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In een gemeente kunnen politici zich niet afschermen van de wereld, van de mensen om 
hen heen. Ze zijn aangewezen om samen te werken en moeten antwoorden geven op 
vragen die mensen stellen over gemaakte keuzes. Onze mandatarissen zijn de voelsprieten 
van onze inwoners en we werken iedere dag creatief samen om hun buurt, vereniging en 
organisatie nog beter te maken. 

En er zal de komende jaren nog heel wat op ons afkomen: de snelheid waarmee alles 
verandert, de manier waarop we leven, werken en plannen is duizelingwekkend. Deze 
stroom verandert ook onze bevolking. Mensen laten zich niet langer opsluiten in hokjes. Ze 
hebben eigen ideeën en willen graag meedenken, langs traditionele kanalen maar steeds 
meer ook via sociale media. 

In de komende legislatuur wil CD&V Bornem het lokale beleid aftoetsen aan de 
doelstellingen van de Verenigde Naties zoals die zijn vastgelegd op 27 september 2015. De 
17 hoofddoelstellingen en 169 subdoelstellingen vormen het belangrijkste internationale 
duurzaamheidskader voor de komende jaren. Deze doelstellingen moeten onze 
maatschappij en dus ook onze gemeente in de richting duwen van een wereld die zowel 
op economisch, sociaal als op ecologisch vlak vooruitgang boekt, en dit in een veilige en 
vredevolle omgeving met veel aandacht voor samenwerking. 

‘Think global’ maar vooral ‘act local’. Lokaal is waar de actie gebeurt, waar je concrete 
resultaten ziet en waar mensen voldoening halen uit hun werk. De gemeente is en blijft 
voor ieder van ons een plaats waar we ons iedere dag bewegen, waar we zekerheid vinden. 
Zekerheid die we u als CD&V de afgelopen jaren hebben geboden en die tot resultaten 
heeft geleid, waarop we fier mogen zijn. En fier willen we ook de komende zes jaar blijven.
 
Bornem zal er binnen tien jaar ongetwijfeld weer anders uitzien dan vandaag. 

De vraag die we ons moeten stellen is in welk Bornem jij wil dat je kinderen en 
kleinkinderen leven. Wil je een leefbaar en levendig Bornem? Dan moeten positief 
ingestelde mensen de handen in elkaar slaan. Kleine meningsverschillen over de te 
volgen richting moeten kunnen worden opzijgezet. De positieve elementen moeten 
primeren zonder daarbij steeds te focussen op wat mogelijk ontbreekt. 
Ontdek in de volgende bladzijden ons positieve verhaal, onze constructieve voorstellen 
die we net als in het verleden samen met de bewoners verder willen uitwerken. Maak 
kennis met onze visie op Bornem, gedragen door ervaring en gebaseerd op zekerheid. 



DEEL I 
WELVAART

HOOFDSTUK 1

Goed bestuur en participatie 
van de burgers
Wij kiezen voor een bestuursstijl waarbij burgers en overheid veeleer partners worden. Lokaal 
bestuur neemt een regierol aan, geeft ondersteuning en ziet geen concurrentie in initiatieven 
die groeien vanuit de bevolking. In het algemeen willen we de expertise van adviesraden 
benutten maar we willen ook inzetten op andere inspraakmodellen zoals dialoogtafels, 
focusgroepen of wijkgesprekken. 

Nieuwe vormen van inspraak worden volop ondersteund. Jongeren en mensen willen veel 
samen doen maar niet altijd meer via klassieke verenigingen. Naast steun bieden aan 
verenigingen moeten we openstaan voor en steun geven aan initiatieven vanuit de bevolking. 
(actie 1) We moeten budgetten ter beschikking stellen aan wijken en nieuwe vormen van 
inspraak. Deze budgetten worden verstrekt op basis van een eenvoudig projectvoorstel.
Als gemeente willen we meer halen uit de vele buurtfeesten en de ontmoetingen met de 
buurtcaravan. (actie 2) Het is onze ambitie om voldoende verantwoordelijken te vinden die 
samen met ons de dialoog aangaan als er in hun buurt een bepaald thema verder moet worden 
besproken. Afhankelijk van het thema zal er vanuit de gemeente de nodige (inhoudelijke) 
ondersteuning worden geboden.

Omdat we zoveel mogelijk nieuwe initiatieven op buurtniveau willen doen slagen, moeten we 
ervoor zorgen dat mensen die zich engageren niet te snel afhaken. Zowel binnen de politieke 
organen van de gemeente als binnen de administratie moet buurtwerking dan ook een 
voorname rol spelen en worden initiatieven, vragen, suggesties,… maximaal ondersteund. Een 
buurt is immers niet alleen van belang om aangenaam samen te leven. Goede buurtwerking is 
ook een middel in de strijd tegen armoede en eenzaamheid. 
Concrete voorbeelden die we inzake buurtwerking willen organiseren: 

— (actie 3) De wakkere Bornemnaar: quiz voor onze inwoners over Bornem. 
Antwoorden zijn te zoeken op locatie en je kan enkel deelnemen met mensen 
uit je straat. Wie wint, krijgt een extra buurtfeestsubsidie.

— (actie 4) Privétuinen die te groot zijn geworden voor de eigenaars zelf helpen 
we mee open te stellen als volkstuintjes.

— (actie 5) Herinrichten van buurtpleintjes via buurtparticipatie.
— (actie 6) Buren sensibiliseren om elkaar te helpen: oppas, boodschappen doen,…. 

Vanuit de gemeente hebben we al het digitaal platform Hoplr mee ondersteund 



maar we zullen dit ook via de traditionele infokanalen verder promoten.
— (actie 7) Zelfbeheer van openbare ruimte door de buurt. Hierbij kunnen 

buurtverantwoordelijken er mee voor instaan dat voetpaden in hun buurt 
sneeuw- en ijsvrij worden gemaakt. Hiervoor zullen zij vanuit de gemeente het 
nodige zout ter beschikking krijgen. 

Naast participatie is de dienstverlening aan de burger een blijvend aandachtspunt. Hoewel 
recent onderzoek aantoont dat de burgers tevreden zijn over de wijze waarop ze onthaald 
en geholpen worden, moeten we openstaan voor verbeteringen en nagaan waar we nog 
klantvriendelijker kunnen zijn. De toenemende digitalisering en de integratie van het Sociaal 
Huis in de gemeente zijn twee aspecten die ons ertoe aanzetten om na te denken over waar en 
hoe we de mensen gaan ontvangen en te woord staan. Loketfuncties moeten blijven bestaan 
maar de interne organisatie met het werken op afspraak en de invoering van een snelbalie 
moet ervoor zorgen dat de burger nog beter wordt geholpen. Deze wijzigingen worden samen 
met de betrokken personeelsleden uitgewerkt, vertrekkend vanuit het standpunt van de 
burger. 

Tegelijkertijd moeten we in het kader van onze maatregelen om mensen langer thuis te laten 
wonen ervoor zorgen dat ook die mensen goed geholpen worden. (actie 8) Niet door vele 
nieuwe deuren te openen maar door onze ambtenaren ook huisbezoeken te laten afleggen, 
zodat zij naast hun administratieve taken ook een sociale taak op zich nemen. Hierbij moeten 
we alternatieve informatiekanalen als de buurtkar en het dienstencentrum van nabij betrekken. 
Wanneer een bestuur er voor zijn burgers wil zijn, is aandacht voor communicatie van zeer 
groot belang. Uit onderzoeken blijkt dat de gemeente Bornem een algemeen positief imago 
heeft bij haar inwoners, maar dat er toch nog steeds aandacht moet worden besteed aan 
tijdige en correcte info. Als CD&V willen we daarom verder investeren in de uitbouw van 
deze dienst waarbij we oog moeten hebben voor alle vormen van communicatie: digitaal, 
sociale media, klassieke magazines, bewonersbrieven en persberichten. (actie 9) CD&V pleit 
ervoor om de lichtkrant aan het gemeentehuis te vervangen door een beeldscherm waarop 
bewegende beelden kunnen worden geprojecteerd. Dit beeldscherm zou bovendien verplaatst 
worden naar het Kardinaal Cardijnplein. (actie 10) Om de informatie optimaal te verspreiden 
willen we nagaan hoe en waar we dit op nog andere plaatsen in onze gemeente kunnen 
installeren.  

Het belangrijkste aandachtspunt in de komende legislatuur is de zorg voor proactieve 
communicatie om betrokken personen snel in te lichten over plannen. Concreet moet 
er bij aanvang van wegen- en infrastructuurwerken een dialoog zijn met alle betrokken 
personen (van aannemers tot politie), zodat bewoners en ondernemers op die manier 
tijdig worden ingelicht. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de werkzaamheden door 
nutsmaatschappijen en hun onderaannemers. Hierbij beroepen we ons als gemeente op de 
afgesloten code van de goede praktijk en zorgen we er ook voor dat overtredingen via GAS-
boetes  (GAS: gemeentelijke administratieve sancties) worden gesanctioneerd.
Het sluitstuk van een goed bestuur zijn gezonde financiën. We bekijken welke zaken de 
burgers en ondernemers terugkrijgen voor wat ze betalen en gaan na waar bijsturingen 
noodzakelijk zijn. We hoeven niet bang te zijn om te durven investeren in de verdere uitbouw 
en het onderhoud van onze gemeente. Hierbij zorgen we er wel voor dat het aandeel van onze 
dagelijkse uitgaven die we spenderen aan terugbetaling van schulden nooit meer dan 20 % 
bedraagt. 

HOOFDSTUK 2

Openbaar domein 
en publieke ruimte 
Algemeen willen we een openbaar domein dat nog aangenamer en nog groener oogt. We 
houden van de open ruimte van Bornem en willen die maximaal behouden. 
De weginfrastructuur wordt zo aangelegd dat zij uitnodigt tot verantwoord rijgedrag en 
rekening houdt met het bestaande en gewenste verkeer. Bij toekomstige vernieuwingen kiezen 
we meer in functie van mens en milieu. Hierbij is het ook belangrijk om bij het maken van 
keuzes niet alleen te kijken naar de kostprijs op korte termijn maar ook om rekening te houden 
met de voordelen op lange termijn. Wij gaan immers enkel voor duurzame keuzes.

In de komende legislatuur wil CD&V de volgende concrete projecten realiseren:
— (actie 11) Voetpaden: stijging van het budget van 100.000 euro naar 150.000 

euro per jaar
— (actie 12) Parking aan de kerk van Weert volledig aanleggen 
— (actie 13) per deelgemeente gaan we na waar we een centraal gelegen plaats 

kunnen inrichten als zit- en babbelhoekje met infopunt, dat we ook voorzien 
van een bankje en wat groen.

