BESTUURSAKKOORD BORNEM
2019 – 2024
11 speerpunten voor een transparant,
duurzaam en modern beleid

INLEIDING
Dit bestuursakkoord is het resultaat van een doordachte oefening en van zinvolle en respectvolle
besprekingen. Goed besturen is immers prioriteiten stellen en keuzes durven maken.
Bij het opmaken van dit bestuursakkoord hebben wij steeds het algemeen belang voorop gesteld en
gezocht naar het beste voor onze gemeente, de huidige inwoners, maar ook de toekomstige generaties.
We beseffen dat we hierbij niet altijd aan ieders (individuele) wensen kunnen voldoen. We engageren ons
evenwel om steeds transparant en duidelijk te communiceren over gemaakte beslissingen om zo de
Bornemnaars inzicht te geven in ons beleid en de gemaakte keuzes, indachtig onze bredere en langetermijn visie.
Dit document kadert bovendien in het decreet lokaal bestuur en de opmaak van een meerjarenplan in het
kader van een BBC (beleids-en beheerscyclus). Daarin zullen alle doelstellingen die we in deze legislatuur
willen verwezenlijken, de bijhorende concrete acties en financiële vertaling ervan uitvoerig aan bod
komen.
De visie achter deze keuzes en het beleid waar wij ons voor engageren leest u in dit bestuursakkoord. We
kozen 11 strategische speerpunten waar we telkens onze visie, principes en enkele concrete acties in
voorstellen. Deze acties zijn uiteraard niet beperkend. Bijkomende acties kunnen er steeds aan
toegevoegd worden in de loop van de legislatuur in functie van de behoeften. We toetsten ook elk
speerpunt af aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.
Het bestuursakkoord wordt unaniem door de huidige coalitie (IEDEREENBORNEM en N-VA) gedragen en
samen gaan we voor een transparant, duurzaam en modern beleid voor alle Bornemnaars.
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VOORWOORD
Dit bestuursakkoord zet voor de komende zes jaar de lijnen uit voor het nieuwe bestuur
IEDEREENBORNEM en N-VA. Het fungeert als leidraad voor te nemen beslissingen en voor de richting die
we uit zullen gaan. Het nieuwe bestuur kijkt echter verder dan zes jaar. Een toekomstgerichte visie op
lange termijn kan immers het verschil maken voor Bornem. Politici die verder durven kijken dan de
grenzen van één legislatuur zetten de deur open voor innovatie, participatie en dialoog.
Met de nieuwe bestuursploeg staan we voor die moderne manier van besturen. Inspraak, openheid,
duurzaamheid en creativiteit zetten we hierbij centraal. We schrijven dan ook een ambitieus
bestuursakkoord, waarin aandacht wordt besteed aan alle aspecten van het leven in Bornem. We streven
ernaar om dit akkoord niet in steen te beitelen, maar om er een open en gedragen document van te
maken, waar alle inwoners van onze gemeente zich in kunnen vinden.
Via burgerinspraak -en participatie willen we elke Bornemnaar de kans geven om zijn of haar stem in de
dagelijkse beleidsvoering, maar ook bij grote projecten, te laten horen. We willen verder gaan dan enkel
eenzijdige communicatie voeren of slechts polsen naar meningen. Mensen actief betrekken en onze
beleidsvoering durven aanpassen zijn prioriteiten en zullen bij elk inhoudelijk thema aan de orde zijn. We
engageren ons om moderne communicatieplatformen te gebruiken om iedereen die het wenst blijvend te
betrekken.
Een van onze sterkste troeven is het groene en duurzame karakter van Bornem. Dat willen we dan ook
absoluut bewaren en versterken. We zetten niet enkel in op een sterk en duurzaam milieubeleid, maar
ook op de verbinding van het groene en duurzame met het algemeen en ruimtelijk beleid. Op dit vlak
willen we een duidelijk kader creëren waarbinnen een evenwicht bestaat tussen open ruimte, bebouwing
en natuur. Daarbij staan het behoud en versterking van de open ruimte, het landelijke en groen karakter,
kernversterking, duurzaamheid en ruimtelijke harmonisatie, -efficiëntie en kwaliteit centraal. Uiteraard
houden we hierbij rekening met de eigenheid van elke deelgemeente.
Voor wat betreft verkeersveiligheid beseffen we dat er meer dan ooit nood is aan een duidelijke en
concrete aanpak. We gaan voor een veilig Bornem door de belangrijkste knelpunten, de Puursesteenweg
en de Sint-Amandsesteenweg, aan te pakken. We vinden het bovendien zeer belangrijk dat elke
weggebruiker in Bornem zich op een veilige manier door het verkeer kan bewegen. Daarnaast zullen we
duidelijk inzetten op preventie én op handhaving. Zwakke weggebruikers krijgen in dit bestuursakkoord
dan ook de aandacht die ze verdienen. We voeren een geïntegreerd mobiliteitsbeleid waarbij de
principes van basisbereikbaarheid gehanteerd worden en waar er integraal nagedacht wordt over
mobiliteit. Ook hierbij kijken we verder dan onze eigen gemeentegrenzen. Bornem is immers geen
eilandje.

Bestuursakkoord Bornem 2019-2024

pagina 3 van 26

Door de Boomstraat opnieuw aantrekkelijk te maken voor ondernemers en handelaars, stimuleren we
lokaal ondernemerschap en lokale economie. Ook de KMO’s en landbouwers die actief zijn op ons
grondgebied willen we herwaarderen.
Bornem kent reeds een bruisend verenigingsleven en een groot vrijetijdsaanbod. Dit willen we koesteren
en blijven stimuleren. Het versterken van onze vrijwilligerswerking en het herbekijken van de mogelijke
subsidies staan hierbij voorop. De centrale rol van een jeugdontmoetingcentrum willen we hierbij
opnieuw scherp stellen. Bovendien willen we al onze troeven uitspelen om vanuit een duidelijk visie
Bornem op de toeristische kaart te zetten.
Al onze inwoners moeten op een menswaardige manier kunnen leven. Daarom willen we sterk inzetten
op welzijn voor iedereen. Sociale weefsels moeten behouden en verder uitgebreid worden. We beogen
een drempelverlaging in de hulp -en zorgverlening, zodat nog meer mensen op tijd de weg vinden naar de
juiste begeleiding.
De rode draad in ons beleid zal een financieel gezond Bornem zijn. Alle initiatieven zullen worden
afgetoetst

aan

de

financiële

haalbaarheid,

indachtig

de

hoge

schuldgraad

en

mogelijke

exploitatietekorten. Een duidelijke, gezonde en transparante financiële planning is voor ons een must.
Uiteraard kunnen we dit alles niet alleen. We zetten daarom in op een goede samenwerking met een
sterke administratie. Politiek en administratie zullen een krachtige tandem vormen die Bornem echt kan
laten bloeien. We staan dan ook voor een daadkrachtig en respectvol personeelsbeleid in een goed
draaiende en mensgerichte organisatie. Samen zorgen we ervoor dat elke inwoner van Bornem op vlotte
en correcte manier kan geholpen worden.
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EEN MODERNE
BESTUURSVISIE ALS
UITGANGSPUNT

