
BURGERPARTICIPATIE 
 
Beleid  voeren  is  luisteren,  evalueren  en  afwegen.  Daarvoor  moet  een  bestuur  goed  samenwerken  met  
zijn  administratie  én  zijn  burgers. Wij  ondersteunen  nieuwe  vormen  van  burgerparticipatie  en voorzien  
in  budget  voor  de  ontwikkeling  van  buurtprojecten. We  gaan  samen  met  de  verschillende  buurten  na  
waar  we zit-  en  babbelhoekjes  kunnen  creëren. Goede  dienstverlening  zorgt  voor  betrokken  en  tevreden  
burgers. Dit  willen  we  bereiken  dankzij  deze  concrete  plannen:  

• De  bestaande  loketfuncties  worden  uitgebreid  met  een  snelbalie  voor  de eenvoudige  vragen,  
uitbreiding  van  ons  e-loket  en  de  mogelijkheid  om afspraken  te  maken  met  de  medewerkers. 

• Verdere  uitbouw  van  de  communicatiedienst  waarbij  we  oog  hebben  voor alle  
communicatievormen:  digitaal,  sociale  media,  klassieke  magazines,  bewonersbrieven  en  
persberichten.   

• De  led-lichtkrant  aan  het  gemeentehuis  vervangen  we  door  een  beeldscherm  op  het  Kardinaal  
Cardijnplein.  Verder  gaan  we  na  of  we  ook  nog  op  andere  strategische  plaatsen  een  dergelijk  
scherm  kunnen  plaatsen.  

We  houden  bovendien  onze  financiële  toestand  onder  controle: de  terugbetaling  van  schulden  blijft  
steevast  onder  de  grens  van 20%  van  onze  dagelijkse  uitgaven 
 

PATRIMONIUM 
 

Onze  gemeente  beschikt  over  een  goed  onderhouden  patrimonium  (gebouwen,  straten,  voet-  en  
fietspaden).  Alles  kan  nóg  beter  en  daarom  wil  CD&V  heel  wat  realiseren: 
 

• Budget  voor  de  renovatie  van  voetpaden  stijgt  van  100.000  euro naar  150.000  euro  per  jaar.   

• In  Mariekerke  bouwen  we  op  de  grond  van  het  Parochiehuis een  nieuwe  feestzaal  voor  het  
verenigingsleven. 

• Heraanleg  van  Sint-Amandsesteenweg  en  Puursesteenweg:  rioleringswerken  koppelen  we  aan  
een  nieuw  wegdek  met degelijke  fietspaden.   

• Herinrichting  van  de  inkom  van  Bornem-centrum  zodat  je  vanaf de  stationsbuurt  aangenaam  
naar  het  centrum  kan  wandelen. 

 
 
WONEN 
 
Onze  toekomstvisie  krijgt  concreet  vorm  met  een  gemeentelijk  ruimtelijk structuurplan  Bornem  
2030/2040  met  specifieke  aandacht  voor  leefbare dorpen  en  open  ruimte. De  concrete  uitwerking  van  
het  woonbeleidsplan  gekoppeld  aan  verordeningen  zal  duidelijk  maken  hoe  en  waar  men  iets  kan  
bouwen.  We  moeten  ervoor  zorgen  dat  ons  centrum  niet  te  zeer  vergrijst.  Een  mix  van  jongeren  en  
ouderen  is noodzakelijk  voor  de  levendigheid  en  leefbaarheid  van  het  centrum. 
De  nieuwe  sociale  bouwmaatschappij  die  in  2019  opstart  zal  waken  over een  volwaardige  opvang  van  
sociaal  zwakkeren.  Nieuwbouw  en  renovatie  van  bestaand  patrimonium  zijn  daarin  even  belangrijk. Het  
project  van  de  Koningin  Astridlaan  krijgt  absolute  prioriteit. Voor  de  gronden  naast  de 
brandweerkazerne  organiseren  we  een  wedstrijdvraag  en  willen  we  komen  tot  een  project  voor   
gezinnen  met  voldoende  open  ruimte.  
 