In Mariekerke werken we een masterplan uit dat gebaseerd is op de volgende elementen: 
— (actie 14) Samen met de school bouwen we een nieuwe kleuterschool 

gecombineerd met een polyvalente ruimte die dienst zal doen als kinderopvang 
maar die mogelijk ook door het verenigingsleven kan worden gebruikt.

— (actie 15) De sites van zaal Roxy en het Parochiehuis worden samen bekeken. 
Door de verkoop van zaal Roxy kunnen we sociale bouwgronden op de markt 
brengen en op de grond van het Parochiehuis bouwen we een multifunctionele 
feestzaal. 

— (actie 16) Een landschapsarchitect krijgt de opdracht om het Kouterplein 
te hertekenen, zodat dit een aangename rustplaats is in de gemeente 
waar uiteraard ruimte blijft voor de organisatie van evenementen zoals het 
Palingfestival.

— Het huidige gemeenschapshuis zal ten slotte een andere openbare of sociale 
invulling krijgen. 

De volgende straten worden opgenomen in een investeringsprogramma waarbij moet worden 
nagegaan of er rioleringswerken moeten worden uitgevoerd met een mogelijke subsidie. 
— (actie 17) Sint-Amandsesteenweg en Puursesteenweg: werken aan de riolering, 

aanpak van het wegdek en verbetering van de fietspaden
— (actie 18) Vertrekkende van het station bekijken we hoe we de toegang en de 

beleving van Bornem-centrum kunnen verbeteren.



Telkens wanneer een dergelijk groot infrastructuurproject wordt opgezet, zal er vanaf het 
begin worden samengezeten met de buurtbewoners om na te gaan wat hun wensen en 
verwachtingen zijn. Die worden meegegeven aan de ontwerpers en op regelmatige wijze wordt 
er ook teruggekoppeld naar de buurt. 

Ook gaan we er strenger op toezien dat aannemers voldoen aan de verplichtingen om 
buurtbewoners tijdig en correct in te lichten over de planning van de werken. Bij het afleveren 
van vergunningen zal er daarom steeds gevraagd worden om een werkschema van de werken 
met grote hinder in te dienen. 

(actie 19) CD&V wil in de komende legislatuur ook het kerkenplan verder uitwerken in dialoog 
met de plaatselijke leefgemeenschappen. Kerken zullen andere functies moeten krijgen. De 
kerken zal niet altijd alleen een nevenfunctie toebedeeld worden, maar er zullen ook kerken 
effectief als kerk verdwijnen. De beslissing om kerken te sluiten wordt in eerste instantie 
door de kerkelijke overheid genomen. Het is onze taak om er nadien voor te zorgen dat 
deze gebouwen goed bewaard blijven en openstaan voor de bevolking. Naast het museale 
aspect rond de vele kerkschatten is de functie als ontmoetingsplaats voor de plaatselijke 
gemeenschap voor ons het uitgangspunt in de zoektocht naar alternatieve bestemmingen.  

HOOFDSTUK 3

Ruimtelijk beleid en wonen
Ons Bornem kent heel wat troeven en sterktes die we zeker moeten behouden. We willen fier 
blijven op Bornem. Maar we moeten ook onze werkpunten onder de loep durven nemen en hier 
extra aandacht aan besteden. Waar en hoe we gaan wonen in onze gemeente is in dit kader 
één van de belangrijkste aandachtspunten. 

Het is ondertussen duidelijk dat er zeker in de centra anders gewoond zal moeten worden.
De manier waarop mensen leven evolueert voortdurend. En het is niet omdat er nu meer 
appartementen komen dat het bij ons niet meer goed is om te leven. Het is trouwens de 
Vlaamse Bouwmeester die zegt dat verdichting bij uitstek de manier is om te zorgen voor 
meer natuur, een beter klimaat, beter openbaar vervoer, minder files en behoud van de open 
ruimten. De verkavelingsdroom van velen van ons kan blijven bestaan, zij het in een andere 
vorm. Er zal meer gestapeld moeten worden, waarbij vooral de keuze voor kwaliteit in al haar 
aspecten moet worden vooropgesteld: (actie 20) kiezen voor de open ruimte, aandacht voor 
de beeldkwaliteit en voor klimaatadaptatie zijn hierbij uitgangspunten. 

— (actie 21) Algemeen werken we verder aan onze toekomstvisie door de opstelling 
van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bornem 2030/2040. 

—  (actie 22) Afhankelijk van de mogelijkheden die de laatste codexwijziging biedt, 
bekijken we in hoeverre we onze ruimtelijke planningen aan nieuwe noden kunnen 
aanpassen. Het uitgangspunt bij die evaluatie blijft ons beleid dat inzet op wonen 
en leven in kernen en op verdere verdichting.

— (actie 23) We gaan na of bepaalde tijdelijke woningconstructies in tuinen van 
kinderen een opvang kunnen betekenen voor hun ouders. 

— We maken verder werk van de RUP’s (ruimtelijke uitvoeringsplannen) die 
momenteel in de opstartfase zitten (Breeven, nieuwe begraafplaats en 
Temsesteenweg/Driesstraat). We bekijken waar nieuwe noden zijn of waar 
bestaande RUP’s volledig moeten worden herzien.

— (actie 24) Omdat we de dynamiek van een commercieel centrum willen vrijwaren 
voor de toekomst gaan we over tot een nieuw RUP Boomstraat. 

— (actie 25) De concrete uitwerking van het woonbeleidsplan gekoppeld aan 
verordeningen zal daarom duidelijk moeten maken hoe en waar er kan worden 
gebouwd. We moeten durven inzetten op nieuwe en andere woonvormen die 
ervoor zorgen dat mensen nog beter samenleven, waar plaats is voor kinderen 
om samen te spelen, waar plaats is voor jonge mensen om elkaar te ontmoeten, 
waar plaats is voor oudere mensen om verhalen van vroeger op te halen, waar 
centrumstraten en pleintjes een publieke, gemeenschappelijke buitenruimte 
worden voor de mensen die in het centrum wonen. Een gemeente op maat van 
iedereen.

— Wij moeten zeker bij grote bouwprojecten oog hebben voor de kwaliteit 
van gebouw en mens. (actie 26) Door bijvoorbeeld tuinen, speelplaatsen en 
picknickbanken gemeenschappelijk aan te leggen zorgen we ervoor dat vanuit 
deze nieuwe vormen van bouwen ook sociale contacten kunnen ontstaan. 



Door de schaarste en een verdere groei van de bevolking en door klimaatnormen zullen we 
voor onszelf steeds minder privéruimte kunnen opeisen. De aanleg en het onderhoud van 
privéruimte zal ook duur worden. Oude, grote villa’s met ruime tuinen kunnen mogelijk verdeeld 
worden in meerdere woongelegenheden met één gemeenschappelijke tuin. Ook andere 
functies kunnen we gaandeweg meer delen zoals autodelen of ruimte die zorgt voor het plezier 
van het wonen. En niet alleen openbare ruimten zullen moeten worden gedeeld. Het initiatief 
zal niet alleen van ons als bestuur uitgaan.

Aan ontwikkelaars moeten we de boodschap meegeven dat ze zeker in het centrum moeten 
inzetten op appartementen waar jonge gezinnen terecht kunnen. We moeten ervoor zorgen dat 
ons centrum niet te veel veroudert. (actie 27) Een mix van jongeren en ouderen is noodzakelijk 
voor de levendigheid en leefbaarheid van het centrum, maar ook van scholen en verenigingen. 

— (actie 28) Om jonge Bornemnaars de kans te geven in Bornem te blijven 
wonen, zullen we bij grote projecten bij de ontwikkelaars aandringen om ook 
woongelegenheden aan te bieden aan een lagere kostprijs. Dit moet kansen geven 
om ook in het centrum van de gemeente een mix van jong en oud te krijgen. 

— (actie 29) We onderzoeken of bestaande verbeterings- en renovatiepremies 
kunnen worden opgetrokken als jonge Bornemnaars die voor hun eerste woning 
aanvragen.

 Sociale woningen
— De nieuwe sociale bouwmaatschappij die in 2019 van start gaat, moet erover 

waken dat er in Bornem steeds een volwaardige opvang zal worden voorzien voor 
de sociaal zwakkeren. Hierbij moeten we echter steeds waken over de kwaliteit 
van gebouw en omgeving, zodat dit aangename woongelegenheden zijn, die mooi 
in de buurt passen. Onze maatschappij moet ook nagaan of de nieuwe vormen van 
woningbouw impliceren dat projecten sneller afgewerkt kunnen worden. 

— (actie 30) Om de fusie van deze maatschappij goed op te volgen zal er structureel 
overleg gepleegd worden met de nieuwe maatschappij. Ze zal tijdens een jaarlijkse 
gemeenteraadscommissie verslag uitbrengen van haar activiteiten. 

— Wij bekijken samen met de bouwmaatschappij welke woningen uit het 
patrimonium aan renovatie toe zijn, maar waarvoor de eisen die aan een 
sociale huisvestingsmaatschappij worden opgelegd zo groot zijn dat het te 
duur wordt om dit zelf te doen. (actie 31) Wij zetten maximaal in op het sociaal 
beheerrecht waarbij gemeentebesturen ongeschikte en onbewoonbaar verklaarde 
privéwoningen in beheer kunnen nemen en verhuren als sociale woning. 

— (actie 32) Als CD&V dringen we erop aan dat het project in de Koningin Astridlaan 
als absolute prioriteit wordt uitgevoerd. Verder willen we dat de politiek van 
renovatie van bestaand patrimonium, die de Gezellige Woningen jarenlang voerde, 
ook in de nieuwe maatschappij wordt verdergezet. 

Als lokaal bestuur zullen we onze inspanningen om verkrotting tegen te gaan verderzetten 
en panden aankopen waar dit noodzakelijk is voor de leefbaarheid van een buurt. (actie 33) 
Verder zal CD&V ook de gronden naast de brandweerkazerne die we in bezit hebben 
ontwikkelen met ruimte voor jonge gezinnen en open ruimte. Dit wordt geen traditionele 
verkaveling of appartementenblok, maar via een wedstijd voor architecten komen we tot een 
nieuwe vorm van samenwonen dicht bij het centrum.

HOOFDSTUK 4

Mobiliteit
Als CD&V willen we erover waken dat Bornem een gemeente is waar mensen zich vlot en veilig 
kunnen verplaatsen, ook te voet of met de fiets. Een Bornem waar ruimte is voor contacten 
en waar ook buiten het centrum woongebieden op die manier worden ingericht. Waar mensen 
wonen, moeten mensen voorrang krijgen op verkeer. Hoe dichter mensen bij elkaar wonen, 
hoe trager en veiliger het verkeer te zijn. Autoverkeer blijft belangrijk, maar vooral op de 
hoofdwegen, voor verplaatsingen tussen woongebieden, waar geen openbaar vervoer voorzien 
is of op bestemmingen die sterk op de auto gericht zijn.