Visie
Een nieuwe legislatuur en een nieuwe bestuursploeg brengen een hele reeks van nieuwe kansen met zich
mee. Wij willen deze kansen optimaal benutten en gaan dan ook radicaal voor het voeren van een
modern en innovatief beleid.
Wij kiezen bewust om onze gemeente te besturen vanuit een betrokken positie en niet vanuit een ivoren
toren. Participatie en inspraak zullen integraal aan bod komen in ons beleid. Inwoners, verenigingen,
lokale handelaars, landbouwers… iedereen die op de een of andere manier betrokken is bij het leven in
onze gemeente zal kansen krijgen om ook betrokken te worden bij het beleid.
We zullen op korte termijn een participatieplan opstellen dat wordt toegepast op alle domeinen binnen
ons bestuur.

Principes
We streven naar een actieve participatie van al wie op de een of andere manier betrokken is bij het leven
in Bornem en Bornem mee vorm geeft. Denk maar aan alle inwoners, verenigingen, adviesraden, lokale
handelaars, landbouwers,… . In ons beleid houden we rekening met de eigenheid en historiek van elke
deelgemeente en we willen hen ook een actievere rol geven in ons beleid. Betrokkenheid en participatie
begint immers met openheid en communicatie. We engageren ons om op een zeer transparante manier
te besturen en leggen hierbij een grote proactiviteit aan de dag. Mensen zullen tijdig worden
geïnformeerd en betrokken.
We zetten dan ook in op nauwe samenwerkingen. In de eerste plaats met onze eigen inwoners en met
onze eigen personeelsleden, maar zeker ook met ons buurgemeenten en bredere regio. We waarderen
en respecteren alle meningen en overtuigingen en gaan discussies zeker niet uit de weg.
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Onze vrijwilligers zullen maximaal worden geactiveerd en ondersteund. Ook samen met hen willen we
werken aan een sterker Bornem.
We zetten maximaal in op digitale communicatie en informatie vanuit de gemeente, maar vergeten ook
hen niet die nood hebben aan de traditionele kanalen.

Acties
We formuleren enkele concrete acties die rechtstreeks voortvloeien uit de hierboven beschreven visie en
principes.
•

Per buurt en bij bepaalde projecten organiseren we een overlegplatform.

•

De adviesraden worden versterkt. Hun werking en samenstelling worden herbekeken en mogelijk
uitgebreid.

•

We werken laagdrempelige methodieken uit om niet-georganiseerde en geïnteresseerde
inwoners te betrekken.

•

We zetten in op actieve openbaarheid door beleidsdocumenten transparant ter beschikking te
stellen van de burger.

•

Er zal transparant en (pro-)actief worden gecommuniceerd en gerapporteerd via verschillende
informatiekanalen.

•

Wij maken werk van een nieuw klachten- en meldingenreglement en maken werk zodat deze snel
en eerlijk behandeld kunnen worden.

•

We (her)bekijken de openingsuren van de gemeentediensten zodat we deze maximaal
afstemmen op de noden van onze burgers.
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VERSTERKEN VAN HET
GROENE EN DUURZAME
KARAKTER

Visie
Bornem is een landelijke en groene gemeente en dat willen we uiteraard zo houden. Ons leefmilieu
beschermen en gezondheid bevorderen zodat ook de toekomstige generaties er nog van kunnen genieten
staan voorop. Daarom willen we al deze elementen samenbrengen in een éénduidig beleid. We schrijven
een ambitieus duurzaamheidsplan om van Bornem ook in de toekomst een duurzamere en nog gezondere
gemeente te maken, met behoud en versterking van het groene en landelijke karakter.
Zo zullen we een milieuvriendelijk afvalbeleid voeren, waar de inwoners van Bornem onze belangrijkste
partners zullen zijn. We zetten in op sensibilisering en preventie. Daarnaast gaan we voor duurzame
energieproductie, met aandacht voor het bevorderen van financiële participatie in energieprojecten. Ook
hier streven we een goede samenwerking na met onze inwoners en met de bedrijven op ons
grondgebied.
Daarnaast kijken we verder dan onze gemeentegrenzen door onze mondiale samenwerking verder te
zetten. Bovendien willen we dat ook dieren in Bornem de plaats krijgen die ze verdienen. We zullen van
dierenwelzijn een aparte en volwaardige bevoegdheid maken en verschillende stappen ondernemen om
Bornem ook als diervriendelijke gemeente op de kaart te zetten.

Principes
Als bestuur willen we zelf het goede voorbeeld geven bij het behouden en versterken van het duurzaam,
landelijke en groen karakter van onze gemeente. Zo zullen deze legislatuur de initiatieven van het lokaal
bestuur en van de inwoners getoetst worden aan hun duurzaam karakter. We zullen sterk inzetten op
afvalpreventie en op duurzaam vervoer. Recyclage, recuperatie en maximaal infiltreren van hemelwater
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zullen worden gepromoot en zo veel mogelijk zelf toegepast. Het principe van “de vervuiler betaalt” zal
altijd gehanteerd worden.
In dit bestuursakkoord beschouwen we de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development
Goals of SDG’s) als belangrijke leidraad.
In het Ruimtelijk Beleidsplan houden we rekening houden met toekomstige, nieuwe en duurzame
energievormen.
Om duurzaamheid in Bornem te versterken, zullen we maximaal samenwerken met interne en externe
partners. Om bijvoorbeeld een duidelijk waterbeleid te kunnen voeren zullen we dan ook nauw
samenwerken met ANB, VMM, PIDPA, Aquafin en verschillende natuurverenigingen.
We zullen bijzondere aandacht hebben voor fijnstof-vervuiling in het kader van een effectief
gezondheidsbeleid

Acties
We formuleren enkele concrete acties die rechtstreeks voortvloeien uit de hierboven beschreven visie en
principes.
•

De gemeentelijke gebouwen en autovloot maken we (nog) energiezuiniger.