MOBILITEIT 

Als  CD&V  willen  we  erover  waken  dat  Bornem  een  gemeente  is  waar mensen  vlot  en  veilig  kunnen  
bewegen,  te  voet,  met  de  fiets,  het  openbaar  vervoer  en  de  auto. We  investeren  verder  in  de  fiets  
met  een  fietsbeleidsplan.  Samen  met  gebruikers  en  ervaringsdeskundigen  richten  we  een  fietsparlement  
op.  Concreet willen we :  

• Door  de  inzet  van  slimme  camera’s  het  laden  en  lossen  in  het  centrum  niet  langer  toelaten  
bij  aanvang  en  einde  van  de  schooldag. 



• Fietspaden  verbeteren,  o.a.  Cesar  Van  Kerkchovenstraat,  Bovenstraat, Puursesteenweg,  Klein  
Mechelen. 

• In  overleg  met  de  scholen  bekijken  we  of  we  het  principe  van  de  schoolstraat  kunnen  
uitbreiden. 

• Van  Bornem  een  bakfietsvriendelijke  gemeente  maken.   

• Naast  autodelen  ook  inzetten  op  (elektrisch)  fietsdelen, als  ontsluiting  van  onze  deelgemeenten  
en  als  aanvulling  op  openbaar  vervoer  voor  werknemers  van  bedrijven  en  voor  toeristen. 

 
Naast  aandacht  voor  de  fiets  moeten  we  zorgen  voor  vlotte  doorstroming  in  Bornem.  Belangrijk  daarbij  
is  een  goed  georganiseerd  parkeerbeleid.  We  investeren in  nieuwe  randparkings  onder  andere  door  een  
dak  op  de  stationsparking te  bouwen 
We  gaan  na  of  we  via  sociale  tewerkstelling  samen  met  de  handelaars kunnen  overgaan  tot  het  
inschakelen  van  kleine  overslagvoertuigen waardoor  we  het  vrachtverkeer  in  het  centrum  beperken.   
Op  basis  van  ons  nieuwe  mobiliteitsplan  vermijden  we  sluipverkeer  en  pakken  we  snelheidsduivels  aan  
met  slimme  camera’s.  Concreet  denken we  daarbij  aan  de  kernen  van  Hingene,  Wintam  en  Eikevliet,  
maar  ook  aan  landelijke  gebieden  als  Boskant  en  Weert.   
Inzake  openbaar  vervoer  nemen  we  onze  rol  op  binnen  de  vervoersregioraad,  zowel  in  regio  Mechelen  
als  in  het  Waasland.  Samen  met  de  gemeente  Puurs-Sint-Amands  een  buurtbus  inrichten   
die  goed  afgestemd  is  op  het  treinaanbod.  
Het  dossier  van  de  waterbus  verder  opvolgen  met  aandacht  voor  de  aansluiting  over  de  Scheldebrug. 
We  verlengen  het  contract  met  NMBS  om  het  stationsgebouw  ter beschikking  te  stellen  als  een  
verwarmde  wachtzaal. 
 
 
ECONOMIE  
 
Winkelcentrum 
 
We  willen  samen  met  handelaars  een  winkelbeleidsplan  uitschrijven  waarbij  we  ons  centrum  
aantrekkelijk  blijven  houden  en  een  meerwaarde  bieden tegen  de  groeiende  concurrentie  van  grote  
baanwinkels  of  e-commerce.  Hiervoor  plannen  we: 

• Infrastructurele  ingrepen  in  de  Boomstraat  waarbij  alle  delen  van  de  straat  aandacht  krijgen  
en  we  extra  beleving  creëren.  We  testen  af  en  toe  met  mobiele  zithoeken  de  meerwaarde  
van  autovrij  winkelen  uit.   