Een belangrijke rol zal hierbij weggelegd zijn voor onze verdere investeringen in de fiets en 
daarom bouwen we verder aan ons fietsbeleidsplan. Zeker voor de kleine afstanden moeten we 
de mensen op de fiets krijgen. 

Samen met inwoners brengen we de cruciale punten van Bornem in kaart. Deze oefening 
is ons startdocument voor de invulling van ons fietsbeleid. En omdat we dit best samen 
met de gebruikers en ervaringsdeskundigen doen, richten we (actie 34) naast de COVEMO 
(Commissie Verkeer en Mobiliteit) een fietsparlement in van waaruit we ons toekomstig beleid 
gaan ontwikkelen. 

Concrete maatregelen ter bescherming van de kwetsbare weggebruiker:
— (actie 35) Het zal niet meer toegelaten worden om bij het begin en aan het einde 

van de schooldag op werven te laden en te lossen. We zullen slimme camera’s 
inzetten om dit te controleren. Dit verbod zal in de werfvergunningen en de 
omgevingsvergunning worden opgenomen en zal bestraft worden met een GAS-
boete. 

— (actie 36) Wij zetten in op de verbetering van de volgende fietspaden: Cesar Van 
Kerkchovenstraat, Bovenstraat, Puursesteenweg, Klein Mechelen. 

— (actie 37) Wij gaan na of en welke kruispunten in onze gemeente geheel of 
gedeeltelijk conflictvrij kunnen worden gemaakt. Dat wil zeggen dat fietsers en 
voetgangers er veilig kunnen oversteken zonder kruisend autoverkeer. 

— (actie 38) In overleg met de scholen bekijken we of we het principe van de 
schoolstraat moeten uitbreiden. De bedoeling hiervan is om de verkeerschaos in 
de schoolomgeving bij het begin en aan het einde van een schooldag te beperken. 
Op die momenten wordt de straat afgesloten voor auto’s. Tijdens dat overleg 
met de scholen gaan we ook na of infrastructurele maatregelen moeten worden 
genomen om de schoolomgeving veiliger en aangenamer te maken. Hiervoor 
schakelen we het Netwerk Duurzame Mobiliteit in dat reeds aan de school in 
Branst een eerste LaMA-project (Laboratoria Mobiele Alternatieven) heeft 
uitgewerkt. 

— (actie 39) We maken een nulmeting van het aantal overdekte fietsenstallingen 
op ons grondgebied en breiden dit aantal uit op plaatsen waar veel fietsverkeer 
heerst. Hierbij denken we ook aan plaatsen waar de combinatie met openbaar 
vervoer mogelijk is en bovendien bekijken we ook de aanleg van enkele 
fietseilandjes in drukke omgevingen.



—  (actie 40) Vanuit de gemeente zullen er cursussen worden georganiseerd rond 
opfrissen van de wegcode alsook een cursus ‘ hoe veilig  (elektrisch) fietsen’. 

— (actie 41) Met lokale ondernemers werken we verder onze Dag van de Fiets uit. 
Algemeen gaan we na hoe we samen mensen kunnen motiveren om meer te 
fietsen, ook voor het woon-werkverkeer. 

— (actie 42) De buurtwerking kan ook hierbij een rol spelen. Net zoals wedstijden 
rond energie besparen willen we mensen via hun buurt stimuleren om zoveel 
mogelijk kilometers bij elkaar te fietsen gedurende een bepaalde periode. Als 
beloning krijgt deze buurt van de gemeente een buurtfeest aangeboden.

— (actie 43) Het is onze ambitie om nog meer in te zetten op sterke verbindingen 
tussen de kernen voor de kwetsbare weggebruiker. Een belangrijk middel daarbij 
kan de actualisatie van de Atlas der Buurtwegen zijn, waarbij we samen met de 
landbouwsector nagaan hoe recreatieve bewegingen in harmonie kunnen worden 
gebracht met professioneel landbouwgebruik. 

— (actie 44) We gaan samen met de leden van het fietsparlement na waar we in 
onze gemeente fietsstraten kunnen aanduiden. In deze straten mogen de auto’s de 
fietsers niet voorbijsteken.

— (actie 45) Aangezien ook de bakfiets steeds meer wordt gebruikt willen we 
als CD&V dat Bornem een bakfietsvriendelijke gemeente is. In het kader van 
de buurtwerking kunnen we nagaan of de bakfiets kan worden uitgeleend aan 
mensen die boodschappen doen voor hun buren. We zullen bijzondere aandacht 
hebben voor specifieke parkeerplaatsen gecombineerd met oplaadpunten. 

— (actie 46) We zorgen voor een uniforme fietsbewegwijzering naar alle toeristische 
trekpleisters van onze gemeente. 

— (actie 47) Met Infrabel wordt bekeken welke spoorwegovergangen we in de 
gemeente verkeersveiliger kunnen maken. 

(actie 48) Als bestuur ondersteunen we het autodelen en het fietsdelen. Het project rond 
elektrische deelfietsen willen we uitrollen om mensen uit de deelgemeenten naar het centrum 
te laten rijden. Bovendien dienen de fietsen als aanvulling op het openbaar vervoer en kunnen 
ze voor het toerisme worden ingezet. Wij zorgen er voor dat er zowel voor het autodelen 
als voor het fietsdelen voldoende en gratis parkeerplaatsen worden aangeboden. (actie 49) 
En omdat zowel de fietsen als de auto’s steeds meer elektrisch zullen worden aangedreven, 
verhogen we het aantal oplaadpunten in de gemeente.

Naast aandacht voor de fiets moeten we zorgen voor een vlotte doorstroming in Bornem. 
We moeten erover nadenken hoe we mensen het centrum laten bezoeken. We willen nergens 
de wagens verbieden maar moeten ervoor zorgen dat de wagens nog wel vlot kunnen blijven 
rijden en parkeren. 

Er zijn hiervoor reeds voldoende mogelijkheden zoals randparkings. Deze parkings, zoals die 
van het zwembad in het Breeven, moeten echter meer in de kijker worden gezet, zodat ze ook 
meer gebruikt worden. 
(actie 50). Hiertoe zullen ook borden worden geplaatst waarop het aantal vrije plaatsen en de 
wandeltijd tot het centrum worden vermeld. 

(actie 51) Verder investeren we ook in nieuwe randparkings: door een dakparking op de 
parking aan het station te bouwen, verdubbelen we daar de capaciteit en bij de bouw 

van een nieuwe kleuterschool op het Driesplein onderzoeken we de mogelijkheid om een 
(ondergrondse) randparking in te richten. 

Auto’s die effectief in het centrum moeten zijn, moeten daar maximaal van de bestaande 
plaatsen kunnen genieten. Zeker voor de kleine boodschappen is het belangrijk dat die 
plaatsen regelmatig vrijkomen. (actie 52) Hiervoor evalueren we samen met de handelaars ons 
systeem van betalend parkeren en sturen we dit indien nodig ook bij. Bovendien wordt ook 
onderzocht of het betalen via gsm of apps een meerwaarde kan betekenen. 

(actie 53) Om tegemoet te komen aan de vraag van thuisverplegers, dokters en kinesisten 
gaan we zorgparkeerplaatsen inrichten. 

Bovendien nemen we maatregelen tegen het niet gebruiken van garages. Het is niet mogelijk 
om wettelijk af te dwingen dat garages effectief als garages gebruikt worden, maar we willen 
ervoor zorgen dat auto’s zo weinig mogelijk langdurig op straat parkeren. (actie 54) Hierbij 
denken we aan een aanpassing van onze parkeerverordening met een eventuele uitbreiding 
naar woningen maar ook aan het beperkt betalend maken van de bewonerskaarten. 
Ten slotte evalueren we onze parkeerverordening voor appartementen waarbij we (actie 55) 
de mogelijkheid om een garage af te kopen schrappen. Ieder appartement moet verplicht een 
garage hebben. Indien dat niet gerealiseerd kan worden, zal een project geen bouwvergunning 
krijgen. Hierbij moeten we er ook over waken dat deze garages vlot toegankelijk en groot 
genoeg zijn rekening houdende met een gewijzigd voertuigenpark. 

In het kader van een vlotte doorstroming in ons handelscentrum zullen we – in samenspraak 
met de buurgemeenten – nagaan hoe we met leveranciers afspraken over leveringen kunnen 
maken. (actie 56) Hierbij zetten we slimme camera’s in om gemaakte afspraken ook te kunnen 
afdwingen. 

(actie 57) Door kleine overslagvoertuigen in te schakelen waarop de goederen voor de 
handelaars op een locatie buiten het centrum van de grote vrachtwagens worden overgeladen, 
beperken we het vrachtverkeer in het centrum en kunnen we tegelijkertijd een sociaal 
tewerkstellingsproject opstarten. 

De doorstroming is echter niet het enige probleem van Bornem-centrum. (actie 58) We gaan 
na welke maatregelen (aanpassing van de infrastructuur of omkering van de rijrichting) we 
nemen in straten die geconfronteerd worden met moeilijk tegenliggend verkeer. Hierbij denken 
we onder andere aan de Bovenstraat, Grootheide en Van Haelenstraat. 

(actie 59) Ook nemen we op basis van de metingen in het kader van het mobiliteitsplan een 
beslissing rond de eventuele invoering van trajectcontroles om sluipverkeer tegen te gaan in 
bvb Hingene, Wintam, Eikevliet of landelijke gebieden zoals Boskant en Weert. Deze slimme 
camera’s, die ook kunnen worden ingezet voor snelheidscontroles, zorgen ervoor dat enkel de 
auto’s die er effectief moeten zijn, daar komen. 

Wat het openbaar vervoer betreft, zetten we samen met alle betrokken partners in op 
het principe van de basisbereikbaarheid: als bestuur nemen we onze rol op binnen de 
vervoersregioraad. (actie 6) Inzake vervoer op maat willen we samen met de partners zoeken 
naar haalbare en betaalbare oplossingen. (actie 61) Samen met de gemeente Puurs-Sint-



Amands werken we het project van de buurtbus uit. Die bus zou zo georganiseerd worden dat 
de aansluitingen met het treinaanbod gegarandeerd worden. Als bestuur is het onze taak om 
iedereen rond de tafel te brengen en het bestaande aanbod op elkaar af te stemmen. 

(actie 62) Door ook een adviserende rol op te nemen in de vervoersregio Waasland pleiten 
we voor een oplossing betreffende de aansluiting met het busvervoer in Temse en met de 
waterbus indien zij effectief naar onze regio zou worden doorgetrokken. In dit verband blijven 
we bij de exploitant van deze waterbus erop aandringen om zo snel mogelijk een testperiode 
voor het traject Temse-Antwerpen te organiseren.

