
Hier

‘Onze klimaatambities 
moeten hoger liggen 
dan die van de Vlaamse 
regering'

ONZE AMBITIE: 22.000 BOMEN 
PLANTEN
Hoe moet Bornem er over enkele 

jaren uitzien? De Bornemse 

Groenen binnen IedereenBornem 

hebben er een duidelijk idee over! 

Wij focussen op onderwerpen die 

belangrijk zijn voor de volgende 

generaties. We maken van Bornem 

een warme en sociale gemeente met 

evenveel kansen voor iedereen die 

hier woont of komt wonen, van jong 

tot oud. Een plek waar mobiliteit geen 

probleem is, waar je je kan 

verplaatsen zonder zorgen. Op een 

veilige manier, met een ruim aanbod 

aan openbaar vervoer en een 

infrastructuur die rekening houdt met 

de trage weggebruiker. Laten we ons 

niet beperken tot één enkele 

fietsstraat, maar er een fietscentrum 

van maken. Onze klimaatambities 

moeten hoger liggen dan wat de 

nieuwe Vlaamse regering voorlegt. 

ELKE BORNEMNAAR VERDIENT 
ZIJN EIGEN BOOM
Als groene en landelijke gemeente 

willen we excelleren in het bereiken 

van de klimaatdoelstellingen. Tijdens 

de vorige legislatuur plantten we, 

samen met Agentschap Natuur en 

Bos, al voor méér dan 4 ha nieuwe 

bossen aan. Onze ambitie: voor iedere 

Bornemnaar een boom planten. Dat 

zijn er 22.000 die de volgende jaren de 

grond in kunnen. 

Daarnaast willen we vooral blijven 

investeren in hernieuwbare energie. 

Nicole Van Praet,  schepen van Milieu 

en Openbaar Groen, is in ieder geval 

heel ambitieus aan haar legislatuur 

gestart. Meer over haar ambities 

verder in dit magazine. 

Binnen IedereenBornem blijven we op 

de groene, ecologische en sociale 

nagel kloppen. Voor Bornem, voor zijn 

inwoners en voor de toekomst!

in Bornem

Woonveer bezorgt velen een thuis

De uitdagingen van morgen

Lokale helden - globale doelen

© Gerda SallaetsStefan De Maeyer heeft met zijn ploeg een duidelijk plan voor 
Bornem
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Muriel Van den Abbeele
EEN VAN DE DRIJVENDE KRACHTEN ACHTER IEDEREENBORNEM 

Vanuit haar sociale bewogenheid en met het oog op duurzaam wonen, is 

Muriel Van den Abbeele (IedereenBornem) actief in het directiecomité 

en de raad van bestuur van Woonveer Klein-Brabant.

Woonveer is de naam van de nieuwe sociale huisvestingsmaatschappij (na 

fusie van Gezellige Woningen, Eigen Woning en Kleine Landeigendom). Die 

beheert vandaag een patrimonium van ruim 1.500 wooneenheden. De naam 

“Woonveer” verwijst natuurlijk naar de talrijke veren op de Schelde, maar ook 

naar de veerkracht die een stevige thuisbasis geeft. “Ik wil er voor zorgen dat 

niemand uit de boot valt. Onder ons doelpubliek zitten heel wat kwetsbare 

mensen. Samen met voorzitter Ivan Van der Taelen (IedereenBornem)en onze 

leden in het dagelijks bestuur,  wil ik erover waken dat sociale woningen in 

Bornem op een eerlijke en transparante manier worden toegewezen. Daarnaast 

moet de vervanging en de renovatie van bepaalde huizen bovenaan de 

prioriteitenlijst staan, opdat het voordeel van een sociale huur niet verloren zou 

gaan door een hoge energiefactuur”, aldus Muriel. Zo is Woonveer momenteel 

bezig met het aanpakken van de afgeleefde huizen van de Pastoor 

Huveneersstraat in Hingene. Voor een aantal oudere woningen staan 

dakisolatie en het plaatsen van hoogrendementsglas gepland. 