• Een  actieve  rol  voor  onze  ambtenaar  lokale  economie  bij  het  leggen van  contacten  tussen  
eigenaars  en  potentiële  huurders.  We  nemen  een  regierol  op  en  gaan  met  eigenaars  het  
gesprek  aan  rond  de  huurprijzenproblematiek. 

• Creatieve  invulling  van  leegstand:  kansen  voor  starters, samenwerking  met  scholen  (o.a.  voor  
mini-ondernemingen)  en  CC  Ter  Dilft  met  tijdelijke  tentoonstellingen.   

• Overleg  met  bestaande  handelaars  over  subsidies  en  andere flankerende  maatregelen.  In  
deelgemeenten  zoeken  we  naar  extra  stimuli  met  als  doel  meer  buurtwinkels.   

• Een  gemeentelijke  online  applicatie  voor  handelaars  en  verengingen  waarmee  we  bezoekers  
door  ons  centrum  leiden  en  lokale  webshops  stimuleren.   

 
Ondernemers 
 
We  geven  ruimte  aan  ondernemers  in  onze  gemeente  om  hier  te  starten  of  te groeien.  Hiervoor  zullen  
we:   

• De  regelgeving  aanpassen  zodat  kmo-bedrijven  ook  terechtkunnen  op  de  bestaande  
industrieterreinen.   

• Samen  met  bestaande  ondernemingen  diensten  en  digitale  start-ups  voor  digitale  oplossingen  
ondersteunen. 

 
 
Land-  en  tuinbouw 



 
We  bespreken  met  de  actieve  landbouwers  hoe  we  elkaar  kunnen ondersteunen.  Hoe  doen  we  dat? 
 

• Afspraken  maken  rond  gebieden  die  ze  absoluut  wensen  te  behouden voor  beroepslandbouw,  
zowel  qua  bestemming  als  gebruik.   

• We  versterken  de  samenwerking  met  toerisme  in  onze  gemeente. CD&V  wil  initiatieven  als  de  
boerenmarkt  of  de  dag  van  de  landbouw  verder  actief  ondersteunen.   

• Nieuwe  initiatieven  in  de  plattelandssfeer  aanmoedigen,  zoals biolandbouw-  en  energie,  het  
commercialiseren  van  hoeveproducten, en  de  uitbouw  van  hoevetoerisme. 

• In  overleg  met  landbouwers  en  lokale  winkels  gaan  we  na  hoe  we  een systeem  van  verkoop  
van  producten  in  het  kader  van  de  korte  keten kunnen  uitwerken  zonder concurrentievervalsing 

 

Tewerkstelling 
 
We  trachten  bedrijven  aan  te  moedigen  om  nieuwe  jobs  aan  te  bieden. Als  stimulans  kennen  we  een  
aanwervingssubsidie  toe  om  nieuwe  tewerkstelling  op  ons  grondgebied  te  ondersteunen. 
Sociale  tewerkstelling  wint  meer  en  meer  aan  belang  en  kan  ook voor  onze  bedrijven  een  meerwaarde  
betekenen.  Als  gemeente  moeten  we  hierbij  zorgen  voor  een  administratieve  vereenvoudiging.   
We  bekijken  of  we  een  eco-koerierdienst  kunnen  organiseren voor  het  thuisbrengen  van  bv. 
boodschappen 
 

NATUUR  

CD&V  wil  een  voorbeeld  zijn  inzake  hernieuwbare  en  alternatieve  energie. We  gaan  na  op  welke  
openbare  gebouwen  er  nog  zonnepanelen  kunnen bijkomen.  Ook  het  gemeentelijke  machinepark  
bouwen  we  verder  energie- en  milieuvriendelijk  uit.  
Via  een  gemeentelijke  groeninventaris  willen  we  zicht  krijgen  op  welke beplanting  waar  thuishoort.  
Indien  blijkt  dat  sommige  struiken  of  bomen  niet op  hun  plaats  staan,  moeten  we  die  durven  
vervangen  door  aangepast  groen.   
 
