
VOOR MENS 
EN MILIEU
6 jaar, het gaat verdomd snel vooruit. We begonnen 
in 2013 als echte "Groentjes" aan het meebesturen 
van Bornem. 
We hebben gewerkt, hard gewerkt voor jou, 
Bornemmenaar! Wanneer ik terugblik zie ik dat 
er heel wat gebeurd is. Steeds zorg dragend voor 
mens en milieu. Inspraak was voor ons geen loos 
begrip. Ik ben er fier op dat we onze eigenheid 
hebben bewaard in dit bestuur.
Ik hoop dat we de kans krijgen om nieuwe groene 
projecten in de steigers te zetten.
Ik heb er alvast heel veel zin in.
Veel leesgenot !

Nicole Van Praet, 
voorzitter Groen Bornem
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natuur
We zijn er in geslaagd om méér bos- en 
natuurgebied aan te leggen. In het Breeven 
groeit een nieuw bos van 6 voetbalvelden, 
met dank aan de Scouting Bornem en de 
Go school De Linde.
In Branst hebben we samen met de school-
kinderen en het ANB het ‘Branstbos’ aan-
geplant. In de abdij creëren we een nieuw 
openbaar park. 

Weldra wandelt iedereen door de Bospoort 
om te genieten van rust en natuur in het 
hart van Bornem. 
Eikevliet zal haar naam terug alle eer 
aandoen: we herstellen het oorspronkelijke 
landschap met de aanplant van eiken. 
Op de Bommelsdijk zal je veilig kunnen fiet-
sen. Ook in Weert en Buitenland zijn trage 
wegen in ere hersteld.

Bornem zet de toon: de roze zak is intussen 
voldoende ingeburgerd. Minder plastic 
gebruiken is nóg beter !
De gemeente is lid van de Statiegeldalliantie, 
om het hergebruik van flessen en blikjes aan 
te moedigen. Wij adviseren herbruikbare 
winkeltassen bij het winkelen. We steunen 
de actie plastic attack.

Bornem zet in op netheid: In 100 van de 180 
straten verzamelen groene meters en peters 
zwerfvuil en houden ze meteen een oogje 
in het zeil. Met de nieuwe mobiele camera’s 
wordt het nu makkelijker om sluikstorters te 
betrappen.
Tijdens de gezellige Ecotuinendag leren we 
iets bij over milieu en afval en bedanken we 
alle peters en meters.

Bornemmenaars die graag zelf groenten 
kweken maar geen plaats hebben, kunnen 
terecht aan de Molenveldweg, in Breeven of 
Wintam.
Het project Samentuinen is overal een groot 
succes. Het ‘werk op den akker’ is een mooie 
combinatie van gezellige samenwerken, 
lokale voedselproductie en ecologie.

De fusie van de Gezellige Woningen met de 
andere sociale woonmaatschappijen tot één 
grote Klein-Brabantse organisatie is een feit.
Wie het financieel wat moeilijker heeft 
garanderen we nu en ook morgen een dak 
boven het hoofd. 
Vluchtelingen uit andere landen helpen we 
voort met noodopvang.

milieu sociaal
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"Eerste groene 
cultuurcentrum 
in Vlaanderen

is een feit"

We hebben ook in alle scholen educatief 
materiaal voorzien om kinderen 
energiebewust op te voeden.

Hoera! De fiets-o-strade is een hele verbe-
tering om snel van Puurs naar Bornem te 
fietsen. 
Voor de fietser naar school, winkel en werk 
moeten we de rode loper uitrollen.
De opstart van het fietsdelen komt eraan: 
75 gewone en 75 elektrische fietsen fleuren 
het straatbeeld op.

Wij pleiten voor een veilige fietstunnel aan de 
spoorwegovergang op de Puursesteenweg. 
Helaas: Koning auto is nog steeds de baas in 
Bornem. Al 8 jaar vragen we mee om de Lijn 
over de brug te krijgen. 
Het lichtpunt is dat de Bornem bus wellicht 
rijdt vanaf 1 september van Mariekerke tot 
Eikevliet.

mobiliteitbuurten
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energie
De zon schijnt voor iedereen! We plaatsen 
zonnepanelen op de daken van het zwembad, 
Ter Dilft en de nieuwe brandweerkazerne
We zetten LED verlichting in de straten 
van de Wateringe, de Vogeltjeswijk en het 
Breeven.

We verbouwen het CC en het zwembad tot 
moderne gebouwen, die bijna geen energie 
verbruiken.
Bornem is klaar voor 2O % minder 
energiekosten in 2O2O: iedereen mag 
zijn woning gratis laten scannen op 
energieverbruik en kan meegenieten van 
premies voor isolatie van daken en muren. 

“Heeft U een boodschap of een vraag? De 
buurtkar is hier vandaag!” Een fijne samen-
werking tussen lokale economie, sociaal 
engagement, én een korte afstand tussen 
burger en gemeente.
De gemeenschapshuizen van Wintam,  
Eikevliet en Kloosterheide kregen een opfris-
beurt. De buurtmaaltijden kennen bij vele 
mensen van alle leeftijden een groot succes.

De buurtcomités - meer dan 60 ondertussen 
- brengen buren bij elkaar. We steunen ook 
de buurtwinkels door er zelf onze bood-
schappen te doen.
Burgerbewegingen zoals Red het Mannen-
wiel zijn nieuwe spelers in een moderne 
democratie. Ze verdienen een belangrijke 
plaats in het lokale debat en krijgen onze 
actieve steun. 