Daarnaast heeft Woonveer in Breendonk zopas vier BEN-woningen voor sociale 

koop gerealiseerd. Dit project werd trouwens geselecteerd als voorbeeldproject 

voor de sector. Aan uitdagingen in de sociale woonsector ontbreekt het niet en 

de verstrenging van de toewijzingsregels zoals ze worden opgelegd door de 

nieuwe Vlaamse regering zal het er zeker niet makkelijker op maken.

"Ik wil er voor zorgen dat niemand uit de boot valt door mij volop in te zetten voor het Woonveer" © Gerda Sallaets
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"Bornem, duurzame 
gemeente: lokale helden voor 
globale doelen"

WERKEN AAN DE GROTE 
UITDAGINGEN VAN MORGEN

Sinds negen maanden staat Nicole Van Praet mee aan het roer van onze mooie 

gemeente. Binnen het schepencollege staat ze voor duurzaamheid, maar legt 

ze ook sociale accenten. Omdat ze een aantal bevoegdheden van voormalig 

Groen schepen Tom Van Bel overnam, was ze snel thuis in haar dossiers en kon 

ze al een en ander realiseren: de jachtgebieden werden uitgeschreven van de 

gemeentelijke gronden, de dierenwelzijnsraad staat in de startblokken, er 

komen afvaleilanden in het gemeentehuis en het Sociaal Huis, en eenjarige 

perkplanten werden vervangen door vaste bijenvriendelijke planten. Meteen 

een besparing van meer dan 3000 euro!

Maar centraal in Nicole’s beleid staan de grote uitdagingen van morgen. 

Klimaatadaptatie is hierin het sleutelwoord (zie hiernaast). Zo wil Nicole werk 

maken van de uitbreiding van het grachtenstelsel om verdroging van de 

gronden tegen te gaan. In de dorpskernen, waar de warmte zich snel opstapelt 

DUURZAME HELDEN

KLIMAATADAPTATIE

Samen met vier andere 

gemeenten in de provincie 

Antwerpen, werd Bornem gekozen 

om deel te nemen aan het project 

Klimaatadaptatie. Bedoeling is om 

dorpen op het platteland 

robuuster te maken tegen de 

gevolgen van klimaatverandering. 

In een eerste fase zal men de 

klimaatproblematiek in Bornem in 

kaart brengen: hitte-eilandeffect, 

erosie, biodiversiteitshotspots en 

het verlies hiervan, droogte- en 

overstromingsrisico’s enz. 

Bewustmaking van de lokale 

betrokkenen is daarbij belangrijk, 

zodat die samen naar oplossingen 

kunnen zoeken. In de volgende 

fase worden enkele 

pilootprojecten in de woonkern en 

eventueel de landbouwzones 

uitgewerkt en gerealiseerd. We 

denken daarbij aan de vergroening 

van straten, schoolpleinen en 

tuinen, en aan het aanplanten van 

hagen.

SURE 2050

Staat voor “sense of urgence”. 

Door in dit project te stappen, wil 

Bornem het gemeentelijk 

vastgoed optimaliseren, zodat het 

financieel en maatschappelijk 

rendement ervan verbetert. 

Energetische renovatie speelt 

hierbij een sleutelrol. Bedoeling is 

om een renovatiestrategie op 

lange termijn te ontwikkelen 

waarbij klimaatneutraliteit wordt 

gerealiseerd, de ecologische 

voetafdruk vermindert en de 

kwaliteit van het patrimonium 

verhoogt.

NICOLE VAN PRAET (IEDEREENBORNEM)
Schepen van Energie, Milieu, Buurten, Openbaar groen, 
Waterbeleid, Mondiaal beleid en Dierenwelzijn
nicole.vanpraet@bornem.be

WEEK VAN DE DUURZAME 
GEMEENTEN

tijdens hittegolven, zet ze in op de 

aanleg van geveltuinen, naar het 

voorbeeld van Antwerpen, waarbij 

planten als natuurlijke airco fungeren. 

Bornem is ook in SURE2050 gestapt, 

een project dat de energetische 

renovatie van het gemeentelijk 

vastgoedpatrimonium nastreeft. 