(actie 63) Binnen de vervoersregio Mechelen gaan we ook, samen met Puurs-Sint-Amands, na 
hoe we een efficiënte aansluiting kunnen organiseren met de sneltram Breendonk-Brussel.

(actie 64) We willen aan het station een mobipunt uitwerken waar de diverse vervoersmodi 
vlot gecombineerd kunnen worden. (actie 65) In dit verband verlengen we het contract met de 
NMBS om het stationsgebouw langer ter beschikking te krijgen als een verwarmde wachtzaal, 
waarbij we ook nagaan hoe we kunnen inspelen op de vraag naar sanitaire faciliteiten. 

(actie 66) Verder bekijken we in overleg met de Bornemse bedrijven hoe zij maximaal kunnen 
genieten van de financiële ondersteuning vanuit het Pendelfonds, met specifieke aandacht 
voor de middelen die ter beschikking staan voor elektrische fietsen. 

HOOFDSTUK 5

Economisch beleid
Ondernemingen
Aangezien we in onze gemeente niet onmiddellijk een nieuwe ruimte zullen inpalmen voor 
bijkomende kmo’s of industrieterreinen is het belangrijk dat we de huidige terreinen anders 
durven invullen. (actie 67) We herwerken de regels van ons BPA1-industriegebied waar de 
perceelsoppervlakte minimum 5.000 m² moet omvatten. Dergelijke percelen en gebouwen 
willen we opsplitsen zodat er ruimte ontstaat voor plaatselijke kmo’s. Ook moeten we de 
mogelijkheid onderzoeken om op de industrieterreinen in de hoogte te bouwen. We willen 
meer aandacht voor het aantal m³ dan voor het aantal m². En als er nog open zones zijn die 
niet onmiddellijk bestemd zijn voor bebouwing vragen we aan de eigenaars om te kiezen 
voor een groene inkleding en voor tijdelijke natuur. Die wens naar extra groen kan ook 
toegepast worden door daktuinen op bedrijfsgebouwen aan te leggen. Die hebben zowel een 
economische als financiële meerwaarde: opvang van water en een extra deken tegen warmte 
en koude. 

Hierbij willen we steeds overleg plegen met bedrijven en hun organisaties. Het is belangrijk 
dat we de meerwaarde van bedrijven in onze gemeente erkennen en waarderen. (actie 68) 
Als bedrijven uitbreidingsplannen hebben, gaan we met hen in dialoog hoe zij hun plannen 
op een verantwoorden manier kunnen realiseren, met respect voor alle aspecten van onze 
gemeenschap. 

(actie 69) We stellen samen met de ondernemersorganisaties een onthaalbrochure 
“ondernemen in Bornem” op. Deze brochure geeft starters een leidraad om een onderneming 
op te starten. Een handboek met een duidelijk overzicht van vergunningen, contactgegevens 
van diensten zorgt voor een handige gids bij dit avontuur. 

(actie 70) Omdat de digitale economie in al haar aspecten de economie van de toekomst 
is, wil CD&V dat Bornem het Silicon Valley van Klein-Brabant wordt. Samen met bestaande 
ondernemingen ondersteunen we diensten en digitale start-ups voor digitale oplossingen. 
Als gemeente stellen we, samen met eigenaars, tegen relatief lage huurprijzen een ruimte ter 
beschikking waarvan de start-ups gedurende een korte periode gebruik kunnen maken. 

Winkelcentrum
Een winkel- en/of wandelstraat is een belangrijke invulling van publieke ruimte die verder 
gaat dan alleen maar een plek waar buren elkaar ontmoeten. Samen met de pleintjes zijn deze 
straten bij uitstek de plekken om te onthaasten, tijd door te brengen, buren te ontmoeten, 
inspiratie op te doen, een terrasje te bezoeken of om een leuk koopmoment te beleven.

Onze centrumwinkels moeten een meerwaarde bieden tegenover de groeiende concurrentie 
van grote baanwinkels en e-commerce. (actie 71) Daarom zal CD&V ook in de komende 
legislatuur pleiten voor infrastructurele ingrepen in de Boomstraat waarbij alle delen van de 
straat aandacht krijgen en er extra beleving wordt gecreëerd. Belangrijk hierbij is de keuze die 
we maken wat de rijrichting en het autoverkeer in de straat betreft. (Actie 72) We willen de 
meerwaarde van autovrij winkelen uittesten door af en toe mobiele zithoeken te plaatsen. 
1  BPA = Bijzonder Plan van Aanleg



Wat leegstand betreft, zal onze ambtenaar lokale economie een actieve rol opnemen door 
contacten te leggen tussen eigenaars en potentiële huurders. (actie 73) We stellen een lijst 
op van eigenaars van panden met alle gegevens over de winkelpanden, zoals de oppervlakte, 
vergunningen, prijzen,… Eigenaars van leegstaande panden trachten we te overtuigen om 
gedurende een jaar hun pand tegen een lagere prijs te verhuren. In ruil schorsen we het pand 
dan uit de inventaris van leegstand. Onze ambtenaar zal ook de taak krijgen om een lijst bij 
te houden van mogelijke investeerders, zodat zij in contact kunnen worden gebracht met 
eigenaars.

(actie 74) Verder herschrijven we onze brochure met de troeven van onze gemeente voor 
potentiële investeerders zowel naar ondernemingen als naar winkels toe. 

(actie 75) Daarnaast willen we nagaan hoe we als lokaal bestuur zelf actief kunnen zijn in de 
invulling van leegstand. Zo onderzoeken we het idee om als gemeente zelf een leegstaand 
pand te huren om op die manier startende handelaars de kans te geven gedurende een periode 
van één jaar het pand tegen een verminderde huurprijs te gebruiken. Een andere manier 
om dergelijke panden een functie te geven kan via de werking van ons CC Ter Dilft waarbij 
workshops of tentoonstellingen in een leegstaand pand ruimte geven aan creativiteit. Ook leeft 
het idee om een pand al dan niet in samenwerking met de gemeente ter beschikking te stellen 
aan de mini-ondernemingen van onze scholen. 

(actie 76) CD&V wil kunst in de winkelstraat een plaats geven. De gemeente huurt er een 
winkelpand waar kunstenaars de gelegenheid krijgen om hun werk te verkopen. Bij de verkoop 
van een werk staan zij een bepaald deel van de geïnde verkoopprijs af aan de gemeente als 
bijdrage aan de gemaakte kosten. Uiteraard moeten we waken over de kwaliteit van het te 
verkopen kunstwerk. 

(actie 77) Om nieuwe zaken in ons kernwinkelgebied aan te trekken maar ook om bestaande 
zaken te ondersteunen, zoeken we samen naar flankerende maatregelen. De toekenning van 
een starterssubsidie kan een mogelijkheid zijn, maar mag geen aanleiding geven tot vervalsing 
van de concurrentie met huidige bestaande panden. Daarom denken we aan een combinatie 
van startsubsidies voor nieuwe ondernemingen en een tussenkomst in de onroerende 
voorheffing bij de uitbreiding of verbouwing van bestaande ondernemingen (hierbij leggen we 
wel een aantal voorwaarden op, bovendien mogen deze gelden enkel betaald worden aan de 
handelaars zelf en niet aan eigenaars-verhuurders). In de deelgemeenten gaan we na of daar 
nog extra stimuli moeten verstrekt worden met het oog op de vestiging van buurtwinkels. 

(actie 78) Bij de invulling van panden moeten we openstaan voor nieuwe opportuniteiten zoals 
de snelle technologische en digitale ontwikkelingen, maar ook de sterke toename van de vrije 
beroepen, zorgverstrekkers, ondernemers in creatieve economie. Kortom, we moeten durven 
toegeven dat de samenstelling van panden evolueert.

(actie 79) Dit alles zal in de komende jaren leiden tot een winkelactieplan. Dit plan zullen we 
opstellen door een beroep te doen op experten, maar ook door de dialoog tussen experten, 
ondernemers, inwoners en bezoekers aan te moedigen. Hierbij moeten we openstaan voor 
nieuwe ideeën, zoals ‘win je winkelpand’, een verlaging van de onroerende voorheffing,… maar 
alles in samenspraak met de bestaande handelaars. 

Dit plan zal deel uitmaken van een globaal beleidsplan economie voor alle ondernemers 
waar in Bornem ze zich ook bevinden. Dit zal niet alleen door het beleid worden opgesteld, 
maar ook door mensen die dagelijks met problemen geconfronteerd worden. Hierbij worden 
gezamenlijke doelstellingen vastgelegd. Geen eindeloos palaver, maar duidelijke regels en 
duidelijke, meetbare doelstellingen. Samen gaan we op zoek naar de sterke punten van Bornem 
en daar gaan we samen voor aan de slag. 

(actie 80) Bij dit alles is het van belang dat we een gemeentelijke app ontwikkelen voor 
handelaars en verengingen die de bezoekers door ons centrum leidt. Hierbij moet het duidelijk 
zijn dat wie komt winkelen in Bornem, moet kunnen genieten van alles wat er te beleven valt. 

(actie 81) Daarom moet er nog meer ingezet worden op de relatie tussen lokale economie 
en toerisme. In combinatie met het project Schelde Sterk Merk zullen daarom uitgebreide en 
gerichte promotie-acties voor Bornem georganiseerd worden.

Bij het promoten van ons winkelcentrum en het aantrekken van nieuwe klanten moeten we 
zeker ook het aspect duurzaamheid in de kijker zetten. We moeten mensen ervan overtuigen 
dat ze in het kader van de klimaatstrijd en het terugdringen van de CO2-uitstoot ook als 
individu een bijdrage kunnen leveren door dicht bij huis te kopen en niet te ver te rijden. 
Ook het niet-duurzame karakter van sommige e-commercebedrijven waarbij tot 80 % van de 
leveringen wordt teruggestuurd moeten we aankaarten om mensen bewust te maken van de 
ecologische voordelen van het kopen in eigen gemeente.

(actie 82) We starten hierbij een sensibiliseringscampagne rond lokaal kopen. Het idee 
hierachter is het volgende: “Koop je groenten bij de groenteboer en je vlees bij de slager ! Ga 
naar de lokale ondernemer. Dat is ook een kwestie van eigenbelang. De waarde van je woning 
is immers hoger in een levendige gemeente dan in een gemeente waar alle winkeliers zijn 
verdwenen”. (actie 83) Als rechtstreekse steun zetten we de subsidies die we uitkeren in het 
kader van de buurtfeesten om in Bornembons. 