We  trekken  de  kaart  van  toegankelijk  openbaar  groen.  Naast  de  abdijtuin die  reeds  in  ons  bezit  is, 
willen  we  met  het  project  Schelde Sterk Merk  ook  het kasteeldomein  en  het  graafschap  maximaal  
openstellen  met  aandacht  voor  de  natuur.  
 
Bornem  blijft  een  nette  gemeente: 

• In  het  winkelcentrum  voeren  we  maandelijks  een  extra  veegbeurt  uit.   

• Een  veegplan  zal  ook  worden  uitgewerkt  voor  kmo-zones,  de  omgeving van  belangrijke  
gemeentelijke  gebouwen  of  domeinen  zoals  Ter  Dilft  of  het  Breeven  en  de  centra  van  de  
deelgemeenten.   

• Fietspaden  maken  we  niet  alleen  sneeuw-  en  ijsvrij, maar  ook  bladvrij  in  de  herfst.   

• Op  basis  van  goede  praktijkvoorbeelden  zorgen  we  voor  een  degelijke oplossing  voor  
kauwgommen  en  sigarettenpeuken.   

• Om  zwerfafval  en  sluikstorten  aan  te  pakken,  stellen  we  een vuilnisbakkenplan  op  en  
verstrengen  we  de  sancties.  

 

BRUISEND BORNEM 

We  plannen  de  volgende  infrastructuurwerken: 
 

• Aanleg  van  een  agoraspace  in  het  Breeven  en  eventueel  in  de  deelgemeenten  indien  we  een  
geschikte  locatie  vinden.   

• Ombouw  van  de  kantine  van  KSV  Bornem  tot  een  volwaardige  feestzaal  die  ter  beschikking  zal  
staan  van  verenigingen  én  particulieren.   



• In  overleg  met  de  sportraad  en  gebruikers  bekijken  we  welke  aanpassingen  er  kunnen  en  
moeten  gedaan  worden  aan  het  zwembad.   

• Om  tegemoet  te  komen  aan  de  toenemende  vraag  bouwen  we  een  bijkomende  sporthal,  bij  
voorkeur  met  een  derde  partner.     

 
Los  van  de  werking  van  Ter  Dilft  moeten  we  blijven  durven  investeren  in  grote  events. Die  zijn  
belangrijk  voor  de  lokale  economie  maar  eveneens  om  mensen  samen  te  brengen.  Net  die  
verbondenheid  is  onze  sterke  troef.   
Bornem  is  een  gemeente  die  leeft  en  we  moeten  op  dit  bruisende  karakter  blijven  inzetten. We  
organiseren  een  zomer  van  Bornem  maar  kijken  daarvoor in  eerste  instantie  naar  bestaande  initiatieven  
die  een  budget  krijgen  om  hun programma  te  kunnen  uitbreiden.  Samen  met  de  handelaars  en  
horecazaken van  Bornem-centrum  werken  we  een  winter-  en/of  zomerevent  uit 
 

ERFGOED 

Onze  gemeente  heeft  veel  troeven  inzake  erfgoed  en  als  CD&V  willen we Bornem  daarmee  nog  sterker  
op  de  kaart  zetten.  We  hebben  veel  troeven  in  onze  gemeente  waarbij  de  historische  figuur  van  
Pedro  Coloma  een  belangrijke  rol  kan  spelen.  In  2021  zal  het  400  jaar  geleden  zijn  dat  Pedro Coloma  
overleed.  Dat  zullen  we  met  tal  van  activiteiten  herdenken. Met  de  aankoop  van  de  abdij  ontstaan  er  
nieuwe  mogelijkheden voor  de  ontsluiting  van  dit  waardevolle  patrimonium  van  de  gemeente.   
De  abdijbibliotheek  kan  Bornem  internationaal  op  de  kaart  zetten. We  werken  een  systeem  uit  om  
deze  bibliotheek  maximaal  gecontroleerd  open  te  stellen  voor  het  publiek. 
Dankzij  de  gezelligheid  van  de  terrassen  in  het  centrum  en  onze deelgemeenten  kan  Bornem  zich  
verder  ontplooien  tot  gastronomisch  en  culinair  centrum  van  Klein-Brabant.  
 