•

We stimuleren groepsaankopen voor groene energie energiebesparende investeringen.

•

De 2e burgemeestersconvenant ‘Klimaat en Energie’ brengen we werkelijk tot uitvoering.

•

We schakelen de openbare verlichting om naar LED-verlichting.

•

Via projecten als See2todo en Cire zullen we sensibiliseren en adviseren rond duurzaam
energiegebruik.

•

We streven naar meer inlandse biodiversiteit door het verduurzamen van onze parken, bossen en
perken.

•

Een onthardingsplan van pleinen, perken en ontmoetingsplaatsen zal worden opgemaakt.

•

We onderzoeken of we overledenen op een alternatieve manier kunnen begraven (uitstrooien op
de Schelde, vergankelijke urnen, herdenkingsbos,…)

•

We zetten nauwe samenwerkingen op met organisaties die begaan zijn met natuur en milieu.

•

We informeren inwoners over efficiënt en ecologisch grachtenbeheer.

•

We sporen niet-vergunde, ingebuisde grachten op en maken ze opnieuw open.

•

We sensibiliseren inwoners om duurzaam te consumeren en lokaal aan te kopen.

•

We analyseren de mogelijkheid tot het in beheer geven van ongebruikte percelen van de
gemeente aan natuurverenigingen en stimuleren het publiek karakter van de Bornemse
groengebieden.

•

We faciliteren en stimuleren volkstuinieren en ‘samentuinen’.

•

We analyseren de mogelijkheid om gemeenschappelijke compostplaatsen en alternatieve
afvalverzameling te organiseren.

•

We richten een dierenwelzijnsraad op.
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EEN DOORDACHT
RUIMTELIJK BELEID

Visie
Omdat onze ruimte schaars is, willen we op een innovatieve manier de ruimte op een kwalitatieve,
harmonieuze en duurzame manier multifunctioneel indelen en invullen. Hiervoor zullen we een gedurfde,
nieuwe en allesomvattende omgevingsvisie formuleren. Dit zullen we concreet maken door het opmaken
van een nieuw ruimtelijk beleidsplan voor heel de gemeente.
We streven naar een duurzaam, innovatief en kwalitatief evenwicht tussen (gezond) wonen, leven,
werken, landbouw, groen / natuur en ontspanning. Daarbij houden we in het bijzonder rekening met de
eigenheid, historiek en belevingswaarde van elke deelgemeente en de centrale rol van Bornem centrum.

Principes
In de beleidsvisie en in het nieuwe Ruimtelijke Beleidsplan Bornem bepalen we welke ruimtelijke
ontwikkeling (incl. type ontwikkeling en woonvormen) gewenst en mogelijk is op buurt- en gebiedsniveau,
en de onderliggende principes en modaliteiten daarvan.
Daarin garanderen we een maximaal behoud en versterking van de huidige open ruimte en de historische
dorpskernen en –zichten, en landschappelijke buffering. We streven naar slimme (her-)ontwikkeling van
bestaande bebouwde ruimte en doorgedreven ruimte-efficiëntie en inbreiding, maar zonder onredelijke
verdichting en met aandacht voor de mobiliteitsaspecten. Kernversterking en valorisatie van kern- en
buitengebied potenties zijn hiermee onlosmakelijk verbonden. Het is voor ons van groot belang om het
landelijke en groen karakter, de eigenheid en belevingswaarde van onze gemeente, in het bijzonder van
onze deelgemeenten, te behouden en te versterken; differentiatie is dan ook aangewezen. Ruimtelijke
(structurele en visuele) harmonisatie en kwaliteit, en inpassing van nieuwe projecten in de straat, buurt
en omgeving daarvan staan voorop. We stellen kwaliteit boven kwantiteit.
We streven maximaal naar homogeniteit in het afbakenen van de verschillende bestemmingsgebieden en
gaan ruimtelijke versnippering actief tegen.
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Deze visie en bijhorend plan zullen de ruimtelijke toekomst van Bornem bepalen. We kijken hierbij dan
ook voorbij de grenzen van de legislatuur. Het Ruimtelijk Beleidsplan Bornem zal een allesomvattend
verhaal zijn waar duidelijke beleidsobjectieven en regelgevende principes in zullen worden vastgelegd.
Hierbij hoort ook een duidelijk beleid rond het bouwen van meergezinswoningen en het herbestemmen
van kerkgebouwen. Op basis van deze visie en beleidsplan leggen we duidelijke en concrete
uitvoeringsplannen en verordeningen vast. Bestaande plannen en verordeningen worden getoetst aan de
nieuwe visie / het Ruimtelijk Beleidsplan en in functie daarvan al dan niet bijgestuurd.
Het is belangrijk dat bij de opmaak van dit plan alle belangrijke stakeholders worden betrokken. We zullen
niet alleen experten in ruimtelijke ordening betrekken, maar ook de kans geven aan onze inwoners om dit
mee vorm te geven. Zij leven immers elke dag in hun straat, in hun buurt, in onze gemeente.
We zullen op korte termijn al enkele duidelijke besluiten nemen die onze visie op ruimtelijke beleid
vertalen. We leggen bij de goedkeuring van projecten met een aanzienlijke impact voorwaarden op ten
gunste van de betrokken buurt en/of (deel)gemeente. Tijdens de projectwerken stellen we ook duidelijke
regels om de impact op de buurt / omgeving te beperken en de veiligheid te waarborgen.

Acties
We formuleren enkele concrete acties die hun plaats zullen krijgen in de hierboven beschreven
beleidsplannen en beslissingen.
•

Wij snijden groene en open ruimte niet verder aan.

•

We voorzien voldoende, efficiënte en kwaliteitsvolle landschappelijke buffering tussen
verschillende bestemmingszones.

•

We bakenen bouwvrije zones, stilte- en donkertegebieden en verbindingen met open ruimte af,
en vullen deze kwaliteitsvol in, gericht op een gepaste publieke beleving daarvan.

