
 

 

PERSBERICHT 

Bornemse meerderheid durft niet te stemmen over mobiliteitsplan  

Bornem, 9 september 2020 

Zoals we gisteren aankondigden, hebben we tijdens de gemeenteraad een reeks kritische vragen 

gesteld over het Bornemse mobiliteitsplan. Aangezien de huidige ingrijpende proefopstelling 

helemaal niet vooraf werd afgetoetst met buurtbewoners (en bij uitbreiding àlle Bornemnaars), 

handelaars, belangengroepen en de gemeenteraad, hebben we samen met de Vlaams Belang-fractie 

gevraagd dat de voltallige gemeenteraad kon stemmen over de onmiddellijke stopzetting van de 

proefopstelling, met de nadruk op de knip aan het einde van de Boomstraat en het opnieuw 

inschakelen van de verkeerslichten aan het kruispunt Absveldstraat-Barelstraat, aangezien die 

maatregelen erg ingrijpend zijn. Volgens ons moet de meerderheid eerst haar huiswerk van inspraak 

en participatie maken om tot een breed gedragen mobiliteitsplan te komen. En daar willen wij ook 

als oppositiepartij zeker ons steentje toe bijdragen. Het huidige mobiliteitsplan willen we zeker niet 

integraal in de vuilbak gooien, maar er zitten te veel elementen in waar wij ons samen met veel 

andere Bornemnaars veel zorgen over maken. 

De show die afgelopen nacht door de meerderheid werd opgevoerd, is echter du jamais vu. Na een 

uur intern overleg werd beslist om ... niet te beslissen. De reeds voor de gemeenteraad 

aangekondigde stemming werd simpelweg verdaagd naar de volgende gemeenteraad. Dat is een slag 

in het gezicht van veel mensen, en in het bijzonder van de handelaars. 

Naar de reden waarom de stemming werd verdaagd, hoeven we niet lang te zoeken. De meerderheid 

zit immers niet op één lijn over dit dossier. Deze zomer is op sociale media en in de pers heel duidelijk 

gebleken dat gemeenteraadsvoorzitter Eddie Bormans (N-VA) net zoals gemeenteraadslid Geert 

Mertens (Iedereen Bornem) een grote tegenstander is van dit mobiliteitsplan. 

Wij vinden het jammer dat de meerderheid om voornoemde reden de stemming hierover niet durft 

aan te gaan en daarmee eigenlijk de democratie in onze gemeente uitholt. Aan politiek doen 

betekent dat je ook in eer en geweten uitkomt voor je eigen standpunten en dat je dan ook je 

verantwoordelijkheid opneemt. We vragen ons af hoe het na gisteren met deze meerderheid verder 

moet en vooral kan. We roepen dan ook op dat de meerderheid zich hierover beraadt. Want de 

Bornemnaar verdient beter dan het verwerpelijke schouwspel van afgelopen nacht. 
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