Bornem werd uitgeroepen tot de tweede beste 
gemeente van Vlaanderen, daar mogen wij terecht 
fier op zijn. Maar dat betekent niet dat we zomaar 
op onze lauweren mogen rusten, want ook in een 
minder benijdenswaardige categorie halen we de 
zilveren medaille: de tweede hoogste schuld per 
inwoner.

Uit de cijfers van de Vlaamse overheid is gebleken dat 
de Bornemnaar garant staat voor 2 142 euro schuld 
per persoon, na grootstad Mechelen. Ondanks de 
belastingverhogingen van de CD&V-Groen-beleids-
ploeg aan het begin van deze legislatuur loopt de 
schuld verder op. De rekeningen worden met andere 
woorden gewoon doorgeschoven naar onze kinderen 
en kleinkinderen. 

Dit kan niet voor N-VA Bornem. Dringend tijd voor 
een wake-up call en een nieuw beleid met visie op 
lange termijn.

Veilig thuis in een welvarend  
Vlaanderen
Een vliegende start voor N-VA Bornem. Meerdere Bornemnaars 
versterken de partij en ondersteunen ons lokaal project dat  
Verandering wil brengen in onze gemeente. Onze afdeling is  
in goede doen, de sfeer opperbest en we zijn supergemotiveerd.  
We gaan er voor! 

Drukke start 2018
N-VA Bornem hervatte in januari de 
politieke activiteiten in de gemeente- 
en OCMW-raden en de verschillende 
commissies. Dossiers zoals het project 
Van Steen tot Steen, de kosten van 
fietsenstallingen en de gevechtsporthal 
in Breeven, de toegankelijkheid van de 
wereldwinkel, de gevaarlijke trappen 
en niveauverschillen CC Ter Dilft, 
het aflossingsplan KSV Bornem, de 
discussie over de statiegeldalliantie 
tegen sluikstorten, de inbrakenplaag 
in Klein-Brabant, een enquête voor de 
Puursesteenweg van onze werkgroep 
Mobiliteit en Veilig Verkeer… werden 
behandeld. N-VA Bornem houdt de 
vinger aan de pols, blijft kritisch maar 
opbouwend en reikt oplossingen aan.

Oppositiewerk levert resultaat op 
Enkele N-VA-verwezenlijkingen: 
wandelpad Kardinaal Cardijnplein, 
ledverkeersborden, camera’s, veiligere 
kruispunten, aanpassingen voetpaden 
en straten, beoordeling en bijsturing 
ruimtelijke ordeningdossiers, betere 
opvolging financiën en goed bestuur. 
Ook tijdens de OCMW-raden volgde 
de N-VA het sociaal beleid en zorgde 
mee dat de zwakkeren de beste en 
juiste steun en begeleiding kregen. Dat 
alles mag ook eens gezegd worden! 
Dat is de verantwoordelijkheid die 
wij opnemen dankzij uw stem die we 
kregen in 2012 en die we als partij elke 
dag moeten verdienen!

Wat biedt N-VA Bornem u aan in 
2018?
Uiteraard de inzet van onze gemeente- 
en OCMW-raadsleden, bestuursleden 
en sympathisanten. De vele signalen 
die ons bereikten van misnoegde 
inwoners, bedrijven en horeca – die 
het oneens zijn met het gevoerde beleid 
– zijn niet in dovemansoren gevallen. 
In maart, april en mei werkt N-VA 
Bornem aan het programma voor de 
verkiezingen van oktober 2018. Hebt 
u vragen of ideeën? Stuur een e-mail 
(bornem@n-va.be) of spreek ons aan 
tijdens onze activiteiten en op evene-
menten.

N-VA Bornem is uw garantie voor een 
welvarend, sociaal, veilig en groen 
Bornem, waar elke burger fier op kan 
zijn. 

