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Bornem, waar de horeca zich thuis voelt 

Bornem, 31 mei 2020 

Onze gemeente beschikt over een rijk aanbod aan horecazaken. Verspreid over de hele gemeente vind je leuke horecazaken 

met gezellige terrassen, waar je smaakpapillen verwend worden. Hoewel er in de afgelopen maanden tal van prachtige 

initiatieven werden genomen, zal de heropening van onze horeca niet evident zijn. Mensen zijn immers – net als bij de 

heropening van de winkels – erg terughoudend om op café te gaan of om een terrasje te doen. Bovendien zullen de 

horecazaken ook rekening moeten houden met de voorschriften die werden opgenomen in de gids “COVID-19 - Goede 

Praktijken HORECA” van de Economic Risk Management Group (ERMG). CD&V Bornem roept het gemeentebestuur dan ook 

op om dringend maatregelen te nemen.  

Een eerste belangrijk punt zal erin bestaan om de horecazaken ruimte te geven om te ondernemen. Volgens ons zijn er 

hiervoor tal van mogelijkheden. Maak bijvoorbeeld van de straat van het Kardinaal Cardijnplein één groot terras en leid de 

auto’s af via de parking van het Kardinaal Cardijnplein. Hierbij moet uiteraard bekeken worden welke zaken hieraan kunnen 

deelnemen. Gelijkaardige initiatieven moeten ook in onze deelgemeenten worden uitgewerkt, want horecazaken buiten 

Bornem-centrum mogen uiteraard niet vergeten worden. Daarbij denken we onder andere aan het Gemeenschapshuis van 

Branst en de omgeving rond de kerken in Hingene en Wintam, maar ook in onze andere deelgemeenten zien we 

mogelijkheden. Ook voor zaken die het moeilijker hebben om extra ruimte te vinden, moet een oplossing gezocht worden. 

Ten tweede vraagt CD&V Bornem dat er zeker voor deze sector binnen de gemeentelijke administratie een 

coronaverantwoordelijke wordt aangeduid die er samen met de horeca-uitbaters over zal waken dat alles correct en veilig 

verloopt. Een goede naleving van de voorschriften bij de heropstart van de horeca zal immers belangrijk zijn om een eventuele 

heropflakkering van het coronavirus te voorkomen.  

Ten derde moeten we niet alleen administratieve steun verlenen, maar we moeten ook durven mee te investeren in 

veiligheidsmaatregelen. De gemeente moet bijvoorbeeld voldoende hygiëne- en beschermingsmateriaal voorzien. Concreet 

zullen onze horecazaken nood hebben aan handgel, plexiwanden enz. om de veiligheid van zowel de uitbaters en het 

personeel als die van het cliënteel te garanderen. De gemeente moet ook de (verdere) digitalisering van onze horecazaken 

faciliteren. 

Ten slotte lijkt het ons belangrijk om – uiteraard mits naleving van alle geldende veiligheidsmaatregelen – een samenkomst 

met alle Bornemse horeca-uitbaters te organiseren. Op die manier kan worden nagegaan welke voorstellen voor hen 

haalbaar zijn, welke creatieve ideeën zij zelf hebben, waar zij nood aan hebben en hoe de gemeente hen hierbij kan 

ondersteunen. Door zo’n bijeenkomst met alle belanghebbenden te organiseren, heeft iedereen inspraak in de manier 

waarop de Bornemse exitstrategie wordt vormgegeven. De uitwisseling van ideeën met alle partners rond de tafel is voor 

onze partij ook nog steeds de basismotivatie voor de gemeentelijke exitwerkgroep die we enkele weken geleden voorstelden. 

Met de bovenstaande voorstellen willen we vanuit CD&V Bornem samen met de Bornemnaars en de Bornemse horeca ervoor 

zorgen dat de horecasector in onze gemeente weer springlevend wordt. Een goed draaiende horeca zorgt niet alleen voor 

gezelligheid, maar ook voor directe en indirecte tewerkstelling en zal onze lokale economie weer op gang trekken. Ook het 

toerisme in onze streek zal daar goed bij varen.  

We hopen dan ook op een snel en daadkrachtig signaal van het gemeentebestuur en willen vanuit onze partij graag 

constructief mee nadenken over de Bornemse exitstrategie. 
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