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Bornem zomert, maar…
Genoot u deze zomer ook van de vele evenementen in onze gemeente? 
Kon u zich uitleven in het Klein-Brabantse polderlandschap en op de 
wandel- en fietswegen?  En bezorgde Bornem u een glimlach met zijn  
gulle gastvrijheid op terrasjes en in restaurants? Ons in ieder geval wel. 
We mogen als Bornemnaar dan ook trots zijn op onze gemeente en op 
alle verenigingen, vrijwilligers en gemeentediensten die alles organiseren.

N-VA Bornem stelde niettemin ook een 
ergernis vast. Het vele onkruid – van 
kleine groene plukjes tussen de tegels 
tot grote takken en bossen langs fiets-
paden, bermen, grachten, in perken en 
over verkeersborden – is u duidelijk een 
doorn in het oog.  

N-VA vraagt onkruidbestrijdings-
plan

Wij begrijpen dat onkruid en andere 
planten onderdeel zijn van een  
natuurlijke leefruimte van bijvoorbeeld 
bijen. Maar om bodemverarming te ver-
mijden, moet onkruid en maaisel tijdig 

verwijderd worden. De gemeente- 
diensten leveren inspanningen, maar 
onderaannemers werken niet altijd even 
kwalitatief.

N-VA Bornem vraagt daarom een beter 
onkruidbestrijdingsplan en dat de 
onderaannemers nauwer geëvalueerd 
worden. Ook het sluikstorten en het 
zwerfvuilprobleem blijven een aan-
dachtspunt.  
 
Misschien kunnen we stellen: 
‘Waar het onkruid welig tiert, 
ziet men het zwerfvuil niet’.

Gespreksavond met Valerie Van Peel 
N-VA Bornem nodigt u graag uit voor een gespreksavond met N-VA-Kamerlid  
Valerie Van Peel. Toegang is gratis voor iedereen, ook niet-leden.

Na Theo Francken vorig jaar haalt N-VA Bornem opnieuw een erg gedreven toppoliticus naar 
Bornem. Valerie zal open spreken over haar parlementswerk en de maatschappelijke dossiers 
die ze opvolgt.

Programma:
18.30 uur - 20.00 uur: Buffet met varkenshaasje en witloof, champignonsaus en kroketten. Dessert: trio van 
kleine gebakjes + 1 glas cava/fruitsap voor wie zich inschrijft voor dit buffet (niet verplicht)
20.15 uur - 20.30 uur: Presentatie gemeenteraadsfractie door fractieleider Kristof Joos
20.30 uur - 21.15 uur: Uiteenzetting Valerie Van Peel 
21.15 uur - 21.45 uur: Vragen / antwoorden 
21.45 uur - 24.00 uur: Napraten

Inschrijven voor buffet:
Wil je deelnemen aan het buffet, schrijf je dan in vóór 9 oktober. Het buffet kost 20 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen 
tot 12 jaar. Het juiste bedrag stort je op rekeningnummer: BE44 9730 5505 8345. Vermeld daarbij steeds je naam, gemeente en het 
aantal deelnemers. Bevestig je inschrijving bij Erwin Van den Abeele: erwin.vandenabeele@n-va.be - 0499 71 07 02.

 Erwin Van den Abeele 

Voorzitter N-VA Bornem
0499 71 07 02
erwin.vandenabeele@n-va.be

VRIJDAG

20 oktober
Gemeenschapshuis 

Hingene Edmond  

Vleminckxstraat 73

N-VA Bornem wenst alle 
kinderen - die hopelijk op 
een veilige manier de school 
bereiken - een succesvol en 
prettig schooljaar toe. 
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N-VA Bornem ijvert voor 
de European Disability 
Card 

Personen met een beperking ondervinden in het 
dagelijks leven heel wat hinder. Het deelnemen 
aan het sociale leven is voor hen vaak geen  
evidentie. Tijdens de gemeenteraad van juni 
vroeg N-VA Bornem het gemeentebestuur 
daarom om partner te worden van de European 
Disability Card. 
Deze Europese kaart is voor personen met een beperking 
een bewijsstuk dat aantoont dat ze in België erkend zijn als 
persoon met een handicap. Hiermee komen ze in Europese 
landen in aanmerking voor specifieke toegangstarieven of 
voordelen op het vlak van sport-, cultuur- en vrijetijds- 
besteding.

Meerderheid wil eigen systeem uitwerken
OCMW-voorzitter Van den Berghe antwoordde dat de 
meerderheid niet tegen het voorstel was, maar dat ze liever 
zelf een systeem zou ontwikkelen op Bornems niveau. In 
het verleden zijn zo’n lokale initiatieven echter steeds  
afgeketst door de hoge kostprijs en de complexiteit. Volgens 
raadslid Ivo Van Aken zou de European Disability Card 
een oplossing bieden voor deze bezwaren.

Burger is tevreden over de Klein-Brabantse politie
Begin dit jaar ging de politiezone Klein-Brabant na hoe tevreden de burger was over hun werking 
en de dienstverlening. Uit de resultaten blijkt nu dat u over het algemeen tevreden bent over de 
houding en het gedrag van de politie. Ook vindt u dat de politiemensen voldoende vaardig en  
bekwaam zijn om aan uw vragen te voldoen. Maar menselijk contact blijft hierbij belangrijk.

Er ligt bovendien nog heel wat werk op de plank van de nieuwe korpschef. Zo zijn de afhande-
ling en de feedback na interventies en meldingen nog voor verbetering vatbaar. Daarnaast zijn 
het strenger optreden bij foutparkeren en snelheidsovertredingen, en de bereikbaarheid buiten de 
kantooruren belangrijke suggesties van de burgers. Werkpunten waar N-VA Bornem ook in het 
verleden al talloze keren op gewezen heeft.