Erwin VAN DEN ABEELE
Afdelingsvoorzitter
0499 71 07 02
erwin.vandenabeele@n-va.be

Meer weten over 
N-VA Bornem?

 www.n-va.be/bornem

 N-VA Bornem

 @NVABornem

 Word jij ook lid van onze groeiende familie? Neem contact op 
met een bestuurslid of surf naar www.n-va.be/bornem.
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Bevraging Van Haelenstraat in Hingene
Omdat verkeersveiligheid en leefbare buurten prioritair zijn, maakte de N-VA-werkgroep Mobiliteit en Veilig 
Verkeer er de voorbije jaren werk van om bewoners te bevragen over hun straat. Eind 2017 was de Frans Van 
Haelenstraat in Hingene aan de beurt, de belangrijkste verbindingsweg tussen Hingene en Bornem die steeds 
meer verkeer aantrekt door de toenemende drukte op de N16.

Het herinrichten en beter aanduiden van de bestaande parkings, wagens van straat houden door 
je garage te gebruiken en een kiss-and-ridezone voor de school werden als mogelijke structurele 
oplossingen aangegeven. De klinkers die de kasseien vervangen, verhogen de verkeersveiligheid 
niet omdat ze het verkeer niet afremmen. Meer snelheidscontroles, een led-aanduidingsbord 
voor de zone 30 en een fietspad in asfalt worden voorgesteld. De mogelijkheden om sluipverkeer 
te ontmoedigen, moeten worden onderzocht. Buurtparkings of éénrichtingsverkeer kunnen 
meer ruimte creëren voor fietsers, voetgangers en doorgaand verkeer. 

Losse maatregelen volstaan niet om de huidige mobiliteits- en verkeers-
veiligheidsproblemen aan te pakken. Een doordacht mobiliteitsbeleid is 
absoluut noodzakelijk.

Kermis voor volwassenen 
en kinderen met een  
beperking
Vaak kunnen kinderen en (jong)volwassenen met 
een beperking niet optimaal genieten van een ker-
mismoment omdat ze vreemd bekeken worden, de 
attracties niet zijn aangepast, het te druk is en er 
te veel prikkels zijn. Daarom stelt N-VA Bornem 
voor om een ‘kermis op maat, leuk en toeganke-
lijk voor iedereen’ te organiseren.
Zo kan men onderzoeken of attracties een tweetal uur 
ter beschikking van personen met een beperking gesteld 
kunnen worden. De attracties worden dan aangepast aan de 
noden van kinderen met een beperking. Bijvoorbeeld door 
de snelheid en duur aan te passen of de lampjes minder te 
laten knipperen en het volume aan te passen.

We zijn ervan overtuigd dat als de gemeente en de foorkra-
mers samenwerken, we ook jongeren met een beperking een 
leuk kermisgevoel kunnen bezorgen.

N-VA-voorstel: bijkomende 
camera tegen sluikstorten
Omdat sluikstorters in Bornem hardleers zijn,  
besliste de politie om de controles uit te breiden. 
Maar slechts één camera voor heel Klein-Brabant 
volstaat niet. Zo werden er nog maar twee overtre-
ders betrapt. Daarom deed N-VA Bornem op de  
gemeenteraad het voorstel om een extra verplaats- 
bare camera aan te kopen. 

Sluikstorten 
zorgt niet alleen 
voor frustratie, 
maar ook voor 
milieuoverlast 
zoals verstopte 
grachten. Dat 
brengt dan weer 
de veiligheid in 
het gedrang. Ook 
dieren kunnen 
zich kwetsen 
aan de scherpe 
blikjes in weiden 
en velden.

Met de invoering van statie-
geld voor lege petflessen en 
blikjes wil het samenwer-
kingsverband Statiegeldalli-
antie het zwerfvuilprobleem 
aanpakken. Het aantal 
gemeenten, verenigingen en 
bedrijven dat zich bij deze 
alliantie aansluit stijgt elke 

week. N-VA Bornem is deze 
alliantie genegen, ook al is dit 
een gewestelijke bevoegdheid. 
Ook met GAS-boetes kunnen 
lokale overheden nog veel 
harder ingaan tegen vervui-
lers. Wij blijven dan ook de 
strijd aangaan met zij die 
denken onze mooie gemeente 
straffeloos te kunnen bevui-
len met zwerfvuil.

