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20 ambitieuze actieplannen voor een welvarend Bornem
13 vrouwen en 14 mannen uit groot Bornem vormen onze enthousiaste en gedreven N-VA-ploeg voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Zij zijn allen actief als vrijwilliger in het Bornemse verenigingsleven en voelen goed aan wat er in onze gemeente leeft. Dit combineren 
we dan weer met de ervaring die ze hebben als bedrijfsleider, zelfstandige, actieve senior, in de zorgsector of andere sectoren. Onze 
kieslijst vindt u op de derde pagina.

Aan de hand van 20 concrete actieplannen tonen we u hoe we Bornem de komende jaren vorm willen geven. Deze zijn gebaseerd op 
vier speerpunten: verkeersveiligheid, levendige dorpskernen, mobiliteit en veiligheid & de aanpak van overlast. Hierover meer op 
onze tweede pagina en op www.n-va.be/bornem.

Geef ons uw vertrouwen op 14 oktober, zodat we in Bornem eindelijk deze uitdagingen kunnen aanpakken. Want wij zijn er klaar voor!

BORNEM
V.U.: KRISTOF JOOS, SINT-JANSBEEKVELD 10, 2880 BORNEM
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Veilig thuis in een welvarend Bornem

Lijsttrekker Kristof Joos met Bart De Wever

Kristof Joos trekt N-VA-lijst
Onze 40-jarige lijsttrekker Kristof Joos woont samen met Kim in  
Mariekerke, is papa van twee kinderen en werkt in de financiële sector. 
In de gemeenteraad leidt hij als fractievoorzitter de N-VA-fractie. Hij 
zetelt in een aantal commissies en ook in de politieraad van de  
politiezone Klein-Brabant. Verder werkt hij als vrijwilliger binnen 
verschillende Bornemse verenigingen actief mee aan een levendige 
gemeente.
“Ondanks de aantrekkelijkheid van Bornem voor zijn inwoners, ondernemers  
en bezoekers kan iedereen vaststellen dat onze gemeente de afgelopen jaren is  
blijven stilstaan. Denk maar aan mobiliteit en ruimtelijke ordening. En dat  
terwijl de schuld per Bornemnaar verder bleef oplopen. Het wordt dringend  
tijd voor een krachtdadig bestuur dat snel en kordaat beslissingen durft te  
nemen en veranderingen durft door te voeren. Want het verschil  
maken voor de Bornemnaar is en blijft mijn grootste drijfveer.”

V.l.n.r.: Paulien Broothaerts, Jasper Weckx, Ivo Van Aken, Karin Loosen, Robin Van den Broeck, Erwin Van den Abeele, Sueann Vandeputte, Eddy Weymans, Kristof Joos, 
Saadet Gülhan, Linda Dick, Ann Bogaerts, Peter Stans, Annemie Spiessens, Dirk Zoldermans, Kim De Baere, Diane Van Strijdonck, Eddie Bormans, Thomas Decat, 
Mark Van Wauwe, Hugo Segers, Emilie Struyf en Veerle De Kuyper. Lindsey Pauwels, Ivan De Hertog, Vanessa Cools en Peter De Clercq ontbreken op de foto.
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Verkeersveiligheid, levendige dorpskernen, mobiliteit en veiligheid & strijd tegen 
overlast. Dat zijn de vier thema’s waar N-VA Bornem werk van maakt. Zodat u zich 
thuis voelt in een welvarend Bornem.

Veilig thuis in een welvarend Bornem

Verkeersveiligheid
• Bornem uitbouwen tot een volwaardige 

fietsgemeente via een stimulerend en doordacht 
fietsbeleid.

• Werk maken van conflictvrije kruispunten en 
veiligere oversteekplaatsen. 

• Striktere opvolging van het zwaar vervoersplan. 
• Realisatie van een fietstunnel aan de spoorweg- 

overgang Puursesteenweg

Levendige dorpskernen
• Ontmoetingsplaatsen in onze dorpskernen 

verankeren om het sociale weefsel te behouden.
• Buurtwinkels en kleine handelaars in onze 

deelgemeenten betrekken bij gemeentelijke 
activiteiten.

• Plan ‘Boomstraat’: samenwerking met handelaars, 
bewoners en bezoekers om de winkelbeleving, de 
aantrekkelijkheid en de algemene leefbaarheid in 
ons handelscentrum te vergroten.

