
Jouw lidmaatschap start hier. 
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik ontvang graag de infobrochure van CD&V
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Stuur deze info terug naar: CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel  
of naar info@cdenv.be of bel naar 02/238 38 11.
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De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor 
het interne gebruik van de diverse diensten van CD&V. De wet van 
8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet 
toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan.

VOLG ONS
@CDENV

Colofon
Heb je een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-werking 
in onze gemeente? Of een suggestie 
voor wat beter kan? Aarzel niet en ga 
de conversatie aan!

Lokale contactpersoon
Jeroen Segers 
(jeroen_segers@hotmail.be) 
www.bornem.cdenv.be

Volg ons op
www.facebook.com/cdenvbornem

Nationale contactpersoon
tom@cdenv.be

Verantwoordelijke uitgever
Lesly Gosse
Zavelberg 6, 2880 Bornem

@cdenv_bornemcdenvbornem

Bornem
#dichtbijjouHuis-aan-huisblad voor de inwoners van Bornem
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Beste Bornemnaar,

2020 was een pittig jaar dat volledig 
bepaald werd door het coronavirus. Onze 
vrijheden werden plots enorm beperkt, 
mensen werden ernstig ziek en van 
sommigen moesten we jammer genoeg 
ook afscheid nemen. Iedereen werd dit 
jaar wel op de een of andere manier 
getroffen door het coronavirus. Ik wil 
iedereen dan ook veel moed toewensen.

Uit solidariteit met alle getroffen Bornem-
naars heeft de Bornemse CD&V-afdeling 
de afgelopen maanden niet stilgezeten. Zo 
ontwikkelden we een bijzonder uitgebreid 
(post-)coronaplan waarin we pleitten voor 
extra sociale, financieel-economische en 
logistieke maatregelen. Want niemand 
mag in deze crisis uit de boot vallen. 
Niemand staat er alleen voor.

Afgezien van de coronacrisis werd 2020 in 
Bornem ook het jaar van het nieuwe 
mobiliteitsplan. Nog steeds vinden we het 
jammer dat dit plan zonder enige vorm 
van inspraak voor de Bornemnaar werd 
ontwikkeld en doorgevoerd. Waar we als 
CD&V-afdeling wel erg trots op zijn, is dat 
onze prachtige gemeente dankzij ver-
schillende CD&V-realisaties hoge toppen 
blijft scheren, zelfs op internationaal 
niveau. 

Samen met u kijk ik alvast hoopvol uit naar 
volgend jaar, een jaar waarin we het virus 
vast en zeker dankzij de vele inspanningen 
van ons allemaal zullen verslaan. Ik wens 
u en uw familie namens CD&V Bornem een 
gezond en succesvol 2021 met blijvende 
solidariteit tussen alle Bornemnaars.

Lesly Gosse
Voorzitter CD&V Bornem

Bornem valt dankzij 
CD&V in de prijzen
Na de mooie resultaten die we in de 
onderzoeken van Het Nieuwsblad be-
haalden (sociaalste gemeente, beste 
cultuurgemeente en beste sport-
gemeente) is ook de afgelopen weken 
en maanden weer gebleken dat onze 
inspanningen van de afgelopen jaren 
en decennia lonen.

Zo won Bornem dit jaar een inter-
nationale prijs met onze stedenband 
met het Zuid-Afrikaanse Nquthu en 
werden we uitgeroepen tot "bijen-
vriendelijke gemeente". Daarbovenop 
behoort onze gemeente ook nog eens 
tot de beste van de klas wat betreft het 
aantal woningen dat is aangesloten op 
de riolering.

Het is onmiskenbaar dat CD&V op al 
deze realisaties een stevige stempel 
heeft gedrukt en daar zijn we dan ook 
erg fier op!

#fieropbornem

"Als oud-schepen van erfgoed en 
toerisme ben ik tevreden dat het 
gemeentebestuur onze ingeslagen weg 
op vlak van erfgoedtoerisme verderzet", 
vertelt Bernadette Boeykens. "De 
ombouw van de Bornemse abdij tot een 
heus erfgoedcentrum in combinatie met 
de reeds in 2015 opgestarte plannen om 
van het kasteel een toeristische trek-
pleister te maken, zal ervoor zorgen dat 
erfgoed in Bornem nóg meer dan ooit 
tevoren beleefd zal kunnen worden. 
Iets om naar uit te kijken!"