JEUGD 

Ons  jeugdbeleid  reikt  over  de  grenzen  van  quasi  alle  domeinen,  van  sport  en  cultuur  over  groenbeleid  
en  mobiliteit,...  Het  uiteindelijke  doel  hiervan  is  om  een integraal  kind-  en  jeugdvriendelijk  beleid  te  
voeren. De  verhuis  van  de  jeugddienst  naar  het  Breeven  biedt  nieuwe  mogelijkheden  voor  de  werking  
van  de  dienst  en  ons  jongerenbeleid.   
We  engageren  ons  om  alle  gemeentelijke  gebouwen  te  voorzien  van  luiertafels.  We  bekijken  of  onze  
speeltuinen  nog  tegemoetkomen  aan  de  noden  van  de  verschillende  leeftijden.  Voor  de  allerkleinsten  
plaatsen  we  in  het  Breeven  een  grote  zandbank  met  een  luifel  waardoor  ze  goed  beschermd  tegen  de   
zon  kunnen  spelen.  Verder  will  CD&V  inzetten  op  kleinschalige  speel-  en  rustplaatsen  op  de  openbare  
domeinen  over  de  hele  gemeente.   
CD&V  wil  door  een  samenwerking  tussen  Kind&Gezin  en  de  gemeente  een pamperbox  oprichten  
waaraan  mensen  hun  pamperoverschotten  kunnen bezorgen.   
Buitenschoolse  kinderopvang  blijft  belangrijk  en  we  sturen  bij  waar  we  kunnen. Concreet  zal  er  in  
Mariekerke  samen  met  de  school  een  nieuw  multifunctioneel complex  worden  gebouwd.  Rond  de  
school  van  Branst  bouwen  we  de  kortopvang  verder  uit. 
Om  kinderen  van  jongs  af  aan  zeer  snel  te  betrekken  bij het gemeentelijke beleid  richten  we  een  Junior  
Team  op  met  uit  ieder  vijfde  en  zesde  leerjaar een  vertegenwoordiger.   
Samen  met  scholen  werken  we  start-ups  uit.  Zo  maken  we  jongeren  warm om  te  ondernemen.   
Als  aanvulling  op  de  traditioneel  georganiseerde  jeugdverenigingen  voorzien we  ook  in  een  niet-
georganiseerd  aanbod  voor  jongeren.  We  maken  budget vrij voor  een  nieuw  skatepark  in  het  Breeven,  
ondersteunen  de  circusschool  zowel logistiek  als  financieel.  Met  Street  Art  kleden  we  sommige  locaties  
waar  veel jongeren  komen  aan  op  een  manier  die  hen  aanspreekt. 
We  zoeken  een  geschikte  fuifzaal  met  een  capaciteit  van  400  tot  500  personen. 
 

GEZONDHEID 

Bornem  wil  ook  een  gezonde  gemeente  blijven.  We  behaalden  dit  label  en  willen  met  trots  een  
voortrekkersrol  spelen:  zonder  verplichtingen,  zonder regels  de  inwoners  bewustmaken  van  de  
problematiek.  CD&V  start  met  zijn  mandatarissen  een  actie  met  aandacht  voor  een  gezond  BMI,  