•

We beschermen maximaal (historische) dorpszichten en – kernen, erfgoed en open ruimte en
buffergebieden middels gepaste beschermingsstatuten.

•

We bakenen af waar welke ontwikkeling en type woonvormen / woningen gewenst en mogelijk
zijn, hoe deze harmonieus ingepast worden in de omgeving en aan welke minimale
kwaliteitsnormen ze moeten voldoen. Assistentie- en meergezinswoningen moeten aangepast
zijn aan de draagkracht van de buurt en bredere omgeving en met duidelijke normering wat
betreft

kwaliteit,

bereikbaarheid,

mobiliteit

en

toegankelijkheid.

Gebieden

voor

meergezinswoningen worden primair afgebakend in de dorpskernen. We stimuleren en
faciliteren innovatie, renovatie en nieuwe woonvormen en-types als alternatief voor de klassieke
één- en meergezinswoningen.
•

We voorzien minimale esthetische, kwaliteits- en functionaliteitsnormen, bijvoorbeeld via
verordeningen en/of aanstiplijsten.

•

Meergezinswoningen dienen harmonieus te passen in de straat / buurt en het draagvlak van de
omgeving niet te overschrijden. Grootschalige meergezinswoningen worden beperkt.

•

We faciliteren het principe van levenslang wonen.
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•

Grote bouwprojecten of projecten met een grote impact op de buurt en omgeving moeten
voldoen aan specifieke voorwaarden die de buurt en omgeving ten goede komen, bijvoorbeeld
door investeringen in openbare parking, speelpleinen, buurtlokalen, waterbuffering, enz.

•

We streven naar een betere en transparante bekendmaking en communicatie van grote
omgevingsvergunningsaanvragen. We hanteren volledige onafhankelijkheid bij de behandeling
van elke aanvraag en sluiten belangenvermenging uit. Afwijkingen van reglementering,
voorschriften en/of verordeningen worden tot een minimum beperkt.

•

We investeren in inspraak- en participatieplatformen zodat inwoners en stakeholders op een
laagdrempelige manier opmerkingen en suggesties kunnen maken en projecten mee vorm
kunnen geven.

•

We betrekken de Gecoro en Covemo nauwer en intensiever bij grote projecten die

een

aanzienlijke impact hebben op de omgeving en mobiliteit van de gemeente.
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EEN VEILIG BORNEM

Visie
Veiligheid is een zaak van de hele samenleving, waarbij het nodig is dat iedereen zich inzet. Daarom zullen
initiatieven zoals Buurtinformatienetwerken blijvend gestimuleerd worden. We zetten in op de verhoging
van leefbaarheid in de buurten. Daarbij is het gevoel van veiligheid van groot belang. We streven naar een
goede samenwerking tussen lokaal bestuur, lokale politie en Bornemnaars. Preventie en handhaving zijn
in ons actief veiligheidsbeleid onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Principes
Door een goede communicatie tussen lokale politie en buurten kan er volop ingezet worden op preventie
en op het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel. Dit zien we in combinatie met een duidelijk “likop-stukbeleid” waar overtredingen onmiddellijk kunnen bestraft worden. De lokale politie zal meer
zichtbaar aanwezig zijn in de wijken en we vergemakkelijken de communicatie door het gebruik van
digitale middelen.

Acties
We formuleren enkele concrete acties die hun plaats zullen krijgen in de hierboven beschreven visie en
principes.
•

Locaties met een hoog criminaliteitsniveau worden permanent geëvalueerd.

•

We plaatsen extra beveiligingscamera’s waar het nodig is.

•

Er worden GAS-boetes en alternatieve straffen gebruikt om snel te kunnen reageren op kleine
overtredingen (sluikstorten, zwerfvuil, stoepparkeren, niet oprapen van hondenpoep, kleine
criminaliteit, enz.)

•

We ijveren ervoor dat de lokale politie actiever en meer aanwezig zou zijn in de wijken, ook in het
weekend.

•

We stimuleren en motiveren inwoners om zich kandidaat te stellen als vrijwillig brandweerman.

•

We voeren op de gemeenteraad een open communicatie waarbij de werking en de financiering
van de politiezone en de lokale brandweerpost worden besproken.
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EEN GEÏNTEGREERD
MOBILITEITSBELEID

Visie
Voor ons is een goed mobiliteitsbeleid gestoeld op een geïntegreerde visie. Mobiliteit is immers
onlosmakelijk verbonden met elk ander beleidsdomein. Elke ingreep op het grondgebied heeft een effect
op de verkeersstromen en elke ingreep in de mobiliteit heeft een effect op de inwoners van onze
gemeente. Hun veiligheid en leefbaarheid staat uiteraard voorop. Bovendien houden we bij het uitwerken
van een duidelijke mobiliteitsvisie ook de actuele klimaatdoelstellingen in het oog.
De basisbereikbaarheid van onze gemeente is een belangrijk uitgangspunt. We kijken ook verder dan onze
eigen gemeentegrenzen. Bornem is duidelijk verbonden met de verschillende buurgemeenten, en maakt
deel uit van een regionaal geheel.
We zetten in op een mobiliteitsbeleid waar elke weggebruiker zijn plaats heeft en die plaats ook kent.
Iedereen moet zich op een veilige en harmonieuze manier door het verkeer kunnen bewegen én moet zijn
voertuig op een veilige manier kunnen parkeren.

Principes
We koesteren hoge ambities waarbij verkeersveiligheid de absolute prioriteit krijgt. We gaan voor nul
verkeersdoden op ons grondgebied tijdens deze legislatuur. Dit willen we bekomen door heel het
mobiliteitsnetwerk op elkaar af te stemmen en door een vergevorderde samenwerking aan te gaan met
de vervoerregio’s. Zo zullen vraagstukken over het openbaar vervoer en andere interlokale dossiers
steeds bovenlokaal benaderd worden.
Alle weggebruikers verdienen hun plaats in Bornem, maar we willen vooral inzetten op het verhogen van
de “fietsreflex”. Ons doordacht fietsbeleid vertalen we in een uitbereid fietsroutenetwerk. Bovendien
zullen we bij nieuwbouw -of renovatieprojecten de aanvrager verplichten om voldoende fietsenparkings
te voorzien. Ook voetgangers moeten zich veilig kunnen bewegen in het verkeer. De dorpskernen worden
gezellige, autoluwe centra en we zorgen voor een betere verkeersdoorstroming op de gemeentelijke
hoofdwegen. Sluipverkeer wordt hierbij altijd ontmoedigd en geweerd.
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We beseffen dat deelmobiliteit de toekomst is en we willen hier dan ook zeker op inzetten. We zullen
onderzoeken welk alternatief het best past bij Bornem en haar inwoners.