(actie 84) Tot slot gaan we samen met handelaars en organisaties na hoe er een win-
winsituatie kan ontstaan tussen het winkelcentrum en de kmo-zone . Naast een duidelijke 
bewegwijzering is dit ook mogelijk door toonpanden te creëren met een verwijzing naar de 
grotere winkels buiten het centrum. 

Land en tuinbouw
(actie 85) CD&V wil met landbouwers afspraken maken rond gebieden die ze absoluut wensen 
te behouden voor beroepslandbouw, zowel wat de bestemming als wat het gebruik betreft. Dit 
wordt bij aanvang van de legislatuur in een afsprakennota gegoten waarmee bij het uittekenen 
van plannen rekening moet worden gehouden.

(actie 86) Landbouw kan ook een belangrijke troef zijn voor het toerisme in onze gemeente. 
CD&V wil initiatieven als de Boerenmarkt of de Dag van de Landbouw dan ook actief verder 
ondersteunen. We moeten samen met de landbouwraad nagaan hoe we bestaande initiatieven 
rond de promotie van streekproducten verder kunnen uitwerken. Verder trachten we via een 
actualisatie van de fiets- en wandelroutes de landbouw in de kijker te zetten. 



(actie 87) Hierbij brengen we een kaart uit in samenwerking met de gemeente Puurs-Sint-
Amands en Toerisme Klein-Brabant - Scheldeland over “Producten uit Klein-Brabant”. Deze 
kaart biedt een overzicht van hoeves met een thuisverkoop, restaurants met lokale producten, 
markten, imkers, zelfplukhoeves,…

(actie 88) Samen met de landbouwraad bekijken we het gebruik van de landelijke wegen. Op 
deze wegen moeten landbouw en zacht verkeer voorrang hebben op doorgaand autoverkeer. 
Gelet op de steeds grotere landbouwvoertuigen moet wel nagegaan worden of de veiligheid 
van de kwetsbare weggebruiker niet in het gedrang komt. Het hertekenen van trage wegen 
kan hiervoor mogelijk een oplossing bieden.

(actie 89) Onze gemeente kenet met de Havesdonckhoeve een museum met een enorme 
rijkdom aan agrarisch erfgoed. In overleg met de eigenaars gaan we na welke rol we als 
gemeente kunnen spelen om dit te behouden voor de toekomst en mee op te

(actie 90) CD&V wil in de toekomst, naar goede gewoonte, steeds nieuwe initiatieven in de 
plattelandssfeer aanmoedigen zoals biolandbouw, het commercialiseren van hoeveproducten, 
activiteiten in het kader van bio-energie, de uitbouw van hoevetoerisme,…

Tewerkstelling
(actie 91) Door middel van een aanwervingssubsidie trachten wij als CD&V vanaf 1 januari 
2019 nieuwe tewerkstelling bij de bestaande of nieuwe bedrijven op ons grondgebied 
te ondersteunen. Binnen de grenzen van het budgettaire krediet kan het College van 
Burgemeester en Schepenen aan bedrijven een aanwervingssubsidie toekennen om 
bijkomende tewerkstelling op het grondgebied van de gemeente Bornem te stimuleren.

(actie 92) Vanuit het Sociaal Huis versterken we de samenwerking met de land- en 
tuinbouwsector van onze gemeente voor de tewerkstelling van erkende vluchtelingen. Hierbij 
maken we gebruik van de mogelijkheid om hen op jaarbasis 65 dagen in de tuinbouwsector te 
laten werken. 

(actie 93) Samen met de bevoegde overheden en de spelers op het terrein gaan we na waar 
we nieuwe vormen van sociale tewerkstelling kunnen aanbieden. Hierbij moeten we in eerste 
instantie zorgen voor een administratieve vereenvoudiging van sociale tewerkstelling. Een 
van de mogelijkheden die we onderzoeken is de invoer van eco-koeriers die bijvoorbeeld 
boodschappen thuisbrengen, maar die ook zouden kunnen worden ingeschakeld om boeken 
van de bibliotheek naar minder mobiele mensen te brengen. 

(actie 94) Als vervolg op het succes van de Buurtkar en de buurtmaaltijden organiseren we 
nieuwe vormen ter ondersteuning van de korte keten. Tijdens de Week van de Korte Keten 
willen we consumenten op verschillende manieren laten kennismaken met tal van lokale hoeve- 
en streekproducten.

DEEL 2 
MILIEU

HOOFDSTUK 1

Milieu, klimaat 
en energie
Wij willen nog meer inwoners aansporen om via energiebesparende initiatieven het verbruik in 
eigen woning te verminderen. (actie 95) Een groep goed opgeleide vrijwilligers geeft kosteloos 
tips aan huis voor bijvoorbeeld betere isolatie waardoor het verbruik aanzienlijk zal dalen. 
CD&V wil een voorbeeld zijn inzake hernieuwbare en alternatieve energie. (actie 96) We zullen 
nagaan of we nog zonnepanelen kunnen plaatsen op de verschillende openbare gebouwen. 
(actie 97) Het gemeentelijke machinepark zal verder energie- en milieuvriendelijk worden 
uitgebouwd. Dit zal gebeuren door in de aankoopopdracht sociale en milieucriteria op te 
nemen. 

Algemeen vinden we als partij dat een gemeentebestuur maximaal op energie moet inzetten 
en moet openstaan voor de aanleg van warmtenetwerken, het plaatsen van windmolens of het 
bouwen van een biogasinstallatie. 

De kwaliteit van de lucht in Bornem moet bewaard blijven. Op basis van de resultaten van 
de actie CurieuzeNeuzen bekijken we wat we als gemeente kunnen doen. (actie 98) In ieder 
geval dringen we bij de hogere overheid aan op maatregelen tegen de overlast van het drukke 
verkeer op de N16. Denk bijvoorbeeld maar aan geluidsschermen of het aanleggen van 
ecoducten. 

Bornem moet een groene gemeente blijven waar inwoners zich goed voelen in hun buurt. 
(actie 99) Via een gemeentelijke groeninventaris willen we zicht krijgen op welke beplanting 
waar thuishoort. Wanneer blijkt dat sommige struiken of bomen niet op hun plaats staan, 
moeten we ze durven te vervangen door aangepast groen. 

CD&V maakt in de volgende legislatuur verder werk van de ontwikkeling van de abdijtuin. 
(actie 100) We trachten een akkoord te bereiken met de eigenaars van De Motte om dit park 
dat centraal in de gemeente ook vrij toegankelijk te maken. (actie 101) In de rand van het 
project Schelde Sterk Merk maken we een natuurbeheersplan op voor het graafschap. 
CD&V wil in de volgende legislatuur verder investeren in goede riolering met gescheiden 
riolering als uitgangspunt. (actie 101) Samen met de polderbesturen waken we over het 
principe van ruimte voor water en hebben we aandacht voor het beheer en onderhoud van de 
grachten. 



HOOFDSTUK 2

Netheid en afval 
(actie 102) CD&V wil een proper winkelcentrum door maandelijks een extra veegbeurt uit te 
voeren. Daarnaast maken we een veegplan op om bepaalde zones in de gemeente eveneens 
structureel aan te pakken, zoals de kmo-zones, het CC en het Breeven. Ook de centra van de 
deelgemeenten worden hierbij niet vergeten. Een propere en goed onderhouden gemeente is 
ons streefdoel. 

De herfstperiode zal de nodige aandacht krijgen om de hinder die wordt veroorzaakt door de 
bladval te beperken. (actie 103) De fietspaden zullen in dit verband niet alleen steeds zo snel 
mogelijk sneeuw- en ijsvrij gemaakt worden, maar in de herfst zorgen we ook voor een goed 
berijdbaar en bladvrij fietspad. Met behulp van een bladruimingsplan zorgen we voor vrije 
fietspaden, zodat mensen gemotiveerd blijven om te fietsen.

(actie 104) Verkeersborden en bewegwijzeringen die defect of achterhaald zijn, zullen zo 
snel mogelijk vervangen of verwijderd worden. We zullen het beleid voor borden die zonder 
aanvraag langs openbare wegen worden geplaatst verder concretiseren. 

(actie 105) In het kader van de netheid zoeken we op basis van goede praktijkvoorbeelden 
naar een degelijke oplossing voor de problematiek van kauwgom en sigarettenpeuken. 
Op basis van goede praktijkvoorbeelden zoals sigarettentegels willen we deze vorm van 
zwerfafval indijken. Een andere mogelijkheid is het ontwerpen van een “flashy” zakasbak 
van de gemeente Bornem. Die zal door de lokale winkeliers verkocht en in het containerpark 
gepromoot worden.

(actie 106) Als gemeente zetten we verder in op afvalarme evenementen en willen we de 
organisatoren hierbij ondersteunen. 

(actie 107) Om zwerfafval te voorkomen, stellen we voor de gemeente een vuilnisbakkenplan 
op, terwijl we de sancties inzake sluikstorten drastisch verstrengen. Om mensen nog meer 
bewust te maken van zwerfafval organiseren we één keer per jaar een grote opruimactie van 
het zwerfafval, waarna we het opgeruimde afval visueel voorstellen. 

(actie 108) We zullen met de gemeente Puurs-Sint-Amands aan tafel zitten om ervoor te 
zorgen dat de bewoners van Bornem in de toekomst ook nog gebruik kunnen maken van het 
containerpark in Sint-Amands. 

HOOFDSTUK 3

Dierenwelzijn
(actie 109) Als bestuur willen we extra aandacht geven aan dieren. We willen dierenwelzijn 
verantwoord, tastbaar en efficiënt aanpakken. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de 
politie. Bij incidenten moet zij als eerste op de hoogte gebracht worden.

Samen met de scholen willen we jongeren bewust maken van deze problematiek. CD&V pleit er 
ook voor om binnen de administratie een platform van eigenaars en vrijwilligers op te richten 
die elkaar in noodsituaties kunnen contacteren voor een tijdelijke opvang van dieren. 

(actie 110) We maken een grondige evaluatie van de nieuwe hondenweide en gaan na waar en 
hoe we aan nieuwe noden tegemoet kunnen komen.



DEEL 3
MENSEN
HOOFDSTUK 1

Vrije tijd en verenigingsleven
In de komende legislatuur willen we volgende infrastructuurwerken uitvoeren:
— (actie 111) Aanleg van een agoraspace in het Breeven . Als er in de 

deelgemeenten een geschikte locatie wordt gevonden, zal ook daar een aanleg 
worden bestudeerd.

— (actie 112) We ondersteunen verder de renovatie en verbouwing van 
jeugdlokalen. Zo zal er bijvoorbeeld een subsidie worden toegekend aan de 
renovatie van Chiro Hingene, waarbij er aandacht zal zijn voor de gehele site. 

— (actie 113) We willen de kantines van KSV Bornem ombouwen tot een 
volwaardige feestzaal die ter beschikking kan gesteld worden aan verenigingen 
en particulieren. De concessie die is afgesloten met KSV Bornem zal in die zin 
worden aangepast.

