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Vandaag stelt de nieuwe bestuursmeerderheid van Iedereen Bornem en N-VA haar strategisch 
meerjarenplan 2020-2025 voor aan de gemeenteraad. We zijn verheugd dat er – weliswaar een week 
later dan voorzien – een meerjarenplan kan worden voorgelegd aan het hoogste orgaan van de 
gemeente. CD&V Bornem heeft dit plan met veel interesse gelezen en geanalyseerd, en vat zijn visie op 
het plan hieronder kort samen. 
 
In eerste instantie willen we vooral iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan dit plan, in het 
bijzonder het gemeentepersoneel dat hier mee zijn schouders onder heeft gezet. We betreuren wel het 
totale gebrek aan respect voor het hoogste orgaan van de gemeente, namelijk de gemeenteraad. Twee 
weken geleden werd het personeel en de pers samengeroepen om toelichting te krijgen over dit plan, 
terwijl de gemeenteraadsleden enkel en alleen de tekst in hun mailbox toegestuurd kregen zonder enige 
vorm van verdere toelichting.    
 
Wanneer we de inhoud van dit plan bekijken, zijn we niet tevreden. Buiten een aantal concrete projecten 
die we kunnen beschouwen als een voortzetting van het vorige beleid, bevat het plan weinig concrete 
beleidskeuzes. We lezen namelijk veel holle slogans en vage stellingen, waaruit blijkt dat men nog geen 
echte keuzes durft te maken. Zo slaagt men er blijkbaar niet in om na één jaar bepaalde retributies 
definitief vast te leggen, waardoor veel Bornemse verenigingen niet weten hoe ze de komende jaren hun 
werking zullen moeten organiseren. Daaruit kunnen we afleiden dat ofwel de wittebroodsweken nog 
bezig zijn en men op een roze wolk leeft, ofwel dat de eerste donkerblauwe wolken boven deze coalitie 
komen opzetten. 
 
Wanneer we het plan globaal bekijken, lijkt het alsof de linkervleugel van deze coalitie afwezig was toen 
dit plan werd opgemaakt. Dit plan bevat namelijk veel asociale maatregelen. Hierbij vragen we ons af in 
hoeverre bijvoorbeeld schepen Meskens de bezielers (zoals oud-gemeenteraadslid Ludo Van den 
Bossche) en achterban van haar partij bij de opmaak van dit plan geraadpleegd heeft. Eenzelfde 
opmerking geldt voor de Bornemse sp.a- leden en de onafhankelijken van Iedereen Bornem. In dit 
meerjarenplan gaat er namelijk weinig aandacht naar de sociaal zwakkeren. Hierbij vragen we ons af 
waarom zij in de eerste plaats slachtoffers zijn van besparingen zoals de sluiting van dienstencentrum 
"Den Dries".  
 
Ook onze vroegere groene partner kan niet spreken van een groener beleid dan het vorige. We lezen 
wel dat er 20.000 bomen geplant zullen worden, maar de eerste boom van de schepen staat ver buiten 
Bornem en nergens in het plan lezen we terug waar de 20.000 bomen dan wel zullen komen, terwijl we 
tijdens de vorige legislatuur in het Breeven enkele duizenden bomen aanplantten. Bovendien vinden we 
in dit plan ook niets terug over de inzet van alternatieve energievormen en de warmte uit het 
landschap, een project van schepen Van Bel uit de vorige legislatuur. Ook lezen we niets over 
maatregelen rond verdroging en vernatting, buiten het openleggen van enkele grachten. Verder is men 
ook over de inhoud van het SURE 2050-project (Europees project rond duurzaam vastgoed) heel vaag.      
 
Niet alleen de linkerzijde van het Bornemse politieke spectrum blinkt uit in vaagheid, maar ook over het 
stokpaardje van de Bornemse N-VA, namelijk mobiliteit, valt in het meerjarenplan weinig concreets te 
lezen. Er worden veel intenties geformuleerd, maar weinig concrete cijfers meegedeeld. Het "Haal de lijn 
over de brug"-dossier wordt in de tekst zelfs niet eens vermeld. 