Acties
We formuleren enkele concrete acties die hun plaats zullen krijgen in de hierboven beschreven visie en
principes.
•

De locaties met een laag niveau van verkeersveiligheid zullen worden in kaart gebracht en
gestaafd door cijfermateriaal en gebruikerservaringen.

•

Per ‘hotspot’ wordt een geïntegreerd stappenplan opgesteld om deze veiliger te maken.

•

De fietspaden op de grote verkeersassen (zoals bijvoorbeeld Puursesteenweg en SintAmandesteenweg worden aangepakt. Daarvoor worden de nodige investeringen ingepland.

•

De laterale wegen langs de N16 zullen worden heraangelegd vóór de heraanleg van N16 zelf.

•

We zullen onderzoeken wat de beste manier is om het verkeer dat van de deel -en
buurgemeenten komt, zo vlot mogelijk naar de N16 en N17 te leiden. Dit bekijken we
grensoverschrijdend.

•

We voorzien extra laadpunten voor elektrische voertuigen (fiets, wagen, step, enz.).

•

We evalueren de Bornembus en zullen ze breder inzetten indien nodig.

•

We bepleiten beter openbaar vervoer bij de hogere overheden.

•

We omarmen het project van de waterbus en onderzoeken de mogelijkheden ervan.

•

We investeren in voldoende parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen.

•

Heel de mobiliteitsketen moet voor iedereen vlot bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn.
Nieuwe ontwerpen voor straten en pleinen ondergaan altijd een toegankelijkheidstoets, alsook
een Kids Street Scan (KISS).

•

We willen de toegankelijkheid van voetpaden en straten verbeteren voor minder mobiele
mensen en senioren.

•

We maken werk van conflictvrije kruispunten en omgevingen.

•

We verdedigen de gemeentebelangen bij hogere overheden, in het bijzonder wat betreft de
oplossingen voor de sterk toegenomen verkeersproblematiek op de N16.

•

We onderzoeken de inzet van ANPR-camera’s in de strijd tegen sluipverkeer.
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HET LOKAAL
ONDERNEMERSCHAP
IN DE KIJKER

Visie
Gezonde en bloeiende lokale handel en ondernemingen zorgen voor tewerkstelling, welvaart en
gezelligheid. Wij willen dan ook inzetten op de effectieve herwaardering van de handelskernen. Zij zijn
immers het kloppend hart van onze gemeente. We zijn ervan overtuigd dat een bijsturing hoogdringend
is. We zullen gedurfde infrastructurele aanpassingen doen die binnen een breder mobiliteitsplan passen.
Dit doen we in nauwe samenspraak met inwoners, handelaars en bezoekers.
Lokale KMO-bedrijven zorgen voor welvaart en tewerkstelling. Zij zijn de motor van onze lokale economie.
Zij verdienen alle ondersteuning die nodig is om hun activiteiten in Bornem te kunnen blijven uitvoeren en
om ze te kunnen uitbreiden.
Ook de rol van de landbouw bij het behoud van open ruimte verdient erkenning en ondersteuning. De
raakvlakken tussen lokale economie in brede zin van het woord, landbouw en toerisme willen we nog
beter in beeld brengen.

Principes
We zullen de komende legislatuur sterk inzetten op ons handelscentrum, zonder daarbij de buurtwinkels
in de deelgemeenten te vergeten. Wij zullen handelaars en handelsverenigingen ondersteunen bij het
organiseren van commerciële acties. Daarnaast willen we inwoners actief stimuleren om te winkelen bij
onze lokale handelaars. Het aanmoedigen van lokale online aankopen en van het openen van
buurtwinkels in de deelgemeenten is hierbij belangrijk.
Samen met de landbouwers uit onze gemeente willen we onderzoeken hoe we het principe van de korte
keten kunnen implementeren in Bornem. Op die manier weten inwoners van waar hun voedsel komt en
wie het heeft geproduceerd. Duurzaam eten is immers een keuze die wij ten volle willen ondersteunen.
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Ook lokale handelaars zullen baat hebben bij de opmaak van een geïntegreerd beleidsplan rond ruimte en
mobiliteit. Zoals gezegd zullen we actief de stakeholders, waartoe zeker ook de handelaars behoren,
uitgebreid betrekken en bevragen.
Wat betreft de ondersteuning van de KMO’s op ons grondgebied willen we hen duidelijkheid brengen
over de invulling van de ruimte. Dat is immers een probleem waar heel wat KMO’s mee kampen. We
willen ons engageren om hen ook een volwaardige plaats te kunnen geven op ons grondgebied. Bij de
vestiging van zogenaamde baanwinkels zullen we erover waken dat zij niet in rechtstreekse concurrentie
gaan met onze centrumwinkels.

Acties
We formuleren enkele concrete acties die rechtstreeks voortvloeien uit de hierboven beschreven visie en
principes.
•

Het afgebakende winkelgebied in de kern zal een gezonde mix van handel, horeca en diensten
bevatten, dit in combinatie met wonen, mogelijkheid tot vrijetijdsbesteding en openbaar groen.

•

We maken van de Boomstraat een nette en aantrekkelijke belevingsstraat.

•

In de winkelcentra trachten we de winkelbeleving en de leefbaarheid te verbeteren.

•

We gaan actief op zoek gaan naar bijkomende handels-en administratieve invullingen in het hart
van de dorpskern. Ook pop-up initiatieven zullen alle kansen krijgen.

•

We moedigen duurzaam ondernemerschap en innovatieve initiatieven aan en we begeleiden
startende zelfstandigen.

•

We maken de wekelijkse markt aantrekkelijker en herbekijken het marktreglement. Samen met
marktkramers, handelaars en inwoners overwegen we opnieuw de herlokalisatie van de markt
naar het Kerkplein (aangevuld met het eerste stuk van de Boomstraat).