— (actie 114) In overleg met de sportraad en de gebruikers bekijken we of er er 
aanpassingen aan het zwembad nodig zijn, waarbij vooral aanpassingen aan 
het recreatieve gedeelte zich opdringen om dit aantrekkelijk te houden.  

— (actie 115) Om tegemoet te komen aan de stijgende behoefte van sportbeleving 
zal er een bijkomende sporthal worden gebouwd, waarbij getracht wordt dit 
samen met een externe partner te realiseren. 

— (actie 116) We willen voor de nieuwbouw of de verbouwing en het onderhoud 
van lokalen een subsidiereglement voor sportverenigingen invoeren. 

(actie 117) We evalueren de tarieven die we momenteel hanteren voor het gebruik van 
infrastructuur door verenigingen en particulieren. (actie 118) Gezien het beperkte aantal 
privézalen in onze gemeente stellen we onze gemeenschapshuizen ook open voor het gebruik 
door particulieren uit Bornem, waarbij we weliswaar rekening houden met de bepalingen inzake 
geluidsoverlast en met de voorrang voor verenigingen.
Het is voor ons belangrijk dat de gemeente de regierol opneemt inzake samenwerking tussen 
clubs onderling, tussen clubs en bedrijven of scholen. Dat moet ertoe leiden dat zowel de 
vrijwilligers als de infrastructuren optimaal worden ingezet en dat daarbij efficiëntiewinsten 
kunnen worden geboekt. 

(actie 119) Omdat we de werking van verenigingen verder willen ondersteunen en hen 
aanmoedigen om ‘out of the box’ mee bruisende activiteiten te organiseren, pleit CD&V ervoor 
dat de gemeente bij een eenmalig evenement de nodige logistieke en personele steun verleent. 

(actie 120) Los van de werking van CC Ter Dilft moeten we durven investeren in eigen grote 
evenementen. Ze zijn immers belangrijk voor de lokale economie maar zijn ook belangrijk om 



mensen samen te brengen, en die verbondenheid is onze sterke troef. Bornem is een gemeente 
die leeft en we moeten op dit bruisende karakter blijven inzetten. 

We denken bijvoorbeeld aan festivals op verschillende locaties, evaluatie en aanpak van 
concepten die we vandaag al organiseren, het blijven organiseren van wielerwedstrijden op 
niveau,… . We willen ook dat verenigingen hun evenementen mee evalueren. Samen met burgers 
en verenigingen bouwen we zo aan een waaier van (nieuwe) sportieve of culturele manifestaties.

(actie 121) We organiseren een zomer van Bornem maar kijken daarvoor in eerste instantie naar 
bestaande initiatieven die een budget krijgen om hun programma aantrekkelijker te maken. 
Op die manier ondersteunen we het bestaande en belasten we onze eigen diensten niet extra. 
Hierbij waken we over een evenwicht tussen het centrum en de deelgemeenten. 

(actie 122) We gaan samen met de handelaars van Bornem-centrum na wat er kan worden 
uitgewerkt voor winter- en/of zomerbars. 

Samengevat willen we maximaal inzetten op de ondersteuning van het verenigingsleven: we 
voorzien voldoende logistiek materieel (concreet kopen we dus bijkomende tafels, stoelen en 
tentjes aan), we zorgen voor een goede communicatie van hun evenementen en we streven 
een nog vlottere werking van ons evenementenloket na. Dit loket moet nog meer uitgroeien 
tot het aanspreekpunt voor de verengingen, zowel voor de bestaande als voor de nieuwe 
verenigingen. Samen met de ambtenaar lokale economie wordt ook nagegaan of eigenaars 
bereid zijn hun pand of vitrine extra ter beschikking te stellen aan clubs. Dit kan gaan van een 
georganiseerd affichebeleid tot het gebruik van een pand gedurende een bepaalde periode.  

CC Ter Dilft
CC Ter Dilft is een culturele trekker voor de ruime regio van Bornem en moet steeds openstaan 
voor nieuwe initiatieven om die functie verder te kunnen uitoefenen.
Een van de mogelijkheden die CD&V daarin ziet, is om in de komende jaren meer in te zetten 
op het aanbieden van kunst in publieke ruimten. Hiervoor moet er zowel aandacht zijn 
voor de professionele kunstenaar als voor mensen uit de eigen gemeente. Uiteraard moet 
er hierbij gewaakt worden over de kwaliteit van het tentoongestelde werk. Ook de nieuwe 
tentoonstellingszaal moet een plaats worden waar iedereen terecht kan. 

(actie 123) We willen een kunstwedstrijd voor jongeren (of gewoon inwoners) uit de gemeente 
organiseren. Met een jaarlijks wisselend thema zetten we telkens andere kunstvormen in de kijker.

Daarnaast willen we verder investeren in een vernieuwend artistiek aanbod en trachten we een 
programmatie op te bouwen die door het brede publiek goed onthaald wordt. Hiervoor werken 
we nauw samen met culturele centra uit de ruime regio. 
 
De bibliotheek neemt volop haar nieuwe rol op in het nieuwe CC Ter Dilft en werkt een 
programma uit waarbij alle andere spelers betrokken worden. Nu de nieuwe bib functioneel is, 
voorzien we extra middelen om het aanbod op peil te houden, waarbij de kwalitatieve invulling 
zeer belangrijk blijft.

(actie 124) Samen met de jeugddienst werkt de bib een game-weekend voor onze jongeren uit.

HOOFDSTUK 2

Erfgoed en toerisme
Onze gemeente bezit een enorme rijkdom aan erfgoed en als CD&V willen we Bornem 
daarmee nog meer op de kaart zetten. Door de opname van het kasteel van Bornem in het 
project Schelde Sterk Merk van de Vlaamse Regering ontstaan er voor de gemeente nieuwe 
toeristische en economische opportuniteiten. Naast de troeven van het kasteel kan de figuur 
van Pedro Coloma hierbij een belangrijke rol spelen. Zijn rol kan gekoppeld worden aan vele 
andere erfgoedsites van Bornem. Van het Sas van Weert over de abdij, het kasteel d’Ursel tot 
de vele kerkschatten die in het kader van het kerkenplan extra aandacht kunnen krijgen. 

Mensen die in dit kader naar Bornem komen, mogen de gemeente niet voor slechts één 
project bezoeken. (actie 125) Ze moeten een uitgebreid aanbod van mogelijkheden krijgen 
die te bezichtigen zijn, gecombineerd met de sterke horeca in onze gemeente. Hierbij moet 
uiteraard het mobiliteitsaspect in kaart worden gebracht, zowel om Bornem te bereiken als 
om de verschillende bezienswaardigheden van de gemeente te bezoeken. (actie 126) Naast 
het aanduiden van vlotte en natuurlijke wandelroutes denken we aan het organiseren van 
alternatieve vervoersmiddelen met vrijwilligers. Die kunnen bezoekers van afgeleide busparkings 
naar hun bestemming brengen en kunnen ook onderling voor de nodige mobiliteit zorgen. 

Door de aankoop van de abdij ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor de ontsluiting van dit 
waardevolle patrimonium van de gemeente. De abdijbibliotheek bezit een schat aan erfgoed 
die Bornem internationaal op de kaart kan zetten. In de komende legislatuur moet er dan ook 
een plan worden uitgewerkt hoe ons erfgoed maximaal kan worden opengesteld voor het 
grote publiek.

(actie 127) De abdijsite wordt uitgebouwd tot het erfgoedcentrum van de gemeente. Verder 
zorgen we er voor dat de tuin gemakkelijk toegankelijk is, waardoor mensen ook in het centrum 
van de gemeente hun weg kunnen vinden naar een groene, stille omgeving. 

(actie 128) Voor onze begraafplaatsen ontwikkelen we een visie op het funeraire erfgoed. 
Zo willen we, op basis van duidelijke criteria, monumenten bewaren voor de toekomst. 
Monumenten met grote erfgoedwaarde waarvan de concessie is afgelopen, trachten we vrij 
te maken voor hergebruik. Ze kunnen door iedereen opnieuw in concessie worden genomen. 
Graven van uitzonderlijk belang worden volledig bewaard. Organisaties of verenigingen die 
mee willen instaan voor het onderhoud van deze graven kunnen het peterschap van een 
specifiek graf aanvragen. 

De gemeentelijke website van Bornem moet naast het leggen van de nodige linken naar de 
site van Toerisme Klein-Brabant ook zelf de nodige info publiceren rond ons toeristische 
aanbod en de horecazaken. Bornem kan zich dankzij de gezelligheid van de terrassen in het 
centrum alsook dankzij specifieke horecazaken in de deelgemeenten verder ontplooien tot 
het gastronomische en culinaire centrum van Klein-Brabant. (actie 129) In overleg met de 
horecazaken gaan we na of er een groots culinair evenement kan worden georganiseerd, 
verspreid over alle deelgemeenten. Hierbij zouden we mensen uitnodigen omde diverse 
plaatsen zoveel mogelijk met de fiets te bezoeken. 



(actie 130) In samenspraak met Toerisme Klein-Brabant - Scheldeland ontwikkelen we nieuwe 
wandel- en fietsroutes in onze gemeente met passende naam zoals een Pedro Coloma-route. 

(actie 131) We organiseren het “Pedro Coloma-jaar”. In 2021 zal het 400 jaar geleden zijn dat 
Pedro Coloma overleed. We zullen hem het hele jaar herdenken door tal van activiteiten te 
organiseren.  
 
(actie 132) Het Landinrichtingsproject Sint-Jansbeekveld in Mariekerke, gekoppeld aan 
de erfgoedwandeling rond bepaalde sites van Mariekerke, wordt verder uitgewerkt. Op die 
manier komen toeristen en bewoners zowel in contact met de groene omgeving als met de 
geschiedenis van deze leefgemeenschap. 

 

HOOFDSTUK 3

Kinderen en jeugd
Zeker wanneer we over het jeugdbeleid spreken, is het belangrijk dat er over de grenzen van 
de verschillende domeinen heen wordt gekeken, van groendienst tot jeugddienst, van sport tot 
cultuur,… met als uiteindelijk doel het voeren van een kindvriendelijk beleid.

De verhuis van de jeugddienst naar het Breeven zal nieuwe mogelijkheden bieden, zowel voor 
de werking van de dienst als voor het jongerenbeleid. 