Ivo VAN AKEN
Gemeenteraadslid
ivo.vanaken@n-va.be
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N-VA pleit voor gelijkwaardige 
behandeling van alle lokale  
handelaars
Begin februari kondigde het gemeentebestuur fier de bevlag-
ging aan van het Branstse centrum. Een goede zaak, want elke 
steun voor onze lokale handelaars komt van pas in deze tijden 
van e-commerce. Groot was echter onze verbazing dat deze 
ondersteuning beperkt bleef tot Branst. En dat terwijl onze 
andere deelgemeenten ook hun dorpswinkels hebben.

Tussenkomst N-VA werpt vruchten af
N-VA Bornem bond de kat de bel aan op de gemeenteraad. En met 
resultaat. Het gemeentebestuur gaf aan de andere deelgemeenten 
alsnog te zullen bevlaggen. Goed dat de bevoegde schepen einde-
lijk beseft dat onze lokale winkeliers alle steun kunnen gebruiken, 
al is het maar symbo-
lisch met vlaggen die 
hun winkelbuurten 
verfraaien. Alle extra 
aandacht, hoe klein 
ook, voor hun dage-
lijkse inspanningen 
voor onze gemeen-
schap komt meer dan 
van pas.

Het nieuwe 
Ter Dilft is 
mooi, maar 
…
De verbouwing van 
het CC Ter Dilft is zo 
goed als afgewerkt, 
maar de eerste ge-
breken duiken al op. 
Zo zijn er op de trap al mensen gevallen. Onze partij bracht dit 
punt op de gemeenteraad van februari 2018. De schepen beloof-
de aanpassingen. Het is dan ook belangrijk dat elke Bornemnaar 
daarvan op de hoogte is.

Er komt snel een bijkomende leuning in het midden van de trap en 
men heeft fluostrips aangebracht op de traptreden. Aan de We-
reldwinkel kon geen hellend vlak worden aangelegd, maar er is een 
lift beschikbaar op aanvraag (met sleutel). Het probleem dat zich 
stelde met de liftsleutel zou niet meer mogen voorkomen. 
Het buitenplein krijgt nieuwe verlichting, omdat de 
trappen er niet goed zichtbaar zijn.

Het blijft hoe dan ook een gemiste kans dat bij 
deze verbouwing zo weinig rekening gehouden 
is met de minder mobiele 
medemens of personen 
met een beperking.

  Het blijft een gemiste kans dat bij de 
verbouwing zo weinig rekening gehouden 
is met de minder mobiele medemens.

Linda DICK
Penningmeester
linda.dick@n-va.be 

Kasteel van Bornem als  
onthaalpoort van de Scheldevallei
In het project Van Steen tot Steen wil de Vlaamse overheid een 
prominente rol voorzien voor het Kasteel van Marnix de 
Sainte-Aldegonde in de opwaardering van de Scheldevallei 
tussen Antwerpen en Gent. 

Onze partij steunt de overeenkomst tussen het Domein van Bornem, het 
Regionaal Landschap Schelde-Durme, Toerisme Klein-Brabant Schelde-
land en de gemeente Bornem. Maar wel met  duidelijke voorwaarden ter 
bescherming van onze Bornemse gemeenschap. Zo moet eerst en vooral 
de Kasteeldreef beschermd worden als toegangsweg voor wandelaars, fiet-
sers, sporters en overstekende dieren. Via een doordacht en geïntegreerd 
mobiliteitsplan moet eveneens de impact van de vele nieuwe bezoekers op 
onze gemeente worden ingeschat. 

Daarnaast moet dit project zelf een uithangbord zijn om enerzijds onze andere toeristi-
sche troeven te promoten en anderzijds ook onze horecazaken, onze eetgelegenheden, 
onze slaapaccommodaties en onze handelszaken mee in de kijker te zetten. Het mag geen 
concurrentiespel worden met onze lokale ondernemers, maar een 
samenwerking en synergie waar onze Bornemse gemeenschap mee 
in deelt. En waar mogelijk dient ook maximaal ingezet te worden 
op de lokale tewerkstelling. Het is de taak van het gemeentebestuur 
om mee vanop de eerste rij de belangen van onze gemeenschap te 
promoten, maar vooral te verdedigen. 

Kristof JOOS
Fractievoorzitter 
0477 54 49 30
kristof.joos@n-va.be

  De N-VA wil een duidelijke meerwaarde voor 
Bornemse gemeenschap. Iedereen moet de 
vruchten kunnen plukken van dit plan.
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

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