•

De gebieden rond de winkelcentra proberen we autoluw te maken met volledig verkeersvrije
momenten.

•

We onderzoeken de mogelijkheid om verkeersstromen te verleggen om zo de aantrekkelijkheid
van de zone te verhogen. Ook hierbij zullen de handelaars actief betrokken worden.

•

We nemen op korte termijn maatregelen om de bestaande parking tussen de kliniek en het
centrum beter toegankelijk te maken.

•

We brengen de leegstand in kaart brengen en zetten zo in op het activeren van deze panden.

•

We streven naar een laagdrempelig en betaalbaar aanbod van handelspanden in de kernen. Dit
doen we samen met vastgoedactoren en eigenaars van de panden.

•

We optimaliseren de beschikbare ruimte voor KMO’s en met aandacht voor het lokale draagvlak;
we denken daarbij aan het omvormen van industrie- naar KMO-ruimte.

•

Een volwaardig handels -en KMO-loket zal worden geïnstalleerd.

•

We maken op korte termijn werk van een duidelijke bewegwijzering voor de KMO- en
industriezones.

•

Door sensibilisatie en doordachte incentives stimuleren we inwoners om lokaal te consumeren.
Als gemeente geven wij hierin het goede voorbeeld.
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BORNEM: EEN STERK MERK

Visie
Ons landelijk en groen karakter is sterk aanwezig en heeft nog enorm veel potentieel om in de kijker gezet
te worden. Momenteel is Bornem al een sterk merk, maar toch willen we dit nog meer in het vizier
plaatsen. Dankzij ons landschap (de Schelde), onze internationale activiteiten (de Dodentocht, de Vis -en
Folkloredagen, enz.) en onze rijke geschiedenis genieten we een heel grote bekendheid en trekken we
veel toeristen aan. We willen hierop nog meer inzetten door het uitbouwen van bestaande en nieuwe
initiatieven die gericht zijn op beleven en genieten.
We zullen systematisch werk maken van gezamenlijke promotie van het toeristisch aanbod en van de
lokale horeca en handel. Lokale toeristische trekpleisters zullen slim gecombineerd worden met
recreatieve of culinaire activiteiten.
Bovendien erkennen we ook onze verenigingen hun rol bij het bekend maken van Bornem. Hen zullen we
maximaal ondersteunen zodat hun activiteiten blijven bijdragen aan het sterk merk dat Bornem vandaag
al is.

Principes
We stellen het behoud van de landelijkheid en het groene karakter van onze gemeente voorop. We
beseffen meer dan ooit dat toerisme ook een grensoverschrijdend gegeven is. Daarom zetten we in op
een actieve samenwerking met buurgemeenten. We willen absoluut bijdragen tot het ontwikkelen van
een duidelijke toeristische streekvisie.
Onze eigen trekpleisters promoten en in de kijker zetten zullen we zowel zelf als in samenwerking met
andere partners doen, zoals de lokale horeca en handel, maar ook Toerisme Klein Brabant – Scheldeland
(TKBS).
Tijdens deze legislatuur willen we ook inzetten op het creëren van nieuwe troeven om het aanbod te
vergroten en versterken. We willen dit uiteraard samen doen met onze vaste toeristische waarden. Denk
maar aan de kinderboerderij, het Breeven, het kasteel d’Ursel, de Notelaer, enz. Bovendien willen we
belangrijke, eenmalige gebeurtenissen aangrijpen om de rijke cultuur van onze gemeente nog meer in de
kijker te zetten.
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Acties
We formuleren enkele concrete acties die rechtstreeks voortvloeien uit de hierboven beschreven visie en
principes.
•

We steunen het project van Vlaamse Overheid ‘Van Steen tot Steen’. Hierbij zal een
prominentere rol voorzien worden voor het Kasteel van Marnix de Sainte-Aldegonde in de
opwaardering van de Scheldevallei tussen Antwerpen en Gent.

•

De abdij met haar culturele erfgoedschatten integreren we optimaal in ons toeristisch aanbod

•

We verhogen de zichtbaarheid van ons toeristisch kantoor in het Landhuis.

•

We zetten maximaal in op de betrokkenheid van toerisme in eigen gemeente, evenementen en
handel.

•

We onderzoeken hoe we bestaande en nieuwe toeristische locaties met elkaar kunnen verbinden
door nieuwe vervoersmethoden in te zetten.

•

We blijven inzetten op fietstoerisme door het ontwikkelen van een sterk fietsroutenetwerk en
het plaatsen van extra elektrische laadpalen.

•

We nemen initiatieven om ons erfgoed beter kenbaar te maken aan de Bornemnaars.
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EEN BRUISENDE
VRIJETIJDSBELEVING

Visie
Cultuur en vrije tijd zijn een drijvende kracht binnen een verdraagzame en inclusieve samenleving. We
willen door een ruime en doordachte cultuurbeleving nog meer Bornemnaars samen brengen, ongeacht
hun leeftijd of hun achtergrond. Met het cultuurcentrum Ter Dilft heeft onze gemeente Bornem al een
grote troef in handen.
We zullen bijkomende ontmoetingsplaatsen creëren waar jeugdige inwoners van Bornem elkaar kunnen
vinden. Deze moeten toegankelijk zijn voor jeugdverenigingen, maar ook voor jongeren die geen lid zijn
van een vereniging of groep.
Daarnaast willen we iedereen aanzetten tot levenslang sporten en bewegen. We hebben hierbij aandacht
voor de sportclubs en voor de individuele sporters. Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn, met zo
weinig mogelijk drempels. Samen werken we op die manier aan een geëngageerd en gezond Bornem.
Tenslotte erkennen we het erfgoed op ons grondgebied en zullen de we samenhang tussen cultuur,
erfgoed en toerisme versterken.

