
 

 

 

PERSBERICHT 

CD&V Bornem dringt aan op extra niet-afgesloten fietsenrekken aan het station  

Bornem, 13 februari 2019 

Vorige maand ging de bewaakte fietsenstalling aan het station op slot. Voortaan kunnen enkel 

mensen die geregistreerd zijn en een waarborg van € 25 betaalden, er hun fiets stallen. Vorig jaar 

werd nochtans heel duidelijk met de administratie afgesproken dat de fietsenstalling pas op slot 

kon, zodra er extra rekken kwamen die niet afgesloten zijn. Jammer genoeg werden die extra 

rekken nog steeds niet geplaatst.  

Door het gebrek aan extra niet-afgesloten rekken stellen we vanuit CD&V Bornem twee 

problemen vast. Ten eerste is er een ernstig capaciteitsprobleem. Mensen die hun fiets doorgaans 

aan de kant van het gemeentehuis parkeren en zich niet wensen te registreren, zijn nu verplicht 

hun fiets aan de kant van restaurant De Notelaer te parkeren. Dit heeft als gevolg dat de 

fietsenstalling aan die kant – zelfs op sneeuwdagen – overvol staat. 

Ten tweede is er ook een potentieel veiligheidsprobleem. Mensen die van de kant van het 

gemeentehuis komen en zich niet wensen te registreren, steken mogelijk erg last minute nog het 

spoor over om hun fiets aan de kant van restaurant De Notelaer te stallen. Dit kan erg zware 

gevolgen hebben. 

Nadat de CD&V-fractie bij monde van Liesje Pauwels op de gemeenteraad van 22 januari 2019 

hierover een vraag stelde aan schepen Saadet Gülhan, deelde het bestuur op de gemeenteraad 

van 12 februari 2019 tot onze grote spijt mee dat de extra niet-afgesloten rekken er niet zullen 

komen. CD&V Bornem betreurt deze beslissing ten zeerste. We willen het gemeentebestuur dan 

ook met aandrang vragen de gemaakte afspraken met de diensten na te komen om tegemoet te 

komen aan het capaciteitsprobleem aan de kant van restaurant De Notelaer en om de veiligheid 

van de gebruikers te garanderen en hen niet te verplichten nog last minute het spoor over te 

steken. 

 

  


