
 

 

PERSBERICHT 

CD&V Bornem vraagt extra gemeenteraad over mobiliteitsplan  

Bornem, 16 september 2020 

Nadat de Bornemse coalitie van N-VA en Iedereen Bornem tijdens de gemeenteraad van dinsdag 8 

september geen stemming durfde te organiseren over haar eigen mobiliteitsplan, vraagt de 

Bornemse CD&V-fractie een extra gemeenteraad op dinsdag 29 september. De bedoeling van die 

gemeenteraad is om alsnog te kunnen stemmen over de zonder enige inspraak plots ingevoerde 

proefopstelling in het kader van het Bornemse mobiliteitsplan. Op die manier willen we op korte 

termijn tegemoetkomen aan de vraag van veel inwoners en handelaars die erg veel nadelen 

ondervinden van de gewijzigde verkeerssituatie.  

Vandaag heeft onze fractieleidster Hilde Cools aan gemeenteraadsvoorzitter Eddie Bormans en 

algemeen directeur Liesje Raemdonck een verzoekschrift bezorgd, waarin we vragen om een extra 

gemeenteraad over de proefopstelling te organiseren. Ter stemming staat de onmiddellijke 

stopzetting van de proefopstelling met uitzondering van de fietszone. De fietszone staat immers los 

van de andere ingrepen inzake mobiliteit en willen we als fractie ook verdedigen. We willen enkel 

stopzetten wat verband houdt met de gewijzigde rijrichtingen, de knippen van het doorgaand 

verkeer en het uitschakelen van de verkeerslichten op het kruispunt Absveldstraat-Barelstraat. 

De reden waarom we de huidige proefopstelling willen stopzetten, is ten eerste dat ze zonder enige 

vorm van inspraak en participatie van alle belanghebbende partijen (inwoners, handelaars, COVEMO, 

gemeenteraad,…) werd ingevoerd. Ten tweede zijn we ook van mening dat veel van de doorgevoerde 

ingrepen erg nadelig zijn voor zowel de inwoners van Bornem als de handelaars. De eventuele 

onmiddellijke stopzetting van de proefopstelling is voor ons zeker geen eindpunt, maar een 

beginpunt. We willen het niet uitgevoerde huiswerk van de meerderheid over alle partijgrenzen 

heen (opnieuw) doen en stellen dan ook voor dat er onder leiding van de burgemeester een 

werkgroep wordt samengesteld die bestaat uit: 

- De schepen van mobiliteit 

- Het diensthoofd werken   

- De ambtenaar mobiliteit  

- 1 afgevaardigde van de PZ Klein Brabant 

- 1 afgevaardigde per fractie van de gemeenteraad 

- Twee afgevaardigden van de Verenigde Handelaars, waaronder 1 persoon vanuit de horeca 

- 1 afgevaardigde van UNIZO Bornem  

- 1 afgevaardigde van KMO Bornem    

- 1 afgevaardigde van Fietsersbond Klein Brabant    

- 1 afgevaardigde van de GECORO    



- 1 afgevaardigde van de COVEM0    

- 1 afgevaardigde per scholengroep van onze gemeente 

 

Bijgevoegd vindt u het gedetailleerde verzoekschrift. Voor meer informatie neemt u best contact op 

met onze fractieleidster Hilde Cools.  

Contactgegevens: 

Fractieleidster Hilde Cools 

- E-mailadres: hilde.cools@bornem.be  
- GSM-nummer: 0472 88 97 75 
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