beweging  en  evenwichtige  voeding. Als  hartvriendelijke  gemeente  willen  we  dat  onze  AED-toestellen  
nog toegankelijker  en  talrijker  worden  op  ons  grondgebied.  Het  is  ons  streefdoel om  2880  mensen  op  
te  leiden  rond  reanimatie. CD&V  wil  van  Bornem  een  dementievriendelijke  gemeente  maken.  We   
betrekken  hier  alle  gemeentediensten  bij  en  leggen  een  dementietuin  aan waar  men  geprikkeld  wordt  
door  de  natuur.   
CD&V  wil  het  lokaal  drugspreventieplatform  verder  ondersteunen. Een  belangrijk  gegeven  is  de  
aandacht  voor  alcohol.  Hierbij  willen  we via  mystery  shopping  de  winkeliers  sensibiliseren  om  geen  
alcohol  aan jongeren  onder  de  16  jaar  te  verkopen.   
In  het  kader  van  zorg  en  gezondheid  is  het  belangrijk  dat  we  volop  blijven inzetten  op  buurtbeleid.  
Initiatieven  als  de  buurtkar  en  de  buurtmaaltijden zijn  onze  kapstok  om  tot  een  zorgzame  buurt  te  
komen.  Via  een  samenwerking  met  Pegode  willen  we  Germaine  3.0  oprichten  dat we  willen  uitbouwen  
tot  een  sociaal  gezondheidscentrum.  Naast  voedselbedeling  willen  we  er  ook  kledij  aanbieden  die  men  
tegen  lage prijzen  kan  ruilen  of  kopen. Kinderarmoede  is  een  belangrijk  aandachtspunt.  Deze  kinderen  
moeten  op school  begeleid  worden.  Bovendien  willen  we  met  de  hulp  van  vrijwilligers 
huiswerkbegeleiding  aanbieden.   
Samen  met  de  woonzorgcentra  die  in  onze  gemeente  actief  zijn,  willen  we  de bestaande  dagopvang  
beter  promoten  door  de  mogelijkheden  en  voordelen  ervan  in  de  verf  te  zetten. We  sensibiliseren  
rond  woningaanpassingen  in  het  kader  van  langer  thuis  wonen  en  valpreventie.  We  stellen  een  
reglement  op  waarbij  er  ook  een  financiële  tussenkomst  mogelijk  is.   
 
  BMI  =  Body  Mass  Index   
  AED  =  Automatische  Externe  Defibrilator 
 

SOCIALE ZAKEN 

We  willen  de  sociale  samenhang  blijven  versterken  door  mensen  met  elkaar  in  contact  te  brengen,  het  
respect  voor  elkaar  te  bevorderen  en  door  iedereen  de mogelijkheid  te  geven  om  deel  te  nemen  aan  
het  gemeenschapsleven.  We  zetten  in  op  een  vlotte  toegankelijkheid  van  de  gemeentelijke  gebouwen  
en lanceren  een  toegangkelijkheidslabel  voor  lokale  handelaars  en  horeca.  Hiervoor voorzien  we  de  
invoering  van  een  gemeentelijke  premie  voor  aanpassingen aan  winkels  of  horecazaken.  Een  dergelijke  
premie  kennen  we  ook  toe  aan  horecazaken  die  inspanningen  leveren  om  hun  sanitaire  voorzieningen  
voor  iedereen  toegankelijk  te  maken. 
We  brengen  het  aantal  parkeerplaatsen  voor  mensen  met  een  handicap  in  beeld.  Wij  streven  ernaar  
dat  6%  van  het  totale  aantal  parkeerplaatsen  worden voorbehouden  voor  andersvaliden,  gespreid  over  
de  deelgemeenten. Op  openbare  plaatsen  stellen  we  rolstoelen  ter  beschikking,  bijvoorbeeld   
aan  het  kerkhof  en  het  Breeven.  Voor  minder  mobiele  inwoners  gaan  we riksja-rolstoelen  ter  
beschikking  stellen.  
Bij  ingrepen  op  het  openbaar  domein  zijn  we  extra  waakzaam  voor  minder mobiele  mensen.  De  aanleg  
van  een  rollatorpad  aan  het  Kardinaal  Cardijnplein was  een  eerste  aanzet  en  kan  zowel  daar  als  op  
andere  plaatsen  worden uitgebreid.   
We  besteden  extra  aandacht  aan  het  aanleren  van  onze  taal  aan  migranten  en  vluchtelingen,  wat  
cruciaal  is  voor  (lokale)  integratie.  Hoe  vlugger  nieuwkomers Nederlands  leren,  des  te  gemakkelijker  hun  
leven  wordt.  Daarom  blijven  we inzetten  op  ons  gemeentelijke  initiatief  dat  vrijwilligers  inzet  om  
nieuwkomers  op  een  informele  manier  de  taal  aan  te  leren.  
Wij  kijken  ook  over  onze  gemeentegrenzen  heen.  Door  de  SDG’s op  te  nemen  in  ons  programma  
tonen  we  aan  dat  we  willen  blijven  inzetten  op  mondiaal  beleid. We  behouden  onze  wereldconsulent,  
de  subsidies  voor  vrijwilligers  en  onze steun  aan  het  wereldfestival  Ezperando. Verder  willen  we  de  
stedenband  met  Nquthu  verder  uitwerken  en  pleiten  we voor  een  actief  engagement  in  nationale  
campagnes  als  ‘Fair  trade’-gemeente, de  ‘Schone  Kleren’-campagne’,....  moet  nog  meer  onder  de  
aandacht  van  onze inwoners  gebracht  worden. Dit  engagement  van  Bornem  moet  nog  meer  onder  de  
aandacht  van  onze  inwoners  komen.  Ook  nu  zetten  we  hiervoor  maximaal  in  op  een  samenwerking   
met  de  Bornemse  scholen.   
 