• Lancering Bornem-app en een lokaal online 
winkelplatform. 

• Oprichting ouderenloket en ijveren voor een 
dementievriendelijk Bornem.

• Invoering burgerbegroting en oprichting 
kindergemeenteraad.

Mobiliteit
• Aanpak van Sint-Amandsesteenweg en 

Puursesteenweg, net zoals de laterale wegen langs de 
N16.

• Mobiliteitsplannen, fietspaden, routes en vervoer op 
maat over de gemeente- en provinciegrenzen heen 
bekijken.

• Een vlot bereikbare, toegankelijke en bruikbare 
mobiliteitsketen voor iedereen.

• Met een slim parkeerbeleid en bijkomende 
randparkings het verkeer uit onze centra weren.

Veiligheid en strijd tegen overlast
• Blauw meer in onze straten, met de wijkagent als eerste 

aanspreekpunt voor onze buurtbewoners. 
• Via een lik-op-stukbeleid sluikstorten, zwerfvuil, 

criminaliteit en overlast tegengaan.
• Meer mobiele camera’s tegen sluikstorten.
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Een sterke ploeg voor Bornem

JOOS kristof
Mariekerke
40
Effectenhandelaar

1

GÜLHAN Saadet
Wintam
32
Advocate

2

BORMANS Eddie
Bornem
53
Algemeen directeur

5

DICK Linda
Bornem
60
Manager 
telecommunicatiesector

6

VANDEPUTTE Sueann
Hingene
37
Werkstudent Rechten

4

VAN AKEN Ivo
Wintam
49
Projectverantwoordelijke 
verkeersveiligheid

3

WEYMANS Eddy
Branst
71
Actieve senior

27

1. JOOS Kristof

2. GÜLHAN Saadet

3. VAN AKEN Ivo

4. VANDEPUTTE Sueann

5. BORMANS Eddie

6. DICK Linda

7. VAN DEN ABEELE Erwin

8. LOOSEN Karin

9. ZOLDERMANS Dirk

10. PAUWELS Lindsey

11. STANS Peter

12. SPIESSENS Anne-mie

13. DE KUYPER Veerle

14. VAN WAUWE Mark

15. DECAT Thomas

16. BOGAERTS Ann

17. VAN DEN BROECK Robin

18. DE BAERE Kim

19. WECKX Jasper

20. BROOTHAERTS Paulien

21. DE HERTOG Ivan

22. COOLS Vanessa

23. DE CLERCQ Peter

24. STRUYF Emilie

25. SEGERS Hugo

26. VAN STRIJDONCK Diane

27. WEYMANS Eddy

Hoe stemt u het 
best?
Door het bolletje bij alle  
N-VA-kandidaten te kleuren.  

Zo helpt u iedereen van onze lijst 
vooruit.



Veilig thuis in een welvarende 
provincie Antwerpen
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“ De N-VA blijft werk maken van 
groene oases dichtbij huis, voor 
ontspanning en recreatie.
Jan De Haes
Provinciaal gedeputeerde
Lijsttrekker

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in de
provincie Antwerpen in goede banen.

Zolang het provinciale niveau niet is afgeschaft, moet 
het een slanke en daadkrachtige overheid zijn. Dankzij 
de N-VA bespaarden we in de provincie Antwerpen 
al jaarlijks 8 procent op de werkingsmiddelen. En 
in 2013 verlaagden we de dotaties aan partijen en 
fracties met 15 procent. Dat moet bijdragen aan een 
verlaging van de provinciebelastingen voor gezinnen 
en bedrijven.

We leggen fietsostrades aan en zorgen voor 
een betere bovenlokale mobiliteit.

We blijven investeren in het onderhoud van recreatie- 
en groendomeinen.

De N-VA wil de open ruimte bewaren 
voor de volgende generaties.

1.  Jan De Haes 
 Heist-op-den-Berg

2.  Christ’l Cottenie 
 Bonheiden

3.  Eddy Verhaeven 
 Mechelen

4.  Saadet Gülhan 
 Bornem

5.  Erwin Mertens 
 Puurs-Sint-Amands

6.  Reinilde Van Moer 
 Willebroek

7.  Bert Wollants 
 Lier


