
Beste Bornemnaar,
Onze gemeente werd de voorbije 
jaren door ‘Het Nieuwsblad’ meer-
maals in de bloemetjes gezet. Zo riep 
men Bornem in 2016 uit tot de soci-
aalste gemeente van Vlaanderen en 
vorig jaar scoorden we ontzettend 
sterk als plezantste, meest cultu-
rele én sportiefste gemeente. Deze 
titels kregen we niet zomaar, maar 
hebben we te danken aan de voort-
durende inzet van CD&V tijdens de 
voorbije legislaturen. CD&V Bornem 
doet aan politiek dichtbij de mensen. 
Wij blijven ijveren voor een bruisend 
Bornem, waar het voor iedereen veilig is om te wonen, aangenaam 
om te leven en waar ieder van ons voldoende energie kan opdoen 
om te werken. 

Beleid voeren is keuzes durven maken en ervoor zorgen dat ieder-
een meetelt. We roepen de meerderheid op om rekening te hou-
den met de noden van alle inwoners. Samen met alle verenigingen 
en inwoners blijven we streven naar een gemeente waar we fier op 
kunnen zijn. 

CD&V Bornem blijft waken over het beleid met aandacht voor so-
ciale verbondenheid. We staan voor een periode vol uitdagingen én 
kansen, waarin wij onze gemeente niet in de kou laten staan, maar 
nog harder zullen ijveren om onze gemeente aan de top te houden in 
Vlaanderen en om de warme en sociale gemeente te blijven die we 
altijd al zijn geweest.

#dichtbijBEURM
"Goud voor Bornem"

"Bornem is dé 
cultuurgemeente 
in de regio"

"Nergens zijn mensen zo fier op hun gemeente als in Bornem"

OP ONS KUNNEN
JULLIE BLIJVEN
REKENEN 
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Colofon
Heeft u een opmerking over de CD&V-werking in onze 
gemeente? Of heeft u een suggestie voor wat beter kan? 
Zin om lid te worden van CD&V? Wilt u zich bij ons bestuur 
aansluiten? 
Aarzel niet en neem contact op met Lesly Gosse, onze lokale 
contactpersoon: lesly.gosse@telenet.be.  

www.facebook.com/cdenvbornem

instagram: @cdenv_bornem

Lesly Gosse 
Voorzitter CD&V Bornem 
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"Bornem 
Sociaalste Gemeente 
van Vlaanderen" 
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Uiterst asociaal 
meerjarenplan: 
waar zaten rood 
en groen? 

VEEL GEKIBBEL, WEINIG 
CONCRETE BELEIDSDADEN
Opvallend is het enorme gebrek aan 
eensgezindheid tussen de verschillende 
partijen van deze coalitie. Gemeentera-
den werden meer dan eens gedurende 
lange tijd geschorst om de violen tus-
sen de coalitiepartners gelijk te stem-
men, waarbij standpunten uit het ver-
leden plots gewijzigd werden. De eigen 
politieke idealen worden dus zomaar 
overboord gegooid. Het vele gekibbel 
heeft er in het afgelopen jaar ook toe 
geleid dat er nog maar weinig concreet 
beleid werd gevoerd. De Bornemnaar 
krijgt niet wat hij verdient. Voor ons is 
het duidelijk : deze bestuursploeg heeft 
geen (toekomst)visie.

INSPRAAK EN BURGERPARTICIPATIE: WERD U GEHOORD? 
Één van de grote beloftes van de meerderheid was dat zij zou focussen 
op inspraak en participatie. Men wilde de Bornemnaar meer de kans ge-
ven om zelf bij te dragen tot het beleid. In verschillende dossiers is echter 
al gebleken dat de Bornemnaar nauwelijks betrokken wordt bij het be-
leid. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Waar en wanneer werd de stem gehoord van onze Bornemse vereni-
gingen, scholen en individuele burgers? Inspraak en burgerparticipatie 
blijken niet meer dan holle verkiezingsbeloften. Bovendien wordt er 
geen rekening gehouden met de resultaten uit reeds georganiseerde in-
spraakmomenten, zoals voor de herbestemming van de kerk in Branst. 

Één jaar geleden ging de nieuwe Bornemse coalitie van Iedereen Bornem 
en N-VA van start. Het is dan ook het uitgelezen moment om het nieu-
we beleid aan een tussentijdse evaluatie te onderwerpen. De resultaten 
van die evaluatie zijn niet al te fraai. Zo heeft deze coalitie maar weinig 
aandacht voor inspraak en participatie van de Bornemnaar en is er in 
het afgelopen jaar al vaak pijnlijk gebleken dat de verschillende meerder-
heidspartijen niet altijd op dezelfde golflengte zitten.  

