
 

 

 

PERSBERICHT 

CD&V Bornem teleurgesteld na stemming tijdens mobiliteitsdebat 

Bornem, 1 oktober 2020 

Afgelopen dinsdag vond de door CD&V Bornem extra bijeengeroepen gemeenteraad over het 

mobiliteitsplan plaats. Jammer genoeg werd ons voorstel voor de onmiddellijke stopzetting van het 

mobiliteitsplan met uitzondering van de fietszone én voor de oprichting van een werkgroep door de 

meerderheid weggestemd, ook door de raadsleden van de meerderheid die blijkbaar enkel in de pers en 

op sociale media tegen dit mobiliteitsplan zijn en dus zélf voor de tweedracht binnen de meerderheid 

gezorgd hebben. De organisatie van een nieuwe gemeenteraad en de bijbehorende kosten had de 

meerderheid zélf kunnen vermijden door tijdens de gemeenteraad van 8 september een stemming te 

durven organiseren. 

Over de bijzondere constructie aan het Warregaren die in allerijl na ons verzoek om een extra 

gemeenteraad werd opgebouwd, kunnen we kort, maar duidelijk zijn: die is helemaal niet afdwingbaar en 

is voor de iets bredere wagens overigens veel te smal. 

We hopen dat de meerderheid alsnog een werkgroep met àlle betrokkenen zal oprichten, hoewel ze ook 

dat voorstel van onze fractie heeft weggestemd. Er zijn veel voor- én tegenstanders van dit plan en die 

moeten àllemaal gehoord worden. Samen met àlle Bornemnaars willen ook wij vooruit. 

Tot slot is CD&V bijzonder teleurgesteld in de burgemeester die tijdens de afgelopen gemeenteraad 

onterecht beweerde dat het woord "verkeersveiligheid" niet in onze tussenkomst zou zijn voorgekomen 

en daarmee insinueerde dat wij niet om de verkeersveiligheid van de Bornemnaar bekommerd zouden 

zijn. Dat klopt uiteraard niet. De opname van de tussenkomst van raadslid Liesje Pauwels (na amper een 

halve minuut heeft zij het al letterlijk over de verkeersveiligheid) samen met onze voorstellen van de 

afgelopen weken en maanden zijn daar hét bewijs van. Los daarvan hopen we dat dit niet de stijl is 

waarmee de meerderheid in de toekomst met kritiek van de oppositie zal omgaan. Elk goed debat begint 

door goed en aandachtig naar elkaar te luisteren. En dat is zeker in het mobiliteitsdebat van cruciaal 

belang. 

Contactgegevens: 

Voorzitter Lesly Gosse Communicatieverantwoordelijke Jeroen Segers 

- E-mailadres: lesly.gosse@telenet.be 
- GSM-nummer: 0477 19 59 10   

- E-mailadres: jeroen_segers@hotmail.be  
- GSM-nummer: 0479 71 98 29 
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