
 

 

 

PERSBERICHT 

Nieuwe ploeg CD&V Bornem gaat van start 

Bornem, 3 januari 2019 

 

De tien CD&V-raadsleden die vanavond de eed hebben afgelegd in de nieuwe gemeenteraad van 

Bornem, hebben Hilde Cools aangeduid als fractieleidster voor CD&V.  

Hilde is beroepshalve al gedurende 25 jaar leerkracht in de OLVP in Bornem waar ze les geeft in 
het beroepssecundair onderwijs. Ze is gehuwd met Patrick, cafébaas van De Waterlander (Fort 
Bornem), en heeft twee kinderen, Jorno en Marie, en een kleinkind, Caitlin.   
 
Hilde heeft reeds 18 jaar ervaring als gemeenteraadslid. In al die jaren was zij voor veel mensen 

een luisterend oor en had zij met alle leden van het college en van de partij een goede 

verstandhouding. Samen met alle andere fractieleden zal ze er mee over waken dat de dossiers 

die we vanuit CD&V belangrijk vinden voor de toekomst van Bornem, onder de aandacht worden 

gebracht van het nieuwe bestuur. Allen samen hebben we de ambitie om er via een constructieve 

oppositie voor te zorgen dat de Bornemnaars graag in Bornem blijven wonen en leven.  

Op de gemeenteraad werden ook de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

aangeduid. Voor CD&V zijn dat Lesly Gosse, Manon Pauwels en Fons De Strooper. Deze personen 

hebben erg veel voeling met mensen en kunnen bijgevolg erg goed de noden inschatten van 

mensen die het wat moeilijker hebben. Ook zij zullen er vanuit hun functie over waken dat de 

sterke sociale klemtonen die we als CD&V steeds in ons beleid hebben gelegd, onverkort worden 

verdergezet.  

Door deze aanstelling en de start van de nieuwe gemeenteraad zetten we weer een belangrijke 

stap richting een nieuwe toekomst van CD&V Bornem. Op zondag 20 januari zullen we tijdens 

onze nieuwjaarsreceptie ook een nieuwe voorzitter kiezen voor onze afdeling, zodat we volledig 

klaar zijn voor de komende zes jaar. 

 