In december stelden Iedereen Bornem en N-VA hun strategisch meerja-
renplan 2020-2025 voor. Behalve de voortzetting van een aantal reeds 
bestaande projecten (Buurtkar en Germaine 2.0), bevat het plan weinig 
concrete beleidskeuzes. De vele holle slogans en vage stellingen wijzen 
erop dat deze coalitie geen keuzes durft te maken en over weinig ideeën 
beschikt. Zo slaagt zij er blijkbaar niet in om na één jaar bepaalde retri-
buties definitief vast te leggen, waardoor veel Bornemse verenigingen in 
onzekerheid leven. 
Wel nemen ze vele asociale maatregelen die een slag in het gezicht zijn van 
onze senioren en sociaal zwakkeren. Waar zaten de socialisten en groenen 
tijdens de besprekingen?! Het is onbegrijpelijk dat zij akkoord gingen met 
de sluiting van dienstencentrum “Den Dries”, de afschaffing van de “Over 
en tweer” en het betalend maken van schoolzwemmen. CD&V Bornem zal 
er alles aan doen om deze asociale maatregelen terug te dringen en zo op 
te komen voor de rechten van de sociaal zwakkeren, senioren en (jonge) 
gezinnen. Wij blijven ijveren voor een warm en sociaal Bornem!

Eén jaar Iedereen Bornem en N-VA: 
DE BORNEMNAAR VERDIENT BETER

• Tijdelijke (?) stopzetting van de Bornemse adviesraden                
(dé inspraakorganen in onze gemeente)

• Afschaffing van de veeprijskamp tijdens de Bornemse jaarmarkt
• Stopzetting van het gemeenschapshuis in Eikevliet
• Plannen voor jongerencentrum in Jeugdhuis Kadee
• Herbestemming van de kerk in Branst

HOGE SCHULD? 
ZET DIE PLOAT AF!

Tot vervelens toe gebruikt de huidige meerderheid voor alles wat 
ze niet kan/wil uitvoeren het argument ‘het geld is op, want CD&V 
liet een torenhoge schuld na’. Dat is al te makkelijk en het klopt 
NIET. Het is een feit dat de schuld zonder rente hoog is. Eind 2018 
bedroeg die €47.000.000, maar wist je dat dit bedrag tegen 2025 – 
onder het nieuwe bestuur – zal stijgen tot € 48.300.000?! 
Wat telt, is niet het schuldbedrag, maar de jaarlijkse leningsaflos-
sing. CD&V heeft er altijd voor gezorgd dat dit bedrag nooit meer 
dan 14 % was van alle gemeentelijke uitgaven. Vergelijk dit eens 
met wat iemand betaalt voor een woning: velen zitten makkelijk 
aan 33 % van hun inkomen. Lenen betekent investeren in de toe-
komst. CD&V investeerde IN en VOOR de Bornemnaar. Denk bij-
voorbeeld aan Ter Dilft waar jong en oud kan genieten van het in-
drukwekkende en gevarieerde cultuuraanbod.
De nieuwe meerderheid investeert misschien wel, maar we stellen 
ons vragen bij de geplande overbodige aanwervingen van vijf top-
ambtenaren, jaarlijks goed voor een extra uitgave van € 250.000, 
waardoor de personeelskost van 46 % zal stijgen tot 53 %, terwijl 
we voldoende waardevol personeel hebben. We roepen op om die 
extra investering in te zetten voor concrete projecten: zo kan bij-
voorbeeld dienstencentrum “Den Dries” open blijven en moet ook 
ons cultuurcentrum niet besparen op zijn werking.

CD&V BLIJFT STEMPEL DRUKKEN OP BORNEMS BELEID
CD&V laat de inwoners van Bornem niet in de kou staan en neemt zijn rol als 
oppositiepartij ter harte. Zo kreeg de gemeente op vraag van toenmalig sche-
pen Dirk Hoofd een rioleringssubsidie van voormalig minister Koen Van den 
Heuvel voor de Sint-Amandsesteenweg en de Beukelbaan. Ook de wegmarke-
ringen die er kwamen op de fietsostrade tussen Bornem en Puurs om fietsers 
erop te wijzen dat ze geen voorrang hebben, kwamen er op vraag van CD&V. 
Tot slot is het ook dankzij CD&V dat de Bornemse vakbonden de komende ja-
ren in de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) ver-
tegenwoordigd zullen zijn.

EVOLUTIE PERSONEELSKOST    

EVOLUTIE INVESTERINGEN   

Investeringen in projecten / realisaties

Personeelskost

2018
CD&V

2020
N-VA / Iedereen Bornem

2018
CD&V

2020
N-VA / Iedereen Bornem

56%
54%
52%
50%
48%
46%
44%
42%

54%

52%

50%

48%

46%

44%

42%