  SDG’s  =  Sustainable  Development  Goals  =  Duurzame  Ontwikkelingsdoelstellingen  van  de  VN. 
 



VEILIGHEID 

Binnen  onze  politiezone  zetten  we  verder  in  op  inbraakpreventie  met  bijzondere aandacht  voor  onze  
senioren.  Samen  met  de  seniorenraad  maken  we  een  filmpje  met  realistische  scenario’s  die  tonen  hoe  
mensen  hun  woning  gemakkelijk kunnen  beveiligen. CD&V  wil  dat  zowel  gemeente  als  politie  een  sterk  
engagement  blijven  aangaan  voor  de  BIN-werking,  zowel  financieel  (telefoniekosten)  als  qua  mankracht  
en  doeltreffende  communicatie. Een  vertrouwensband  tussen  burger  en  politie  blijft  belangrijk.  Door  
extra aandacht  aan  de  wijkwerking  te  besteden,  willen  we  ertoe  komen  dat  mensen zich  nog  sneller  
tot  de  politiediensten  wenden  zodat  zij  nog  efficiënter  en  sneller kunnen  optreden.  De  lijst  van  
hotspots  die  de  politie  hanteert  voor  de  aanpak  van  criminaliteit  en  overlast  wordt  permanent  
geëvalueerd  en  bijgestuurd  waar  nodig.   
Echte  snelheidsduivels  willen  we  aanpakken  en  verbaliseren,  met  specifieke aandacht  voor  de  
schoolomgevingen. Samen  met  de  politie  en  de  mobiliteitsdienst  bekijken  we  of  er  op  bepaalde  
plaatsen  in  onze  gemeente  roodlichtcamera’s  moeten  komen  (bv.  op  het kruispunt  Sint-
Amandsesteenweg/Boskant).  Als  bestuur  zijn  we  bereid  hiervoor de  nodige  inspanningen  te  leveren.   
In  het  hertekende  landschap  van  de  brandweerzone  moeten  we  waakzaam blijven  dat  voldoende  
mensen  zich  vrijwillig  willen  engageren.  We  pleiten  voor het  behoud  van  specifieke  taken  binnen  de  
post  Bornem,  met  grote  nadruk op  de  dienst  DGH.   
 
  BIN  =  Buurtinformatienetwerk 
  DGH  =  Dringende  geneeskundige  hulp 
 


