
 

 

PERSBERICHT 

Bornemse meerderheid is weinig verdraagzaam 
 

Bornem, 12 juni 2019 

Op 11 juni 2019 werd een aanpassing van het huishoudelijk reglement van het Bornemse zwembad ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. De aanpassing, die door de voltallige meerderheid en Vlaams 
Belang werd goedgekeurd, wijst volgens ons op een groot gebrek aan verdraagzaamheid. Bovendien zijn we 
vanuit CD&V Bornem erg bezorgd over de gevolgen die dit nieuwe reglement voor bepaalde gebruikers van het 
zwembad kan hebben.  
 
Concreet zegt het nieuwe reglement dat er voor de dames voortaan enkel nog een "bikini of aansluitend badpak 
met maximaal mouwen tot boven de elleboog en pijpen tot boven de knie" toegelaten wordt en geen 
hoofddeksel behalve een badmuts. We betreuren niet alleen dit impliciete boerkiniverbod, maar zijn ook van 
oordeel dat de nieuwe meerderheid met deze aanpassing van het reglement mensen uitsluit die om een andere, 
niet-religieuze reden zoals een medische of psychische reden, een lichaamsdeel wensen te bedekken. Hierbij 
denken we aan mensen met brandwonden, littekens, pigmentvlekken,… Ook het Interfederaal 
Gelijkekansencentrum Unia en het Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid (ISB) willen inzetten op 
laagdrempelige sportparticipatie met aandacht voor diversiteit, waarbij ook mensen met brandwonden etc. niet 
worden uitgesloten. Net als Unia en het ISB vindt CD&V Bornem dat lichaamsbedekkende zwemkledij moet 
worden toegestaan, zodat mensen niet worden uitgesloten van het zwembad. Zwemmen is immers niet alleen 
een mooie sport, maar het is ook een gezonde vrijetijdsbesteding en levensbelangrijke vaardigheid. We 
betreuren dan ook dit nieuwe reglement en de daarmee gepaard gaande onverdraagzaamheid.   
 
Tot slot vinden we het stemgedrag van sommige raadsleden en schepenen over deze aanpassing erg 
merkwaardig. Schepen Elke Cuyt (sp.a) stemde voor dit nieuwe reglement, terwijl de sp.a-fractie tijdens de 
gemeenteraad van 15 mei 2018 bij monde van Rony Cuyt nog opriep tot verdraagzaamheid naar aanleiding van 
de vraag van Wim Verheyden (Vlaams Belang) om een boerkiniverbod. De sp.a onthield zich toen bij de 
stemming. Vorig jaar reageerde ook huidig schepen Elke Cuyt nog op de commotie over een eventueel 
boerkiniverbod: 
 

"Vroeger is vroeger....tijden veranderen....nu mag je ook zonder badmuts en eender welke vorm van badkleding komen zwemmen...een 
boerkini bestaat ook uit badstof. Onze gemeenschap wordt nu eenmaal diverser... verdraagzaamheid kost geen energie hoor...muggenziften 
daarentegen wel. Ik vraag me nu toch wel af waarom het voor iedereen zo moeilijk blijkt te zijn om ieder individu zichzelf te kunnen en 
mogen profileren zoals zij het zelf willen. Waarom hoeft dit steeds storend te zijn voor de medepersoon?!." 

 
Ook Groen staat nu plots achter dit nieuwe reglement, terwijl de Groen-fractie vorig jaar nog tegen een 
boerkiniverbod stemde. We betreuren dat sp.a en Groen in de nieuwe constellatie van Iedereen Bornem hun 
politieke idealen plots overboord gooien en we hopen dat uitsluiting en onverdraagzaamheid geen trend 
worden in het nieuwe Bornemse beleid.    
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