(actie 133) Om kinderen al vlug te betrekken bij het gemeentelijke beleid richten we een Junior 
Team op met uit ieder vijfde en zesde leerjaar een vertegenwoordiger. Samen kiezen we een 
thema waarover ze gedurende enkele interactieve sessies hun ideeën kunnen voorstellen. 
Hun ideeën en suggesties worden aan het gemeentebestuur overgemaakt dat samen met 
het Junior Team zal nagaan welke zaken er op welke termijn kunnen worden gerealiseerd. 
Dit initiatief past in ons voornemen om aandacht te hebben voor een goede samenwerking 
tussen jeugdverenigingen, jeugdraad en vertegenwoordigers van leerlingenraden. CD&V wil 
bij de uitvoering van grote projecten maar ook in de dagelijkse werking nagaan welke invloed 
maatregelen en wijzigingen in de infrastructuur hebben op het leven van kinderen in onze 
gemeente. Beslissingen worden genomen, waarbij er steevast aandacht wordt besteed aan de 
belangen van de kinderen. 

(actie 134) Samen met onze scholen willen we start-ups uitwerken. Op die manier willen we 
jongeren warm maken om te ondernemen. Deze initiatieven bestaan al in de scholen maar wij 
kunnen een stap verder gaan door aan hen een pand ter beschikking te stellen, zodat ze met 
een nieuw product deel kunnen uitmaken van ons winkelcentrum. 

(actie 135) CD&V wil door een samenwerking tussen Kind en Gezin en de gemeente een 
pamperbox oprichten waaraan mensen hun pamperoverschotten kunnen bezorgen. Deze 
worden dan verdeeld onder de minder begoeden in de gemeente: gratis of tegen een sociale 
prijs. 

 (actie 136) In de komende legislatuur blijven we verder aandacht besteden aan de 
buitenschoolse kinderopvang en sturen we bij waar we kunnen. Concreet zal er in Mariekerke 
samen met de school een nieuw multifunctioneel complex worden gebouwd. In Bornem-
centrum zal de sporthal die samen met een nieuwe kleuterschool zal worden gebouwd ook 
kunnen worden gebruikt door de kinderopvang. Verder zullen we werk maken van kortopvang 
in Branst en zal Hop Up op alle locaties worden uitgebouwd. Hierbij zorgen we ervoor dat 
Bornem mee is met de tendens die opvangplaatsen voor schoolgaande kinderen meer en meer 
realiseert op (tijdelijke) locaties die niet altijd (uitsluitend) bedoeld zijn voor kinderopvang, 
maar verschillende functies hebben en ook door verschillende organisaties gebruikt kunnen 
worden. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag om een efficiënte samenwerking tussen 
kinderopvang, onderwijs, sport en vrije tijd te bereiken, waarbij ruimtes gedeeld en efficiënt 
ingezet worden om zo te zorgen voor een geïntegreerd, kwalitatief en optimaal afgestemd 
vrijetijds- en opvangaanbod voor schoolkinderen. 



Het Lokaal Overleg Kinderopvang blijft een belangrijk overlegplatform waarbij we alle 
initiatieven in de gemeente opvolgen. Kinderopvang zal in de toekomst steeds anders worden 
ingevuld en zal ook moeten gecombineerd worden met de diensten van de vrije tijd. Een open 
speelaanbod staat volgens ons hierbij centraal, waardoor het ook van belang is dat we blijven 
investeren in de sportkampen en de speelpleinwerking van de gemeente. 

Naast traditioneel georganiseerde jeugdverenigingen willen we zorgen voor een niet-
georganiseerd aanbod voor jongeren. (actie 137) CD&V wil dan ook budgetten vrijmaken 
om een nieuw skatepark aan te leggen in het Breeven, de circusschool zowel logistiek als 
financieel te ondersteunen of om een street art-parkje op te zetten waar jongeren kunnen 
samenkomen. 

(actie 138) We zoeken een geschikte fuifzaal met een capaciteit van 400 tot 500 personen. De 
omgebouwde kantine van KSV Bornem kan hiervoor deels worden ingeschakeld, waarbij er net 
zoals bij de fuiven in CC Ter Dilft een maximum van 10 fuiven per jaar wordt vooropgesteld. 

(actie 139) Voor onze Bornemse baby’s engageren we ons ertoe om alle gemeentelijke 
gebouwen te voorzien van de nodige faciliteiten zoals pampertafels. Verder gaan we ook 
na of onze speeltuinen nog tegemoetkomen aan de noden van de verschillende leeftijden. 
(actie 140) Voor de allerkleinsten plaatsen we in het Breeven een grote zandbank met een luifel 
waardoor de kinderen goed beschermd tegen de zon kunnen spelen. (actie 141) Verder willen 
we als CD&V ook inzetten op kleinschalige speel- en rustplaatsen in de openbare domeinen 
van de hele gemeente. Door plaatsen te creëren waar mensen samenkomen, versterken we het 
buurtgevoel. 

Ook de kinderboerderij zal CD&V de komende jaren verder ondersteunen. Met het nieuw 
aangelegde leerwandelpad met bijhorende vertelroute en het nieuwe leslokaal ontstaan er nog 
meer mogelijkheden om kinderen op een vlotte manier te laten kennismaken met de natuur en 
al haar aspecten. Als vervolg hierop kan de gemeente samen met de nodige gidsen nog meer 
inzetten op laagdrempelige natuurwandelingen.

(actie 142) We organiseren een “bruisende dag” van de 17/18-jarigen. Dé ‘place to be’ voor onze 
bijna volwassenen die aan een volgende fase van hun leven beginnen. De bedoeling van deze 
dag is om tussen pot en pint en met toffe muziek concrete plannen uit te wisselen. Dit trachten 
we samen met de scholen te organiseren, waarbij we ervaringsdeskundigen uitnodigen die info 
willen geven over hun studies en het beroep dat ze uitoefenen. 

HOOFDSTUK 4

Zorgbeleid en gezondheid
Om te voorkomen dat het sociaal beleid door de integratie van het Sociaal Huis in de gemeente 
te weinig aandacht zou krijgen, stellen we samen met de administratie een sociale agenda op. 
We formuleren sociale beleidsdoelstellingen over de verschillende domeinen heen, en zetten in 
op participatie van alle geledingen van de bevolking. Hierbij besteden we ruim aandacht aan een 
goed onthaal, correcte en duidelijke info en doorverwijzing naar de juiste instanties.

(actie 143) In dit kader zal er een zorghandboek worden opgesteld waarin mensen informatie 
kunnen vinden over hun rechten en ook over hulpbegeleiding. 
Belangrijk hierbij is dat we volop blijven inzetten op buurtbeleid. Initiatieven als de Buurtkar 
en de buurtmaaltijden zijn onze kapstok om een zorgzame buurt te bereiken. (actie 144) Door 
samen te werken met Pegode willen we in Bornem een Germaine 3.0 in het leven roepen, dat we 
willen uitbouwen tot een sociaal gezondheidscentrum. Naast voedselbedeling moeten we daar 
ook kledij aanbieden door het ruilen of het verkopen tegen lage prijzen. Hiervoor kunnen we het 
pand op de hoek tussen de Nieuwstraat en de Nieuwe Kouterstraat in gebruik nemen.

(actie 145) We zetten nog meer in op samenwerking met scholen, meer specifiek met 
de studierichting Sociaal-Technische Wetenschappen (STW). Hierbij kunnen leerlingen 
praktijkervaring opdoen door senioren te begeleiden en te verzorgen.

Vaak merken we dat mensen die in armoede leven niet weten hoe ze alle administratie dienen 
te verwerken. (actie 146) Daarom zetten we Bornemse buddy’s in die zich met verschillende 
hulpvragen bezighouden. Die buddy’s koppelen we niet aan een bepaalde hulpvrager, maar aan 
een welbepaald thema. Op die manier verbeteren we de kwaliteit van de dienstverlening en 
zorgen we ervoor dat de zelfredzaamheid van de hulpvragers toeneemt. 

(actie 147) We maken werk van een ruilwinkel met spulletjes voor kinderen tussen 0 en 6 
jaar. Naast de materiële behoefte kan er zo ook een nieuw netwerk ontstaan van immateriële 
ondersteuning. Deze winkel past in een ruimer kader waarbij we door de organisatie van een 
babytheek inspelen op behoeften van onze inwoners (ook inzameling van pampers). 

Een belangrijk aandachtspunt is de kinderarmoede. Hierbij is het van belang dat alle betrokken 
actoren aandacht hebben voor de detectie van kinderarmoede. Vanuit het Sociaal Huis worden 
deze dossiers maximaal opgevolgd binnen de vertrouwde omgeving van gezin of school. 
Belangrijk hierbij is dat deze kinderen sowieso worden begeleid bij hun onderwijsleertraject. 
Hiervoor willen we als CD&V met vrijwilligers  (gepensioneerde leerkrachten) een systeem van 
huiswerkbegeleiding in het leven roepen. 

(actie 148) We introduceren een schoolkansenpas voor kinderen uit gezinnen met een beperkt 
inkomen. Zo kunnen ook die kinderen deelnemen aan de activiteiten van de school en mee 
genieten van sport en cultuur. Deze pas wordt uitgereikt aan mensen die recht hebben op een 
verhoogde verzekeringstussenkomst en die zich na een sociaal onderzoek van het OCMW 
officieel in een situatie van armoede bevinden.



(actie 149) Algemeen willen we alle bestaande initiatieven in de gemeente inzake armoede 
evalueren om ze indien nodig bij te sturen. Verder willen we nagaan of er nood is aan initiatieven 
als een sociaal restaurant, een eindejaarscheque voor gezinnen met een beperkt inkomen, een 
pampertussenkomt, vakantieparticipatie,… Deze problematiek willen we als CD&V niet alleen 
aanpakken. Hiervoor gaan we in dialoog met de organisaties die met deze problematiek bezig zijn. 

(actie 150) Samen met de wzc’s die in onze gemeente actief zijn, wil CD&V de bestaande 
dagopvang beter promoten en ervoor zorgen dat mensen de mogelijkheden en voordelen van 
die dagopvang beter kunnen begrijpen. Een mogelijke uitbreiding die we samen met de private 
partners willen onderzoeken is of het mogelijk is om de dagopvang in mensen hun eigen woning 
te organiseren.

(actie 151) CD&V wil verder sensibiliseren om woningaanpassingen uit te voeren, zodat mensen 
langer thuis kunnen wonen. Ook zal CD&V in het kader van valpreventie sensibiliseringsacties 
organiseren. Er zal een reglement worden opgesteld waarbij er ook een financiële tussenkomst 
wordt voorzien. 

(actie 152) De premie voor mantelzorgers wordt geëvalueerd. CD&V wil dat er in dit verband 
wordt nagedacht over alternatieven zoals het ter beschikking stellen van gratis vuilzakken voor 
pampers van volwassenen. Eenzelfde maatregel kan overwogen worden voor jonge ouders. Deze 
maatregelen passen in het gezinsvriendelijke karakter van onze partij.  