Maar Nicole drukt haar groene 

stempel niet alleen op haar eigen 

bevoegdheden. “Met de andere 

schepenen van IedereenBornem 

zitten we samen aan één tafel en 

inspireren we mekaar. Je krijgt 

inzichten vanuit verschillende 

hoeken. Die kruisbestuiving komt de 

inwoners alleen maar ten goede. In 

ons gezamenlijk beleid zoeken we 

altijd samen naar een evenwicht 

tussen duurzame, sociale, 

democratische en liberale principes.”

Op 25 september 2019 ondertekende 

Bornem de engagementsverklaring. 

Daarmee zetten we ons als gemeente 

in voor de 17 duurzame ontwikkelings-

doelstellingen via ecologische, 

sociale en economische uitdagingen.

De Verenigde Naties lanceerde deze 

duurzame doelstellingen in 2015. Die 

behalen kan echter niet zonder 

mensen. Daarom werden een aantal 

duurzame helden uit  Bornem in de 

kijker gezet: Cultuurcafé en café St 

Vadde (aanbieders van fairtrade 

producten), de wereldwinkel Oxfam, 

ACP (duurzame kledij), groene meters 

en peters, Cis Peeters (beeldend 

kunstenaar met zwerfvuil uit de 

Schelde), de fietsersbond, bio shop 

(biologische voeding), Hendrik Seps 

(compostmeester), Annemarie Van 

Eetvelt (armoedebestrijding), de 

babbelbox, Marina Van Huffel, Finado, 

Cedric Pieters (werkte als vrijwilliger 

voor een  waterzuiveringsstation in 

Zambia), Carola Denotté, 

paddenoverzet

Wil je graag zelf een duurzame 

held nomineren, dan kan dat via 

een mail naar 

elke.desagher@bornem.be.
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Samen met een groeiend aantal 

fietsers neemt Pat Cleys geregeld 

het veer in Wintam om naar het 

werk te fietsen.

"Elke dag worden we supervriendelijk 

verwelkomd door de veerman/vrouw 

van dienst. Door deze overzet kunnen 

we heel wat kilometers afsnijden en 

is het perfect mogelijk om naar 

Antwerpen te fietsen. Weg filestress 

en welkom dagelijkse gezonde 

beweging. Da's dus tweemaal 

winst ... Met dank aan de veerman 

voor het nemen van de foto ;-)

1

Door de Vliet op 2.50m te laten 

zetten krijgen we opnieuw 

vegetatie en doorstroming. Zo 

laten we de Vliet terug leven ...

... en door haar opnieuw te laten leven  

vergroten we de kans op verhoging 

van de plaatselijke biodiversiteit. Met 

dank aan De Polder van Zielbeek en 

Vliet uit Puurs voor de goede 

samenwerking.

2
Windturbines zijn een deel van de 

oplossing voor de vergroening van 

onze energie, ook in Bornem.

Maar uiteraard is het van groot belang 

dat we deze turbines plaatsen waar 

er voldoende vrije ruimte is. Dat wil 

zeggen op plaatsen waar er geen 

hinder voor omwonenden kan zijn en 

waar beschermde natuurgebieden 

gevrijwaard blijven.

3

Enkele jaren geleden hebben we 

het Breevenbos aangeplant.

Het wordt tijd voor nieuwe actie. 

Waarom niet voor elke 

Bornemnaar een boom planten? 

Elk zijn eigen boom dus ...

Ofwel in je eigen tuin, ofwel op een 

plaats waar iedere Bornemnaar 

achteraf kan genieten van een 

wandeling in een pas aangeplant 

bos? We helpen op die manier de 

klimaatdoelen bereiken en we 

investeren in de natuur.
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Doeners uit Bornem lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

MET JOUW INZET, KENNIS, ERVARING 
OF ENTHOUSIASME KAN JE MEE HELPEN 

BORNEM OP DE ECOLOGISCHE KAART TE ZETTEN

STUUR JOUW CREATIEVE IDEEËN EN VOORSTELLEN 
VOOR EEN DUURZAAM BORNEM NAAR:

INFO@GROENBORNEM.BE

Groen Bornem 

Stefan De Maeyer

Nieuwe Kouterstraat 9

2880 Bornem

0487 53 50 64

info@groenbornem.be 

www.groenbornem.be 

     facebook.com/groenbornem

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.




