
 

 

 

PERSBERICHT 

Gil Van den Berghe en Greet De bruyn zetelen 25 jaar in gemeenteraad  

Bornem, 15 januari 2020 

Gisteren werden na afloop van de gemeenteraad raadsleden Gil Van den Berghe en Greet De 

bruyn in de bloemetjes gezet. Dit jaar vieren zij hun 25ste dienstjaar als gemeenteraadslid in de 

gemeente Bornem.  

Gil Van den Berghe begon zijn politieke carrière in 1994. Sindsdien bekleedde hij verschillende 

functies. Zo werd hij niet alleen gemeenteraadslid, maar hij vervulde doorheen de jaren ook het 

ambt van schepen en voorzitter van de OCMW-raad. In al die jaren heeft hij Bornem mee helpen 

uitbouwen tot de prachtige gemeente die het vandaag is. "Ik ben enorm fier op wat we de 

afgelopen jaren en decennia met Bornem bereikt hebben. Naast de oprichting van de jeugdraad, 

de vernieuwing van sportcomplex Breeven blik ik ook met trots terug op enkele recentere 

verwezenlijkingen zoals de serviceflats en de buurtkar, waarmee Bornem in 2016 nog de titel van 

sociaalste gemeente van Vlaanderen behaalde."  

Ook Greet De bruyn werd in 1994 verkozen als piepjong gemeenteraadslid en kon in 2000 de 

sprong wagen naar een schepenambt. Ze werd schepen van jeugd, welzijn, mondiaal beleid en 

sport. Tussendoor nam ze nog deel aan de Vlaamse verkiezingen in 2004 en aan de federale 

verkiezingen in 2019. Het waken over een kwalitatieve vrijetijdsbesteding met ondersteuning van 

de vele verenigingen, het nastreven van voldoende kinderopvang en tijd vrijmaken om te 

luisteren naar iedereen met een brede blik op de maatschappij behoorden tot haar prioriteiten. 

“Ik heb altijd met de glimlach en veel enthousiasme mijn politieke werk uitgevoerd. Dat ligt 

genetisch vast bij mij, denk ik. Samen met mijn partijgenoten, de ambtenaren en een sterk 

uitgebouwd netwerk kon ik meewerken aan wat Bornem nu is, een schitterende gemeente met 

zeer veel troeven.” 

Ook in de komende jaren zullen Gil en Greet samen met hun collega-raadsleden op een 

constructieve manier hun stempel blijven drukken op het beleid dat in Bornem wordt gevoerd. 

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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