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Open brief aan het Bornemse 
gemeentebestuur

          Bornem, 1 juli 2020

Geachte college van burgemeester en schepenen,

Vandaag is de proefperiode van het nieuwe Bornemse mobiliteitsplan van start gegaan. Nadat CD&V Bornem 
enkele jaren geleden al de denkoefening voor een nieuw mobiliteitsplan had ingezet, kijkt onze partij ernaar 
uit om de komende weken en maanden na te gaan welke invloed dit nieuwe mobiliteitsplan zal hebben op de 
verkeersdoorstroming en -veiligheid in Bornem-centrum. We stellen ons echter wel ernstige vragen bij de wijze 
waarop dit plan tot stand is gekomen.

Vooreerst vinden we het goed dat jullie nadenken over manieren waarop we de Bornemse verkeersstromen 
vlotter én veiliger kunnen laten verlopen. Dat is erg belangrijk in een gemeente waar de verkeersdruk de 
afgelopen jaren enorm is toegenomen. De manier waarop jullie voor dit plan te werk zijn gegaan, baart ons 
echter grote zorgen. Waarom hebben jullie de Bornemse adviesraden niet gehoord toen dit plan op tafel kwam? 
En waarom hebben jullie ook de handelaars hier niet bij betrokken? Dit wijst volgens ons – net als in vele 
andere dossiers – op een groot gebrek aan inspraak en participatie. Ook de gemeenteraad werd als hoogste 
orgaan van de gemeente niet geraadpleegd voor dit plan, dat toch wel een grote impact heeft op onze 
dorpskern.

Ook de gebrekkige en laattijdige communicatie over dit plan betreurt CD&V enorm. Mensen die minder 
vertrouwd zijn met online media, werden veel te laat (en sommigen zelfs helemaal nog niet) op de hoogte 
gebracht van dit plan. Ook de verwarrende communicatie over de fietsdrukknop die al dan niet op het kruispunt  
Absveldstraat-Barelstraat geplaatst zal worden, betreurt onze partij ten zeerste.

Als voorzitster van CD&V Bornem wil ik jullie dan ook oproepen om meer respect te tonen voor de Bornemnaars 
en hen in de toekomst te betrekken bij de Bornemse mobiliteitsplannen. Het gebrek aan overleg en inspraak 
in combinatie met de gebrekkige communicatie maken het onmogelijk om op een gedragen manier ingrepen 
te doen in de verkeersstromen, ook al gaat het nog maar om een proefperiode.

Wij verwachten dan ook van dit gemeentebestuur dat het alsnog een participatietraject organiseert om tot 
een breed gedragen mobiliteitsplan te komen en wachten ondertussen graag af wat de praktijk ons over de 
doorgevoerde ingrepen zal leren. Zodra we daar zicht op hebben, zal onze partij uiteraard kritisch, maar 
constructief meewerken om het plan te verbeteren.

Wij kijken alvast uit naar jullie reactie.

Met vriendelijke groeten,

Lesly Gosse
Voorzitter CD&V Bornem