Meer en kwalitatiever 
erfgoedtoerisme in Bornem 
Bernadette Boeykens over  de restauratie van de abdij en de 
vernieuwing van het kasteel

Bernadette Boeykens
Gemeenteraadslid CD&V

Erfgoed



Ook onze jongeren zetten zich in voor 
de verkeersveiligheid. Onlangs voer-
den ze nog ludiek en symbolisch  
actie tegen de uitgeschakelde ver-
keerslichten op het kruispunt van de  
Absveldstraat en de Barelstraat.

"In het kader van het nieuwe mo-
biliteitsplan werden de verkeers-
lichten hier zonder enig overleg uit-
geschakeld", legt Jeroen Segers uit. 
"Er kwamen drukknoppen die zeker in 
coronatijden amper gebruikt worden. 
Als gevolg van deze ingreep doen zich 
hier bijna dagelijks gevaarlijke si-
tuaties voor. De conclusie is dat  dit 
kruispunt met deze ingreep alles-
behalve veiliger werd gemaakt, in het 
bijzonder voor de zwakke weg-
gebruiker. Onze vraag is dan ook heel 
duidelijk: schakel de verkeerslichten 
weer in en voorkom op die manier 
ongelukken."

.  

JONGCD&V wil 
veiliger kruispunt

Het nieuwe mobiliteitsplan heeft de 
afgelopen weken en maanden al heel 
wat stof doen opwaaien. Het werd 
immers zonder enig overleg met de 
Bornemnaar en zonder goede en tijd-
ige communicatie ingevoerd, hoewel 
het een erg grote impact heeft op 
velen van ons.

Nieuw mobiliteitsplan: dan toch nog 
inspraak voor de Bornemnaar?
Liesje Pauwels over het controversiële Bornemse mobiliteitsplan

Net zoals veel Bornemnaars was ook 
CD&V enorm verrast door het nieuwe 
mobiliteitsplan dat op 1 juli plots werd 
ingevoerd. Noch de gemeenteraad als 
hoogste politieke orgaan van onze 
gemeente noch buurtbewoners en 
handelaars werden hier tot onze grote 
verbazing vooraf over geconsulteerd. 
Geen inspraak en participatie dus voor 
de Bornemnaar. En dat terwijl net de 
huidige meerderheidspartijen (N-VA en 
Iedereen Bornem) meer  op participatie 
en inspraak zouden inzetten.  

"De ondemocratische wijze waarop het 
mobiliteitsplan tot stand is gekomen in 
combinatie met de erg grote negatieve 
impact op een groot aantal inwoners 
heeft ertoe geleid dat we tijdens de 
gemeenteraad van september de stem-
ming over de onmiddellijke stopzetting 
van  het mobiliteitsplan op de agenda 
plaatsten", vertelt gemeenteraadslid 
Liesje Pauwels. "Dat de meerderheids-
partijen toen verrast waren door onze 
vraag (terwijl ze vooraf schriftelijk was 
ingediend) en uiteindelijk na meer dan 
een uur nachtelijk intern overleg niet 
durfden te stemmen over hun éigen 
mobiliteitsplan, omdat verschillende 
leden van de meerderheid zich al in de 
pers en op sociale media tégen dit 
mobiliteitspan hadden uitgesproken, 
vind ik nog steeds erg teleurstellend. Dit 
politieke manoeuvre was en is 
ongezien in de Bornemse politiek en 
wijst er eigenlijk op dat deze meerder-
heid niet rechtlijnig is en haar verant-
woordelijkheid op moeilijke mo-
menten probeert te ontlopen. Daarvan 
is de Bornemnaar jammer genoeg het 
slachtoffer geworden."  