Gezondheid 
(actie 153) We leggen in de gemeente een dementietuin aan waar inwoners met dementie 
geprikkeld worden door de natuur. 

(actie 154) Voor ons eigen personeel richten we een werkgroep op die zich ontfermt over het 
welzijn van het personeel op de werkvloer. Alle diensten moeten betrokken worden om zo de titel 
van gezonde gemeente te bereiken. 

(actie 155) De gemeente wil in het kader van deze titel een voortrekkersrol opnemen: we willen 
de Bornemnaars zonder verplichtingen en regels bewustmaken van de problematiek. CD&V 
zal zijn mandatarissen hier actief bij betrekken: aandacht voor BMI, bewegen, gezond eten en 
andere acties. 

CD&V wil het lokaal drugspreventieplatform verder ondersteunen en in eerste instantie met de 
betrokken personen nagaan of we dit platform op de juiste manier invullen. CD&V wil dat het 
gemeentebestuur de regierol op zich neemt en initiatieven faciliteert. 

(actie 156) Een belangrijk gegeven is de aandacht voor alcohol. Hierbij wil CD&V via een mystery 
shopping-actie de winkeliers sensibiliseren om geen alcohol aan mensen onder de 16 jaar te 
verkopen. 

(actie 157) Bornem is een hartvriendelijke gemeente. We willen dan ook dat de eigen AED-
toestellen nog meer in de kijker worden gezet en verder worden uitgebreid op ons grondgebied. 
Ook is het ons streefdoel om 2880 mensen op te leiden. Naast de mandatarissen van CD&V 
willen we dat alle personeelsleden van de gemeente een AED-cursus hebben gevolgd. Bovendien 
is het ook onze wens dat ieder personeelslid een EHBO-cursus volgt.  

HOOFDSTUK 5

Integratie en inclusie
Als CD&V willen wij de sociale cohesie versterken door mensen met elkaar in contact te 
brengen, door het respect tussen de mensen te bevorderen en door iedereen de mogelijkheid 
te geven om deel te nemen aan het gemeenschapsleven. 

Voor ons is iedere mens belangrijk en dus ook mensen die leven met een beperking. We blijven 
ernaar streven om hen met al hun mogelijkheden en kwetsbaarheden een zinvolle plek in de 
samenleving te laten innemen. 

(actie 158) Naast aandacht voor toegang tot onze eigen gebouwen lanceren we een 
toegangslabel voor lokale handelaars en horeca. Om hen te ondersteunen bij het nemen van 
gepaste maatregelen reiken we een premie voor toegankelijke handelszaken uit waarbij we 
50 % van de met facturen bewezen kosten terugbetalen met een maximum van 2.500 euro per 
handelszaak. Eenzelfde premie wordt toegekend aan horecazaken die inspanningen leveren 
wat sanitaire voorzieningen betreft.

(actie 159) We brengen het aantal parkeerplaatsen voor andersvaliden in beeld. Bij de 
evaluatie hiervan streven we naar 6 % van het totaal aantal parkeerplaatsen, gespreid over de 
deelgemeenten. Speciale aandacht hierbij gaat naar de publieke gebouwen.

(actie 160) Op openbare plaatsen, zoals aan het kerkhof of in het Breeven, stellen we net zoals 
aan het ziekenhuis, rolstoelen ter beschikking. (actie 161) Voor minder mobiele inwoners en 
toeristen gaan we riksja-rolstoelen voorzien. Met dit vervoermiddel zorgen we ervoor dat ook 
minder mobiele mensen zich vlot in de gemeente kunnen verplaatsen. 

In het algemeen moeten we bij ingrepen in het openbaar domein extra waakzaam zijn voor 
minder mobiele mensen. Dit moet echter niet alleen beperkt blijven tot afzonderlijke paden, 
maar alle voet- en fietspaden moeten geëvalueerd worden op de berijdbaarheid voor minder 
mobiele mensen. (actie 162) De aanleg van een rollatorpad aan het Kardinaal Cardijnplein 
was hier een eerste aanzet toe. Deze ingreep moet ook op andere plaatsen in de gemeente 
gerealiseerd kunnen worden. Algemeen willen we als CD&V erover waken dat bijvoorbeeld bij 
de heraanleg van straten aandacht wordt besteed aan de toegankelijkheid en vlotheid. 

(actie 163) Voor de integratie van vluchtelingen en migranten vinden we het erg belangrijk 
dat zij onze taal kunnen leren. Kennis van het Nederlands is immers cruciaal voor (lokale) 
integratie. Hoe sneller nieuwkomers Nederlands leren, hoe gemakkelijker hun leven wordt. Taal 
is niet enkel een communicatiemiddel, maar ook een voorwaarde om in de praktijk toegang te 
krijgen tot werk, een woonst en zelfs gezondheidszorg. Daarom zal CD&V ervoor blijven ijveren 
dat de gemeente eigen initiatieven blijft nemen om vrijwilligers in te zetten die de nieuwkomers 
op een informele en ongedwongen manier Nederlands aanleren.

(actie 164) Om het leven en welzijn van holebi’s en transgenders te verbeteren heeft CD&V 
Bornem het anti-discriminatiecharter ‘Stemmen 2018’ ondertekend. We willen als bestuur een 
beleid van verdraagzaamheid voeren. 



DEEL 4
SAMENWERKING
Internationaal beleid
Door de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) op te nemen in het CD&V-programma 
tonen we aan dat we in de komende legislatuur willen blijven inzetten op mondiaal beleid. 
Dit betekent in eerste instantie dat we het bestaande in stand zullen houden, zoals het 
behoud van een wereldconsulent, subsidies voor vrijwilligers en steun aan het Wereldfestival 
Ezperando. (actie 165) We willen de stedenband met Nquthu verder uitwerken en pleiten voor 
een actief engagement in nationale campagnes zoals de FairTrade-Gemeente, de ‘Schone 
Kleren Campagne’.

Dit engagement van Bornem moet nog meer onder de aandacht van de bevolking worden 
gebracht. Er zal ook nu weer maximaal worden ingezet op de samenwerking met de Bornemse 
scholen. 

Fusie en samenwerking tussen gemeenten
Na de fusie tussen Puurs en Sint-Amands zal in de toekomst de vraag naar een fusie met 
Bornem op tafel komen. Belangrijk hierbij is het wetgevend kader dat de Vlaamse Regering 
in dit verband in 2019 zal beslissen, maar CD&V wil ondertussen over een eventuele fusie 
nadenken. Hierbij moeten we onszelf vooral de vraag stellen of de Bornemnaar beter zou 
worden van een fusie. We stellen de volgende principes voorop:

— We moeten in staat zijn om de eigenheid van onze gemeente ook in een groter geheel 
te behouden.

— We moeten in staat zijn om nog steeds voldoende bekwaam personeel aan te werven.
— We moeten in staat zijn om te blijven investeren in de uitbouw van de gemeente.

In dit verband gaan we in de komende legislatuur onze administratieve organisatie en de 
werking van de gemeente naar een hoger niveau tillen. De wijze waarop met burgers wordt 
omgegaan en waarop klanten naar ons kijken, is de afgelopen jaren volledig veranderd. De 
invoering van snelle balies en het werken op afspraak moeten bijdragen tot een moderne, goed 
draaiende organisatie.

Los van een eventuele fusie met Puurs-Sint-Amands moeten we goed blijven samenwerken 
met onze nieuwe buurgemeenten. In eerste instantie met de gemeente Puurs-Sint-Amands, 
maar ook binnen de ruime regio van het Rivierenland. We merken dat de samenwerking tussen 
die gemeenten nu reeds goed functioneert wat de brandweer en het streekbeleid betreft, maar 
ook andere domeinen zullen in aanmerking komen voor nieuwe en verdere samenwerking. Het 
zal dan ook van belang zijn dat Bornem zijn stem daarin laat gelden. 



DEEL 5
VEILIGHEID
 
(actie 166) Binnen onze politiezone blijven we inzetten op inbraakpreventie. Hierbij willen we 
bijzondere aandacht besteden aan onze senioren. Samen met de seniorenraad maken we een 
filmpje over levensechte situaties en de wijze waarop mensen hun woning met eenvoudige 
ingrepen kunnen beveiligen. Deze filmpjes worden zowel via sociale media als via traditionele 
presentaties verspreid.

(actie 167) CD&V wil ook dat zowel gemeente als politie een sterk engagement blijven 
aangaan voor de werking van de BIN’s (BuurtInformatieNetwerken). Dit engagement is niet 
alleen financieel (telefoonkosten), maar betreft vooral de inzet van mensen en doeltreffende 
onderlinge communicatie. 

(actie 168) Naast via de BIN’s een beroep te doen op de Bornemse burgers blijft het belangrijk 
om te werken aan een vertrouwensband tussen burger en politie. Door extra aandacht 
aan wijkwerking te geven, moeten we ervoor zorgen dat mensen zich nog sneller tot de 
politiediensten wenden, zodat zij nog efficiënter en sneller kan optreden.

(actie 169) De lijst van hotspots inzake de aanpak van criminaliteit en overlast die de politie 
nu gebruikt wordt permanent geëvalueerd en indien nodig worden er acties ondernomen. De 
plaatsing van van camera’s kan overwogen worden, maar is niet steeds het meest efficiënte 
middel. Inzet en actieve patrouilles ter plaatse door politiemensen leveren vaak betere 
resultaten op. 

(actie 170) Wat snelheidsovertredingen in onze gemeente betreft, blijven we op diverse 
plaatsen metingen uitvoeren volgens het V85-systeem. Hiermee willen we de echte 
snelheidsduivels aanpakken en verbaliseren. (actie 145) Onze politiediensten moeten er ook 
over waken dat overal de schoolomgeving veilig blijft door zowel preventief als repressief op 
te treden. In de volgende legislatuur wordt overigens ook bekeken in welke schoolomgevingen 
infrastructuuraanpassingen nodig zijn. 

Samen met de politie en de cel verkeer denken we na over de vraag of er op bepaalde plaatsen 
in onze gemeente roodlichtcamera’s moeten komen. (actie 170) Als bestuur zijn we bereid om 
op het kruispunt tussen de Sint-Amandsesteenweg en de Boskant de nodige inspanningen te 
leveren. 

(actie 171) Ook de diensten van de brandweer blijven onze aandacht verdienen. In het 
hertekende landschap van de brandweerzone moeten we er waakzaam over blijven dat 
voldoende mensen zich vrijwillig willen engageren. Daarom pleiten we voor het behoud 
van specifieke taken op de post Bornem, met grote nadruk op de dienst DGH (dringende 
geneeskundige hulp). De combinatie van een goed draaiende dienst 100 met de aanwezigheid 
van het ziekenhuis zorgt voor een goede opvang van de inwoners van Bornem en de ruime 
regio. 