 
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en ook in het bestuursakkoord had deze coalitie de 
mond vol van inspraak en participatie. We vragen ons dan ook af of er voor dit meerjarenplan overleg is 
geweest met de adviesraden en of er rekening is gehouden met het memorandum dat ze voor de 
verkiezingen aan iedere politieke partij hebben overgemaakt. De afgelopen maanden werden de 
adviesraden namelijk on-hold gezet. We hebben nog steeds geen duidelijkheid over de vraag welke 
adviesraden behouden zullen worden en wat de timing voor de heropstart ervan is. 
 
Naast inspraak en participatie stond het programma van deze meerderheid ook vol met inspanningen en 
plannen voor de deelgemeenten. Vandaag stellen we echter vast dat sinds het aantreden van deze ploeg 
er nog meer aandacht is dan vroeger voor het centrum van Bornem. En ook vanavond zien we dat er 
buiten het plan dat wij klaar hadden voor Mariekerke geen enkel initiatief wordt genomen voor de 
deelgemeenten. Enkel en alleen met een vermelding op de snelheidsborden kom je volgens ons niet 
tegemoet aan de vragen en problemen die in de deelgemeenten leven. 
 
Globaal gezien is het voor ons duidelijk dat dit plan met donkerblauwe inkt werd geschreven. Dit 
beleidsplan bevestigt wat er in de wandelgangen gezegd wordt over wie de lakens uitdeelt. Een vaak 
gehoord argument voor de vele besparingen is wat de meerderheid ook tegen de pers en de bewoners 
van de serviceflats gezegd heeft, namelijk dat er geen geld is. Dat is een al te makkelijk argument dat 
bovendien ook niet klopt, en dat willen we ook met enkele cijfers aantonen.  
 
Het klopt dat onze nominale schuld hoog is. Het percentage van schulden tegenover het totale bedrag 
aan schulden is echter onder controle en blijft ook onder controle. Een afbetaling van gemiddeld 12% 
is een percentage waar een gemiddeld gezin in Vlaanderen alleen maar van kan dromen. Als we dan ook 
nog eens rekening houden met de meevallers waarvan dit bestuur kan genieten, zoals de subsidie voor 
rioleringen die voormalig Vlaams minister van Milieu, Natuur en Omgeving Koen Van den Heuvel aan 
Bornem toekende, de bijdrage van Vlaanderen voor de open ruimte en de vrijgekomen gelden van het 
OCMW, kunnen we besluiten dat we de discussie over het geld en de "torenhoge schuld" niet meer 
langer hoeven te ondergaan. De cijfers bewijzen immers het tegendeel. Gezien het herhaaldelijk 
geformuleerde argument van de schuld is het bovendien ook opmerkelijk dat deze coalitie ervoor kiest 
om nieuwe aanwervingen op hoger niveau te doen zonder de huidige bezetting daarvoor door te lichten. 
Daardoor wordt het loonkader onnodig de hoogte in gejaagd. Het stuit ons ook tegen de borst dat de 
geplande besparingen vooral bij de sociaal zwakkeren worden gezocht. Er wordt te weinig rekening 
gehouden met de mens achter de besparingen en de impact die dit heeft op senioren (voor hun 
tijdsbesteding) en jonge gezinnen om hun kind te laten zwemmen. Schoolzwemmen wordt immers 
betalend. 
 
Tot slot is het duidelijk dat we allesbehalve tevreden zijn met dit meerjarenplan. Iedere meerderheid 
heeft uiteraard het recht om haar eigen keuzes te maken. De regels van een democratie moeten 
gerespecteerd worden. We vragen ons echter wel af of de leden van de meerderheid dit plan uitgelegd 
krijgen aan hun achterban en kiezers. CD&V ziet in dit plan bijzonder veel asociale maatregelen die haaks 
staan op datgene waar CD&V voor staat. We betreuren dat dit plan in deze warmste week afbreuk doet 
aan het warme en sociale Bornem waar wij als CD&V jarenlang aan gewerkt hebben en hopen dan ook 
dat de coalitie rekening zal houden met enkele door ons ingediende amendementen. 
 
Contactgegevens: 
 

Lesly Gosse (voorzitter): 

- E-mailadres: lesly.gosse@telenet.be  

- GSM-nummer: 0477 19 59 10  

mailto:lesly.gosse@telenet.be