Waar is de stem van 
jongeren in dorpsdebatten?
Tijdens de dorpsdebatten van juni kon u uw 
hun mening over het toekomstige ruimtelijke 
beleidsplan en het nieuwe mobiliteitsplan kwijt. 
N-VA Bornem was blij om te zien dat u deze kans 
greep om uw visie aan het gemeentebestuur bekend 
te maken, zeker sinds de afschaffing van ‘Met de tent 
de boer op’. Wat ons opviel, was echter de beperkte 
aanwezigheid van inwoners tot 40 jaar.

Gemiste kans
Nochtans zijn dit de Bornemnaars die nog lang deel zullen 
uitmaken van onze gemeenschap en daarom er belang bij 
hebben om mee te denken over de toekomst en de leefbaarheid 
van de gemeente. Tijdens het overleg met de studiebureaus 
Omgeving en Traject kaartte de N-VA de beperkte inbreng van 
deze bevolkingsgroep aan. Zij antwoordden dat ze in de zomer 
een plan zouden uitwerken om hen wel te bereiken. Rijkelijk 
laat voor een al lang aangekondigde raadpleging van alle 
Bornemnaars, volgens ons.

Bereik jongeren via de digitale weg 
Jongeren zijn tegenwoordig veel actiever online en daarom 
niet altijd te vinden voor een klassiek debat in een dorpszaal. 
Het voorstel om digitaal te werken, werd van de tafel geveegd 
vanwege de vrees dat er te veel klachten zouden gepost worden. 
Het is jammer dat kritische suggesties op het huidige beleid 
meteen worden weggezet als klachten van misnoegde burgers. 
Transparantie en inspraak betekenen dat je de mening van àlle 
Bornemnaars meeneemt in je analyse. Niet enkel die van je 
eigen achterban…

 Kristof Joos 
Fractievoorzitter N-VA Bornem
0477 54 49 30
kristof.joos@n-va.be

Geef iedereen alle  
kansen om deel 
te nemen aan het 
sociale leven. 

N-VA-gemeenteraadslid  
Ivo Van Aken
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Is uw tuin jachtgebied?
Jagers staan mee in voor een correct wildbeheer. 
Daar is niks op tegen. Maar iedereen hoorde  
ongetwijfeld al dat privétuinen - en zelfs kerkhoven 
of een kleuterschooltje - als jachtgebied ingekleurd 
werden op de digitaal beschikbare jachtplankaart. 
Ook in (groot-)Bornem is dit het geval. De N-VA 
zocht het uit.

Enkel de echte dorpskernen en de oevers van de Schelde zijn niet 
ingekleurd als jachtgebied. Zo is in Mariekerke de Weertstraat 
volledig ingekleurd van de Heystraat tot aan de Sint-Amandse-
steenweg. Maar ook de straatzijde tussen Halve Maanstraat en 
Heystraat is jachtgebied. 

Op die manier verzekeren jagers de beschikbaarheid van de 
vereiste 40 ha aaneengesloten jachtgebied. Men beroept zich op 
het algemeen ‘jachtrecht’. Nochtans bezit de eigenaar van een 
perceel het jachtrecht. Enkel hij of zij kan beslissen of het jacht-
recht al dan niet uitgeoefend wordt.

Laat u ‘uitkleuren’ uit de jachtkaart
Gelukkig kan u als privégrondbezitter eenvoudig uw perceel 
laten ‘uitkleuren’. Daarvoor moet u enkel een ‘eigendomsbewijs’ 

(kopie van volledig aanslagbiljet onroerende voorheffing) indie-
nen bij de betrokken arrondissementscommissaris.  
 
N-VA Bornem stelt voor dat de gemeente Bornem dit een stuk 
makkelijker maakt door via een ‘samen-aanvraag’ alle percelen 
van het publiek domein, maar 
ook van aanvragende Bornem-
naars, te laten uitkleuren.

Als men wandelt langs Bornemse wegen komt men 
maar weinig rustbanken tegen
Voor veel, vaak oudere, mensen is de afstand van thuis te voet of per fiets naar hun bestemming te 
groot. Zij willen onderweg even kunnen uitrusten. Ook de vele toeristen stoppen graag op tijd en 
stond – en niet enkel op onze dijken – om even van onze mooie natuur te genieten.

Rustbanken zijn er niet alleen voor mensen die van ver  
komen, maar ook voor buurtbewoners om elkaar onge-
dwongen te ontmoeten, even uit te rusten en een gesprek 
aan te gaan met een al dan niet toevallige passant. Die twee 
elementen worden met elkaar verbonden in een strategisch 
goed geplaatste rustbank. Dit hoeft niet alleen in parkjes of 
langs fiets- en wandelwegen te zijn, maar ook in woon- 
buurten, winkelstraten of gewoon vlakbij winkels.

N-VA Bornem wil de bestaande rustbanken in kaart brengen 
en nagaan in welke staat ze verkeren. We vragen ook dat de 
gemeente nagaat welke noden er zijn bij de inwoners. Daar-
uit kan dan een geografisch rustbankenplan voortvloeien.

Uiteraard zijn wij ervoor gewonnen om deze rustbanken uit 
duurzame materialen te fabriceren. Ze moeten dus idealiter 
bestaan uit gerecycleerd kunststofafval: een economisch 
verantwoorde keuze, milieuvriendelijk, met weinig tot geen 
onderhoud en een lange levensduur.

 Meer info over de jachtkaart vindt u op www.geopunt.be. 
Klik door naar ‘Natuur en Milieu’ en vervolgens ‘Jachtkaart’.

 Linda Dick,

N-VA-bestuurslid
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /


