
Hier

‘Inwoners uit Klein-
Brabant nemen het heft 
in eigen handen met 
allerlei mooie 
initiatieven'

BURGERBEGROTING IN 
BORNEM?
In enkele regio’s in Vlaanderen is er 

een groene revolutie aan de gang. Hier 

in Bornem, en bij uitbreiding Klein-

Brabant, schieten ook allerlei acties 

uit de grond; burgers nemen zelf het 

initiatief om hun leefwereld gezond 

en leefbaar te houden voor henzelf en 

hun nageslacht. Neem bijvoorbeeld 

het recent opgestarte fietskoerier-

bedrijfje en de aanleg van een 

voedselbos, maar ook de vele 

ploggers en groene meters en peters 

die afval van onze sluikstortende 

medemens opkuisen. Heel wat 

mensen beginnen in te zien dat ze hun 

(voor-)tuin anders en betonvrij 

kunnen inrichten. En er worden 

opnieuw meer bomen geplant. Deze 

burgerinitiatieven geven hoop. 

Enige tijd geleden had columniste 

Hind Fraihi het in een opiniestuk in De 

Tijd over 'groene ongehoorzaamheid'. 

Met een beetje goede wil kunnen we 

al die initiatieven onder die noemer 

onderbrengen. Zo wordt Groene 

ongehoorzaamheid een burgerplicht. 

Zelf rekenen we de boomplantacties 

en de vergroening van onze straten, 

maar ook een duidelijk jacht-

reglement, tot onze prioriteiten voor 

dit jaar. Groen Bornem zal altijd zijn 

steun verlenen aan initiatieven die 

onze natuur ten goede komen. 

Voortbordurend op die burger-

initiatieven zijn we ook een groot 

pleitbezorger van de burgerbegroting, 

waarmee jij en ik zelf voor een deel 

kunnen beslissen hoe ons belasting-

geld wordt besteed en hoe onze 

omgeving er in de toekomst zal 

uitzien. Zo krijgen we een samen-

leving waarin mensen naar elkaar toe 

groeien in plaats van verder uit elkaar 

gedreven te worden. Meer inspraak 

via een burgerbegroting? Groen 

Bornem zegt volmondig ja! 

in Bornem

Allez Roulez: pakketje zó gebracht

Fietsstraten: da's logisch

Dierenwelzijnsraad is een feit

© Gerda SallaetsNa jarenlang ijveren door plaatselijke doeners en groene politici is 
waterrecreatie eindelijk terug mogelijk in de Vliet.  
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Nathalie en Bruno
ALLEZ ROULEZ, DE FIETSKOERIERDIENST VOOR KLEIN-BRABANT

Nathalie en Bruno wonen al meer dan tien jaar samen in Breendonk en 

hebben een zoontje, Seppe. Hun verhaal begint in volle lockdown 

wanneer Nathalie zich opgeeft als vrijwillig fietskoerier bij ‘Wij helpen 

mee’. We lichten graag het verhaal van deze plaatselijke doeners toe.

'Wij helpen mee' is het burgerinitiatief dat ervoor zorgt dat beschermings-

materiaal tegen Covid-19 vlot bij de zorgverleners terechtkomt. Op de fiets 

brengen zij mondmaskers en ander materiaal rond. En het was op de fiets dat 

Nathalie dacht: “Hey, waarom niet meer zaken per fiets vervoeren in Klein-

Brabant?”. Ze kende het concept van fietskoeriers al van in de steden. En door 

haar jarenlange ervaring als duurzaamheidscoördinator bij een koffiebedrijf is 

duurzame mobiliteit haar niet onbekend. 

Na enkele brainstormsessies met haar partner Bruno, geboren en getogen in 

Bornem, en prospectie bij ViaVélo in Deinze, zag Allez Roulez het levenslicht.

Allez Roulez haalt pakketten en post bij jou op het bedrijf of thuis op en bezorgt 

ze per fiets in heel Klein-Brabant (postcodes 2870, 2880, 2890). Dat betekent 

weer een paar ritten per bestelwagen gespaard! Het doet ons ook nadenken 

over het feit of 'just-in-time'-leveringen wel altijd nodig en nuttig zijn.

Wij vinden het alvast een prachtig initiatief en hopen dat vele plaatselijke 

handelaars, particulieren en overheidsdiensten van hun service zullen 

gebruikmaken. Meer info kan je vinden op www.allezroulez.be.

Veel succes Nathalie en Bruno!

Nathalie en Bruno brengen enthousiast jouw pakketjes ter plaatse. © Bruno Van Cauwenbergh
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FIETSSTRATEN:
DA'S LOGISCH!

Fietsstraten: veiliger, aangenamer, rustiger © Groen Bornem

‘Een fietsstraat is een middel, 
géén doel op zich'

FIETSSTRATEN IN BORNEM-
CENTRUM
Voor een veiligere mobiliteit in ons 
centrum

We zijn bijzonder trots dat het 

centrum van Bornem eindelijk 

fietsveilig is ingericht. Heel wat 

steden en gemeenten met een 

gezond oog voor de toekomst 

richten fietsstraten in. Niet 

toevallig zijn dat vaak gemeenten 

waar Groen mee in het bestuur zit. 

Akkoord, voorlopig spreken we nog 

van een proefopstelling. Maar in die 

enkele maanden zijn er toch al enkele 

punten zichtbaar: de veiligheid 

verhoogt zienderogen en de 

gemotoriseerde drukte neemt af. 

Maar wat is dat nu eigenlijk, zo'n 

fietsstraat? In een fietsstraat mogen 

fietsers de volledige breedte van de 

rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de 

helft van de rijbaan langs de 

rechterzijde (tweerichtingsverkeer) 

gebruiken. Gemotoriseerde 

voertuigen mogen fietsers niet 

inhalen en maximum 30 kilometer per 

uur rijden. Het begin en einde van een 

fietsstraat wordt aangeduid met 

blauwe aanwijzingsborden en een 

logo op het wegdek.

Inhaalverbod

Vooral de handhaving van het 

inhaalverbod is een knelpunt. Of het 

verbod al dan niet wordt nageleefd is 

eenvoudig te controleren maar 

vereist wel wat capaciteit van de 

lokale politiezone. En dat wordt niet 

altijd als prioritair beschouwd. Toch is 

een verbod, samen met de 

snelheidsbeperking, symbolisch erg 

belangrijk: fietsers voelen zich veiliger 

en zijn sneller geneigd om de 

volledige breedte van de straat te 

benutten. Zelfs vóór de invoering van 

dit plan was het in de smalle straten 

van Bornem centrum eigenlijk al niet 

mogelijk om een fietser op legale 

wijze in te halen. In sommige straten 

is de fietsstraat dus een officiële 

bevestiging van de bestaande 

situatie. Daarnaast kiest doorgaand 

verkeer door dit verbod vaker voor een 

alternatieve route.

Meer fietsers in het straatbeeld

Op deze manier komen de vele 

Bornemse fietsers prominenter in 

beeld. Dat is ook goed voor de lokale 

economie: fietsers en voetgangers 

gaan vaker langs bij hun lokale 

handelaars en doen vaker 

impulsaankopen. Een gezellige fiets- 

en wandelomgeving maakt van de 

fietser een bondgenoot van de lokale 

handelaar om de oprukkende e-

commerce te overleven.



Nicole Van Praet speelde al een 

hele tijd met de idee om een 

officieel orgaan op te richten dat 

het welzijn van de dieren zou 

behartigen. Het resulteerde in de 

oprichting van een heuse 

dierenwelzijnsraad.

Nicole Van Praet: "In het - 

gelukkig nog steeds - landelijke 

Bornem zijn we omringd door dieren, 

hetzij in de natuur, hetzij op 

professioneel vlak of in een huiselijke 

context. Eerder dit jaar riepen we op 

om je kandidaat te stellen voor een 

Bornemse Dierenwelzijnsraad. 

Het aantal kandidaturen was 

overweldigend: maar liefst 35 

mensen dienden hun kandidatuur in. 

Het bewijst dat de nood aan een 

officieel adviesorgaan voor onze 

gemeente groot is."

WIE ZIT ER IN DE RAAD?
Nicole Van Praet: "In deze 

kersverse dierenwelzijnsraad zullen 

zowel professionele spelers als 

particulieren zetelen die op een of 

andere manier betrokken zijn bij het 

dierenwelzijn (of dierenleed). 

Het gaat dan om een dierenarts en 

landbouwers, maar bijvoorbeeld ook 

mensen uit de jachtverenigingen, 

hobbykwekers, paardenliefhebbers, 

hondeneigenaars enz."

HIER

De dierenwelzijnsraad uit de 
startblokken!

Nicole Van Praet is terecht fier op de erkenning van 
Bornem als bijenvriendelijke gemeente

© Gerda Sallaets

WAARVOOR IS DE 
DIERENWELZIJNSRAAD BEVOEGD?
Nicole Van Praet: "Het is de 

bedoeling dat de dierenwelzijnsraad 

een adviesorgaan wordt dat aan het 

gemeentebestuur suggesties doet 

en raad geeft over thema's die met 

dieren te maken hebben.

Het Bornemse bestuur kan dan, op 

aangeven van deze raad, zijn beleid 

op een diervriendelijke manier 

afstemmen op dat advies."

WAT STAAT ER OP DE PLANNING?
Nicole Van Praet: "Op 14 

september was er al een eerste 

bijeenkomst met enkele actiepunten 

als resultaat: 

- in de Brantsedreef werden er 

wildspiegels gezet om de veiligheid 

van nachtelijk verkeer te vergroten. 

Wildspiegels reflecteren het licht 

van naderende auto's in het 

aanpalende bos, zodat wild stopt en 

de baan niet oversteekt;

- er werd ook een chiplezer 

aangekocht om verloren of 

aangereden dieren te kunnen 

identificeren; 

- en tot slot werden er vier 

schuilhuisjes voor zwerfkatten 

geïnstalleerd.

IEBO zal door Evi Van huffel, Paulus 

Ielegems en mezelf als schepen van 

dierenwelzijn vertegenwoordigd 

worden. We hebben er alvast veel zin 

in!

Nicole Van Praet

Nicole 
Van Praet

Nicole is al jarenlang actief binnen 

Groen op lokaal, provinciaal en 

landelijk niveau. Zij is momenteel 

schepen van milieu, energie, buurten, 

waterbeleid, dierenwelzijn, mondiaal 

beleid, openbaar groen.

Bio
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‘Een geïntegreerde 
benadering van Bornemse 
uitdagingen is noodzakelijk’

WATERPRET AAN DE VLIET

Wie de voorbije zomer een wandeling of fietstocht langs Eikevliet 

maakte, zag heel wat beweging aan en op de Vliet.

Jongeren die tijdens de hete dagen verkoeling zochten in het water, anderen die 

hun kajak of kano bovenhaalden om een leuk tochtje te maken... En omdat er 

ook terug vis zit in De Vliet, halen de vissers regelmatig hun lijn boven om langs 

de oever naar hun dobber te staren. 

'DA'S TERUG ZOALS VROEGER'
De oudere bewoners van Eikevliet halen hun hartje op en zeggen : “Da’s terug 

zoals vroeger” en kijken naar dit schouwspel vanop hun bankje. Schepen Nicole 

Van Praet (IEBO), die o.a. waterbeleid als bevoegdheid heeft, is zeer tevreden.  

Al die activiteiten kunnen weer omdat het peil van de Vliet werd verhoogd. 

IEDEREENBORNEM

De gemeente Bornem kreeg de 

titel van BIJENVRIENDELIJKE 

GEMEENTE. Het is al langer 

geweten dat vele bijensoorten 

noodzakelijk zijn voor de 

bestuiving van meer dan 75 % van 

onze voedingsgewassen. Een rijke 

habitat aan stuifmeel en nectar is 

dan ook een must voor het 

aantrekken van deze 

hardwerkende diertjes. Met dit in 

het achterhoofd vragen we je om 

onze petitie te tekenen tegen de 

bijenkillers: NEONICOTINOÏDEN.

Neonicotinoïden zijn schadelijke 

insecticiden. Ze doden niet alleen 

bijen en andere bestuivers, maar 

zijn ook giftig voor mens en dier, en 

vervuilen de bodem en het 

grondwater. 

EUROPA VOERDE EEN VERBOD 

IN, maar liet een achterpoortje 

open. En dat achterpoortje wordt 

nu gretig gebruikt door de 

landbouwsector om het giftige 

goedje te blijven gebruiken. Teken 

de petitie en steun het 

wetsvoorstel van Groen om 

definitief komaf te maken met 

neonicotinoïden.

De petitie tekenen kan op: 

www.groen.be/stopbijenkillers

MEER INFO OVER GROEN 

BORNEM kan je vinden op 

www.groenbornem.be en via onze 

Facebookpagina.

Heb je zelf een schitterend groen 

idee of wil je graag met ons 

samenwerken? Stuur gerust een 

mailtje naar 

info@groenbornem.be.

GERDA SALLAETS
Bestuurslid Toerisme Klein-Brabant VZW

STEFAN DE MAEYER
GEMEENTERAADSLID
VOORZITTER GROENBORNEM

Jarenlang zetten enkele inwoners 

zich met hart en ziel in om dit gedaan 

te krijgen. Zij kregen echter geen 

gehoor. Schepen Van Praet kon een 

doorbraak forceren in samenwerking 

met de polder “Vliet en Zielbeek” en 

de VMM (Vlaamse Milieu-

Maatschappij). 

SPRINGLEVEND
De dode waterloop van enkele jaren 

geleden is opnieuw een bron van 

leven voor planten, dieren en mensen.  

Bovendien kan er nu ook gewandeld 

worden langs beide oevers van de 

Vliet. 

In deze coronatijden is de 

mogelijkheid tot natuurbeleving en 

recreatie in de openlucht meer dan 

welkom.

De aandachtige lezer zal al wel 

gemerkt hebben dat we in dit huis-

aan-huisblad meer vanuit het 

standpunt van Groen Bornem 

schrijven dan vanuit 

IEDEREENBORNEM. Binnen de  

beleidsploeg van IEBO heeft onze 

Groene schepen Nicole Van Praet de  

bevoegdheden milieu, energie, 

buurten, waterbeleid, dierenwelzijn, 

mondiaal beleid en openbaar groen. 

Het is dan ook logisch dat het 

merendeel van de artikels hier in dit 

krantje over deze materies handelen. 

Maar dit wil niet zeggen dat Groen 

Bornem niet geïnteresseerd zou zijn 

in de andere thema's en uitdagingen 

waarvoor de huidige beleidsploeg 

staat. Met de groene fractie binnen 

IEBO staan we erop om, in het geval 

van overlappende bevoegdheden en 

thema's, in overleg te gaan met de 

verschillende betrokken diensten en 

verantwoordelijken. 

Een geïntegreerde benadering is 

meestal aan te raden, zo niet 

noodzakelijk. Hou dus ook zeker de 

communicatiekanalen van IEBO goed 

in de gaten.
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Klimaatbomen zijn bomen die 

beter bestand zijn tegen de 

veranderende weersomstandig-

heden en de klimaatverandering. 

In Bornem werden op verschillende 

plaatsen symbolische klimaatbomen 

geplant. Dit kadert in het 2de 

burgemeestersconvenant en is extra 

reclame voor het waarmaken van 

onze ambitie om voor elke 

Bornemnaar een boom te planten. 

Vergeet niet jouw zelf geplante boom 

te registreren op de bomenteller van 

de gemeente. 

1

Een aantal buren uit Wintam wou 

een bijdrage leveren voor het 

milieu en het klimaat. Ze besloten 

om een voormalige weide om te 

vormen tot voedselbos. Volgens de 

principes van de permacultuur, 

werken met de natuur en niet tegen 

de natuur, krijgt het stilaan vorm. De 

eerste hagen, fruitbomen en 

bessenstruiken zijn aangeplant. 

Graag meer info? Maak gerust een 

afspraak via voedselbos-

heyland@googlegroups.com.

2

Allez Roulez brengt per fiets 

pakjes en post rond in Klein-

Brabant. De eerste fietskoerier in 

Klein-Brabant is een feit. 

Pakketjes lokaal leveren van A naar B. 

Met de glimlach én zonder CO2. Dat is 

Allez Roulez. Een nieuwe 

opportuniteit voor bedrijven en lokale 

handelaars. Meer info via 

hallo@allezroulez.be.

3
Terug recreatie en waterplezier op 

en rond de Vliet in Eikevliet. Vele 

Eikevlietenaren zijn blij met de 

terugkeer naar "normaal". Dankzij het 

doorzettingsvermogen van o.a. Polle 

Ielegems, Tom Van Bel en Nicole Van 

Praet werd de waterstand van de 

Vliet terug naar een aanvaarbaar peil 

gebracht. Met dit schitterende 

resultaat als gevolg. Knap werk!

4

© Gerda Sallaets © Gerda Sallaets © Bruno Van Cauwenbergh © Gerda Sallaets



‘Temporepre, to ilicia 
est, voloreptae. Ut quis 

porepre, to iluptur’
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KERSTRECEPTIE

ZA 19 DECEMBER 2020
BOOMGAARD VAN DE ABDIJ IN BORNEM

KERSTRECEPTIE GROEN PLUS
Onder voorbehoud van maatregelen tegen de gezondheidscrisis vindt de jaarlijkse 

kertsreceptie van Groen Plus in Bornem plaats.
 https://www.groen-plus.be/contact

(foto genomen op de nieuwjaarsreceptie van Groen Klein Brabant waar de 
natuurgidsen de groene pluim ontvingen uit de handen van Mieke Vogels )
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'Klimaatbomen: zowel in 
Bornem als in Nquthu'

HEMELWATERPLAN 
VOOR BORNEM

KLIMAATBOMEN

PAT CLEYS
Lid dagelijks bestuur Groenbornem

Iedereen kon vaststellen dat het deze zomer weer enorm heet en droog is 

geweest.Regenwater opvangen en bufferen of langzamer laten insijpelen is 

dan ook belangrijk. Schepen Nicole Van Praet wil inzetten op een hemelwater-

plan i.s.m. Aquafin. Dat zou klaar moeten zijn tegen de zomer van 2021. 

Er wordt volop nagedacht en onderzocht welke acties we kunnen ondernemen.

Een gracht aan de Dijkstraat in Weert - die ingebuisd was - werd al opnieuw 

opengelegd. Dat heeft een afkoelend effect en stimuleert de biodiversiteit, 

want amfibieën en planten krijgen terug een habitat.

Een lijstje van mogelijke acties die Groen Bornem en IEBO willen ondersteunen: 

- minder verhardingen en bij noodzakelijke verhardingen gebruikmaken van 

waterdoorlatende materialen;

- water dat opgepompt wordt bij bouwwerven niet in de riool laten lopen maar 

opvangen voor plaatselijk hergebruik;

- bij aanplantingen in de gemeente kiezen voor planten die hittebestendig zijn 

en dus minder water nodig hebben. De aanplantingen aan het gemeentehuis 

zijn daar een mooi voorbeeld van;

- bomen aanplanten (zie onderstaand artikel);

- burgers aansporen om gebruik te maken van regentonnen.

Gelukkig kwam er in Bornem nog altijd water uit de kraan. Laten we ervoor 

zorgen dat dit ook in de toekomst het geval is. We rekenen op het

burgerbewustzijn van de Bornemnenaar!

Bornem ondertekende het bomen-

charter in november 2019. Het belang 

van bomen in de strijd tegen de 

klimaatopwarming is overduidelijk. 

Bomen beschermen tegen droogte, 

hitte en overstromingen.  Bomen zijn 

natuurlijke airco’s en nemen fijnstof 

op uit de lucht.  Bovendien geven ze 

ons fruit en noten, lekker en gezond. 

We hebben als gemeente het 

ambitieuze doel om deze legislatuur 

22 000 bomen te planten en we gaan 

dat waarmaken samen met de 

Bornemnaar: elke boom die je plant 

kan je doorgeven op de bomenteller 

op de website van de gemeente 

Bornem. 

In de strijd tegen de droogte is het 

belangrijk dat we kiezen voor hitte- 

en droogtebestendige bomen. Als 

symbool hebben we verschillende 

klimaatbomen aangeplant: een 

wintereik in Eikevliet, een 

vleugelnotenboom in Mariekerke, een 

netelboom tussen Bornem en 

Branst, twee hoogstamappelbomen 

in Wintam. Bovendien werd er in 

Hingene een boomgaard aangeplant 

met een bloemenweide, goed voor de 

biodiversiteit. 

Niet alleen in Bornem maar ook in 

onze zustergemeente Nquthu 

hebben we aandacht voor het nut 

van bomen in de strijd tegen de 

klimaatopwarming en willen we 

eenzelfde project met een 

gelijkaardige boodschap uitdragen.

Dit project zullen we in de nabije 

toekomst uitwerken.

Kleine Jul in de bloemenweide met op de achtergrond 
de pas aangeplante klimaatbomen

© Gerda Sallaets



 Ja,
GROEN IS IETS 
VOOR MIJ!

LAAT VAN 
JE HOREN

                                                                                              

STEUN GROEN
SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID
VOLG ONS OP

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.HET KAN ANDERS

WORD LID VAN GROENBORNEM

Met het verhaal dat het allemaal slecht gaat, nemen we geen 
genoegen. Duizenden doeners in België tonen dat het anders kan. 
Samen bouwen we aan een menselijkere, eerlijkere en gezondere 

samenleving.
Sluit je aan bij de doeners van Groen Bornem en vraag vandaag nog je 

lidmaatschap aan via groenbornem.be
Heb je een goed idee voor Bornem?

Meld het ons via info@groenbornem.be of via onze website.

Groen Bornem

Stefan De Maeyer

Nieuwe Kouterstraat 9

2880 Bornem

0487 53 50 64

info@groenbornem.be 

www.groenbornem.be 

     www.facebook.com/groenbornem

Verantwoordelijke uitgever: Stefan De Maeyer,
Nieuwe Kouterstraat 9, 2880 Bornem

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.