Principes
Het is belangrijk dat het aanbod binnen cultuur en vrije tijd steeds bereikbaar en toegankelijkheid is voor
al onze inwoners, ook in onze deelgemeenten. We nemen drempels inzake prijs en bereikbaarheid weg
waar wenselijk en mogelijk.
Het cultuurcentrum Ter Dilft willen we verder doen uitgroeien tot een ontmoetingsplaats voor jong en
oud, waarin actoren zoals de bibliotheek en de AMWD een centrale rol spelen.
We zullen maximaal inzetten op het begeleiden van verenigingen en sportclubs door hen logistieke
ondersteuning te bieden waar nodig. Wat betreft accommodatie willen we de bestaande ruimten
optimaal benutten en zullen we onderzoeken of we samenwerkingen kunnen aangaan met externe
partners.
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Via een kwalitatieve jeugdhuiswerking willen wij aan alle jongeren de kans bieden om zich te ontplooien
en zichzelf te zijn. Wij streven naar optimale toegankelijkheid, ook voor jongeren die geen deel uit maken
van een vereniging. Daarenboven zullen we de rol van de jeugdraad en de jeugddienst vergroten en hen
ruimte geven voor eigen initiatieven die we ten volle zullen ondersteunen.
We bekijken cultuur ook als een transversaal gegeven, waarbij we synergiën tussen cultuur, natuur,
infrastructuur, landschap en erfgoed niet uit de weg gaan.

Acties
We formuleren enkele zeer concrete acties die rechtstreeks voortvloeien uit de hierboven beschreven
visie en principes.
•

We creëren een sterk ontmoetingscentrum voor jongeren.

•

We bouwen een skatepark met een maximale toegankelijkheid en sociale controle.

•

Het project voor de ruiters zal opnieuw ter hand genomen en ondersteund worden.

•

We ontwikkelen een eerlijk en transparant subsidiebeleid.

•

We bieden de verenigingen en sportclubs maximale ondersteuning.

•

We willen “Start to”-initiatieven aanmoedigen.

•

We willen onvolkomenheden van het cultuurcentrum Ter Dilft verhelpen.

•

We stimuleren de samenwerking tussen verschillende culturele actoren in het kader van
concrete projecten.

•

We maken werk van een betere bekendheid van alle initiatieven en activiteiten op cultureel
vlak.

•

We willen lokale artiesten beter promoten.

•

We onderzoeken hoe we cultuur toegankelijk kunnen maken voor alle doelgroepen van onze
samenleving.

•

We voorzien een gedragen en realistische herbestemming van de kerk -en abdijgebouwen.

•

Landschappelijk en (on)roerend erfgoed zullen worden uitgespeeld als toeristische troef voor
heel de regio.

•

Via onze lokale website bieden we een actueel en volledig overzicht van het cultuur-, vrije tijd-,
en sportaanbod in Bornem.

•

Wij gaan voor een huishoudelijk reglement voor het sportcentrum Breeven met duidelijke
afspraken.
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WELZIJN VOOR IEDEREEN

Visie
Ook Bornem wordt vandaag de dag steeds meer geconfronteerd met complexe hulpvragen. Wij vinden
het belangrijk dat iedereen die het nodig heeft op een vlotte manier de juiste weg kan vinden naar de
juiste zorg -en hulpverlening. Armoede en vereenzaming willen we actief bestrijden. De beschikbare
middelen dienen eerlijk verdeeld te worden en zouden moeten toekomen aan wie ze het meest nodig
hebben.
Senioren en medioren vormen een grote groep van onze Bornemse bevolking. Ook hen willen we via een
duidelijk participatiebeleid betrekken bij ons bestuur zodat ook zij het respect en de dienstverlening
krijgen die ze verdienen.
Een sterk sociaal beleid heeft raakvlakken met alle beleidsdomeinen binnen ons bestuur. We streven
ernaar om welzijn dan ook zo transversaal mogelijk te benaderen. Zo zullen we een sterk flankerend
onderwijsbeleid voeren, waar verbindingen worden gelegd tussen de verschillende vormen van onderwijs
die worden aangeboden op ons grondgebied.
In de veelheid van onderwijs, hulp- en zorgverlening die wordt aangeboden in Bornem, zullen wij als
lokaal bestuur een duidelijke regierol opnemen. Op die manier behouden we het overzicht en blijven we
de kwaliteit van leven in Bornem bewaken. We leggen hierbij linken tussen verschillen zorgverstrekkers
van binnen en buiten onze gemeente. Daarbij streven we cliëntgerichte zorgverlening na en appelleren
we onze inwoners op hun eigen sociale verantwoordelijkheid.

Principes
We zullen inzetten op een verregaande samenwerking tussen de verschillende zorgverstrekkers op ons
grondgebied en in de bredere regio. Bij deze samenwerking zullen we ook het Sociaal Huis betrekken door
één centraal informatiepunt te organiseren. Dit kadert perfect in het actueel wettelijk kader rond het
creëren van een geïntegreerd breed onthaal. Iedereen die het nodig heeft, moet op een zo vlot mogelijke
manier terecht komen bij de juiste hulp- en zorgverlening. Kansengroepen laagdrempelige toegang geven
tot het socio-cultureel leven in Bornem zullen we mogelijk maken door samenwerking met verenigingen
en sportclubs. Ook de scholen op het grondgebied zullen inhoudelijke ondersteuning krijgen rond
bijvoorbeeld projecten die handelen over milieu, duurzaamheid, enz.
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We zetten sterk in op preventie en voorlichting, maar voeren ook een duidelijk sanctiebeleid voor
blijvende wantoestanden. Maatschappelijk kwetsbare groepen leiden we zo snel als mogelijk naar degelijk
onderwijs om zo de spiraal van kansarmoede te doorbreken. Nieuwe inwoners zullen bij de gemeente
terecht kunnen met alle vragen rond onderwijs en vorming.
Voor wat betreft de residentiële zorg voeren we een transparant voorrangsbeleid op wachtlijsten. Al wie
een duidelijke link heeft met onze gemeente krijgt voorrang om hier opgenomen te worden. Het is onze
verantwoordelijkheid om een oplossing te vinden voor de lange wachtlijsten. We zullen dan ook de beste
mogelijkheden hiervoor onderzoeken.

Acties
We formuleren enkele concrete acties die rechtstreeks voortvloeien uit de hierboven beschreven visie en
principes.
•

De gemeente ondersteunt initiatieven die leiden tot sociale activering van langdurig werklozen.

•

Een ‘European Disability Card’ zal in de gemeente worden geïntroduceerd zodat personen met
een beperking beroep kunnen doen op kortingstarieven voor openbare dienstverlening en
evenementen.

•

We ijveren voor een centraal vrijwilligerspunt om hun belangen te behartigen.

•

De sociale weefsels in de dorpsgemeenschappen zullen nog versterkt worden.