"Nu moeten we echter vooruitkijken, 
want er ligt inzake mobiliteit nog veel 
werk op de plank", gaat Pauwels verder. 
"Ik ben tevreden dat er onlangs op onze 
expliciete vraag dan toch nog een 
participatietraject werd uitgetekend. 
Het is wel jammer dat dit enkel online 
georganiseerd wordt, want zo zullen 
veel mensen niet de kans krijgen om 
zich over mobiliteit te uiten. Enkel met 
iederéén rond de tafel moeten we er 
immers voor zorgen dat Bornem-
centrum leefbaar en verkeersveilig 
blijft. Ik wil iedere Bornemnaar dan ook 
oproepen om ons eventuele bezorgd-
heden  en/of suggesties telefonisch, via 
mail of per post te bezorgen (contact-
gegevens: zie colofon)."           

"Ik wil er ook nog op wijzen dat de 
mobiliteitsproblemen in onze ge-
meente zich niet beperken tot alleen 
maar Bornem-centrum. Hierbij denk ik 
bijvoorbeeld aan het sluipverkeer in 
Boskant en Eikevliet. De noodzakelijke 
studies werden hiervoor uitgevoerd. 
Het is dan ook vreemd dat er niets met 
de resultaten daarvan gedaan wordt." 

"Ikzelf en mijn partij zullen ons verder 
constructief blijven inzetten voor een 
betere mobiliteit", besluit Pauwels. "We 
merken dat de meningen over de in juli 
doorgevoerde ingrepen erg verdeeld 
zijn. Een grondige evaluatie van alle 
ingrepen dringt zich dan ook op, en 
daar zullen wij ook als oppositiepartij 
met plezier aan meewerken. Mét 
aandacht voor ieders bezorgdheden 
samen naar een mobiel, leefbaar en 
veilig Beurm!"“Alleen met iedereen rond de 

tafel kunnen we Bornem-
centrum leefbaar en 
verkeersveilig houden.”

Liesje Pauwels
Gemeenteraadslid CD&V

Liesje Pauwels
Gemeenteraadslid 
CD&V 

Mobiliteit

De coronacrisis slaat hard toe. Daar-
om stelden we tijdens de gemeente-
raad van juni een post-coronaplan 
voor om de Bornemnaars die het  
moeilijk hebben  de nodige zuurstof te 
geven en hen een extra duwtje in de 
rug te geven. Naar aanleiding van de 
tweede lockdown lanceerde CD&V in 
november nog een aantal bijkomende 
voorstellen met specifieke aandacht 
voor het welzijn van de Bornemnaar. 

Ten eerste willen we vooral onze sociaal 
zwakkeren extra ondersteunen. Daar-
voor kende Vlaams minister Wouter 
Beke gelukkig €73.962,90 toe aan 
Bornem. Daarbovenop lanceerden we 
verschillende voorstellen om de kans-
arme gezinnen en senioren verder te 
ondersteunen. Denk maar aan de aan-
koop van laptops, de telefoondienst 
"Zeggetis!", de noodzakelijke bedeling 
van hygiënepakketten en natuurlijk 

ook de noodzakelijke extra financiële 
ondersteuning. 

Ten tweede wordt ook het ver-
enigingsleven enorm getroffen. Ook 
hiervoor kunnen de Bornemse ver-
enigingen rekenen op een Vlaams 
steunpakket van €429.478,25.  Een 
eerste schijf hiervan werd ondertussen 
aan alle erkende verenigingen uit-
betaald. Onze gemeenteraadsfractie 
zal er nauwgezet op toezien dat de 
volgende schijven op een eerlijkere 
manier worden toegekend, waarbij 
geen enkele vereniging uit de boot valt. 
Daarnaast bevat ons plan tal van 
andere financiële steunmaatregelen.

Ten derde hebben we in ons plan ook 
aandacht voor de lokale economie. 
Naast financiële steun bevatte ons plan 
ook het voorstel voor de uitbreiding van 
de terrassen, de hulp bij digitalisering, 
de aankoop van voldoende hygiëne- en 
beschermingsmateriaal enzovoort.

We zijn tevreden dat het gemeente-
bestuur een aantal van onze voor-
gestelde maatregelen heeft door-
gevoerd en dat we op die manier een 
bron van insipratie zijn geweest voor 
het Bornemse (post-)coronabeleid.  

Het volledige plan vind je op onze 
website: http://bornem.cdenv.be

Extra coronasteun voor de Bornemnaar

Hilde Cools
Fractieleidster CD&V

“Niemand mag in deze 
coronacrisis uit de boot vallen.“ 

(Post-)coronaplan