•

We onderzoeken hoe we in de toekomst de invulling van de gemeenschapshuizen kunnen
verbeteren.

•

De Buurtkar zal worden geïntegreerd in de buurtwerking en zal hierbij een belangrijke
antennefunctie krijgen in het opsporen van armoede, vereenzaming en sociale noden.

•

De sociale restaurants in de deelgemeenten zullen verder worden uitgebouwd.

•

We zullen toekijken op een correcte en doordachte toewijzingsmethodiek voor sociale woningen
door het Woonveer en hebben daarbij aandacht voor demografische en sociale mix .

•

We zetten verder in op het bouwen en renoveren van sociale woningen en schenken hierbij
bijzondere aandacht aan duurzaamheid, zonder in te boeten op kwaliteit en woonbeleving.

•

Onze dienstverlening wordt aangepast op maat van senioren, en dit in samenwerking met de
seniorenraad.

•

Door dementievriendelijkheid op te nemen in het meerjarenplan maakt Bornem van
dementiebeleid een strategische beleidsintentie.

•

De mogelijkheden van ‘zorgparkeren’ zullen worden onderzocht.

•

We zullen actief deel uitmaken van de zorgraad Klein-Brabant waardoor we eerstelijnszorg een
duidelijke plaats geven in Bornem.

•

We werken op korte termijn het Geïntegreerd Breed Onthaal uit.

•

We zullen gezinnen nog meer ondersteunen door de voor-, na- en buitenschoolse kinderopvang
verder te optimaliseren.

•

We onderzoeken de handhaving van de onderhoudsplicht van kinderen tegenover hun ouders.
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EEN FINANCIEEL GEZOND
BORNEM
Visie
De spil van een goed lokaal bestuur is een gedisciplineerd en transparant financieel beleid. Dat is waar wij
voor willen staan. Alle initiatieven zullen worden afgetoetst aan de financiële haalbaarheid. Een
duidelijke, gezonde en transparante financiële planning is voor ons een must.

Principes
Om tot een financieel gezond beleid te komen zullen we enkele duidelijke principes hanteren. Zo is het
voor ons van groot belang dat we op een zorgvuldige manier kunnen te werk gaan. Grote investeringen
zullen altijd doorgelicht worden door financiële experten. Wij zullen het gemeentebudget op een
zorgvuldige manier en als een goede huisvader beheren. Projecten zonder wezenlijke toegevoegde
waarde zullen we dan ook niet doorvoeren.
We engageren ons om de financiële huishouding grondig door te lichten en een transparante lange
termijn planning op te maken. Daarnaast maken we ons sterk dat we een bepaald percentage van het
totale gemeentebudget zullen vrij maken voor de financiering van projecten die worden voorgesteld door
inwoners en/of verenigingen.
Bovendien zullen we de bestaande gemeentelijke belastingen, retributies en subsidies kritisch analyseren.
Op basis daarvan zullen we de inkomsten en uitgaven eventueel heroriënteren in het kader van de
beoogde beleidsdoelstellingen.
Tenslotte is het voor ons van het grootste belang dat alle basisdienstverlening betaalbaar blijft voor onze
inwoners. Daarbij hanteren we wel het principe dat diegene die meer beroep doet op onze
dienstverlening, daar ook meer voor betaalt.

Acties
We formuleren enkele concrete acties die rechtstreeks voortvloeien uit de hierboven beschreven visie en
principes.
•

We analyseren grondig de huidige financiële toestand van Bornem.

•

De bestaande belastingen, retributies en subsidies zullen kritisch worden doorgelicht.

•

De exploitatiekost wordt bijgestuurd op maat van de organisatie.

•

Op korte termijn zullen de uitgaven van de organisatie worden afgestemd op de inkomsten.

•

We brengen ons patrimonium in kaart en maken op basis daarvan duidelijke beleidskeuzes.
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•

We zullen periodiek en transparant aan de Bornemnaars communiceren rond de evolutie van de
financiële toekomst.

•

Voor de realisatie van projecten reiken wij de hand uit naar privé-partners en investeerders.

•

Via een burgerbegroting stellen we een budget ter beschikking zodat burgers rechtstreeks
initiatieven kunnen lanceren en zo breed gedragen ideeën vanuit de bevolking uitgevoerd kunnen
worden.
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SAMENWERKEN MET EEN
STERKE ADMINISTRATIE

Visie
Het realiseren van de plannen die in dit bestuursakkoord zijn opgenomen kunnen we uiteraard niet
alleen. We willen dan ook een sterke tandem vormen met de administratie van ons lokaal bestuur.
We zullen strategisch investeren in digitalisering, zodat we de efficiëntie van onze dienstverlening kunnen
verhogen. We zullen grote aandacht hebben voor het welzijn op de werkvloer en ervoor zorgen dat de
werkdruk niet te hoog komt te liggen. Daarnaast zullen we dan ook investeren in menselijk kapitaal met
de juiste competenties.
Bovendien zullen we de dienstverlening op maat van onze inwoners maken. Door het e-loket verder uit te
bouwen, meer te werken op afspraak en in te zetten op buurtwerking willen we onze dienstverlening nog
dichter bij de mensen brengen.

Principes
Omdat onze eigen personeelsleden een van onze belangrijkste partners zijn, zullen we de haalbaarheid
van ons beleid steeds aftoetsen bij onze eigen deskundigen.
We zullen inzetten op digitalisering en onze organisatiestructuur zal worden aangepast aan de
beleidsdoelstellingen. We gaan voor een moderne en flexibele organisatie waar klantgericht en efficiënt
gewerkt wordt. We verhogen ook de betrokkenheid en zichtbaarheid van de managers naar buiten toe.

Acties
We formuleren enkele concrete acties die rechtstreeks voortvloeien uit de hierboven beschreven visie en
principes.
•

We gaan actief op zoek naar het verwerven van de beschikbare subsidies.

•

We hebben oog voor het psycho-sociaal welzijn van onze medewerkers.
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•

We trachten te investeren in mensen met de juiste competenties.

•

De huidige processen zullen worden in kaart gebracht en worden geoptimaliseerd.

•

We streven naar een optimale digitalisering.

•

We zorgen er voor dat de dienstverlening nooit in het gedrang komt.

•

We voeren, samen met het managementteam, een kerntakendebat.

•

We laten onze organisatie doorlichten om efficiëntiewinsten te boeken.
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