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Tekst & foto: Pascal Saelenseen nieuwe uitdaging

Wie is nu eigenlijk Kristof Joos?
"Een vraag die ik inderdaad veel gesteld kreeg de voorbije weken. Nog heel wat Bor-
nemnaren kennen me niet en daar wil ik zo snel mogelijk werk van maken, want het 
contact met de inwoners is voor mij heel belangrijk”, vertelt burgemeester Kristof 
Joos. ”En laat ik er al onmiddellijk aan toevoegen: álle inwoners, zowel van onze 
centrumgemeente als van onze deelgemeenten.”
“De meesten kennen trouwens mijn vader veel beter. Ik ben de trotse zoon van 
Frans Joos, vroegere schepen van Sint-Amands, de plaats waar ik opgroeide. De 
laatste jaren lager onderwijs en mijn humaniora heb ik in Antwerpen gevolgd. Na 
mijn hogere studies heb ik nog drie jaar in Antwerpen gewoond alvorens ‘back to the 
roots’ te komen, vandaar soms mijn Antwerps accent”, glimlacht Joos. “Ik woon nu in 
Mariekerke, samen met mijn partner Kim en heb twee schatten van kinderen, Lily en 
Seppe. In mijn jeugdjaren was ik een tijd lid van de schaakclub 64-velden. Ik was ook 
even actief bij de Chiro maar was in mijn vrije tijd toch vooral bezig met voetballen 
bij SK Sint-Amands en FC Oppuurs.”

Hoe verzeilde je in de politiek?
Kristof Joos: “Ik ben politiek actief sinds 2010 en werd 6 jaar geleden gemeente-
raadslid. In de beginfase was dit nog bij N-VA Klein Brabant. Voornamelijk Bornem 
en Puurs zaten onder die koepel. Maar onder die noemer kom je natuurlijk minder 
in zicht in de gemeente waar je werkzaam bent. Naar aanleiding van de gemeente-
raadsverkiezingen in 2012 kreeg elke gemeente zijn aparte groepen. We begonnen 

toen met vijf bestuursleden waaronder Saadet Gulhan, nu ook schepen, Ivo Van Aken 
(vroeger gemeenteraadslid en huidig voorzitter van N-VA Bornem) en Sueann Vande-
putte. Vanaf dan was het de bedoeling om meer zichtbaar te worden als afdeling. Het 
was niet gemakkelijk om te starten in een periode met zeven partijen die opkwamen, 
maar toch vonden we voldoende vrijwilligers komende uit de vroegere Volksunie 
en heel wat nieuwkomers. We konden vlot een volle lijst aan de kiezer aanbieden en 
haalden onmiddellijk 4 verkozenen binnen. Zes jaar later wordt het nog onwaarschijn-
lijker en zetelen we plots samen met IEDEREENBORNEM als bestuursploeg … met 
mezelf als burgemeester. Verrassend!”
Burgemeester Kristof Joos beseft dat het geen simpele opdracht zal worden om 
beleid te voeren maar wil er ten volle voor gaan.
“In 2012 was het wel gemakkelijker in die zin dat we nog ongebonden waren, we 
hadden nog geen beslissingen genomen die we moesten nakomen. Nu is dit anders. 
De laatste legislatuur werd een duidelijke visie door onze partij voorgesteld en die 
moeten we nu nakomen binnen de nieuwe beleidsploeg.”

Zie je als burgemeester hier inderdaad geen probleem in,  
een beleid voeren met nog vijf andere partijen?
Burgemeester: “Nee dat denk ik niet. Tijdens de vorige legislatuur was er een 
meerderheidsbeleid met slechts twee partijen en die samenwerking ging toch stuk. 
Nu zijn we met zes. Maar het verschil in het benaderen van projecten heeft voor- en 
nadelen. Reeds van in het schepencollege zullen we een consensus moeten vinden. 

"fulltime  
burgemeester 
van Bornem"

2019 wordt het begin van een nieuwe politieke uitdaging voor de gemeente Bornem en het kersverse bestuur. Na decennia 
verhuist CD&V in Bornem naar de oppositiebanken. N-VA en IEDEREENBORNEM zullen samen het beleid voeren de komende 
zes jaar. Na nachten van intensief overleg nam N-VA het besluit om in zee te gaan met het team van IEDEREENBORNEM (sa-
menwerking tussen bestaande partijen sp.a, Beter Bornem, Groen, B! Democratisch en enkele onafhankelijken). N-VA kreeg 
hierdoor enkele belangrijke mandaten toebedeeld waaronder het burgemeesterschap. Kristof Joos (N-VA), 40 jaar jong, is de 
nieuwe Bornemse burgemeester. Hij geeft alvast zijn vaste job als “Senior Equity Broker” op bij Bank Degroof Petercam om, 
zoals hijzelf zegt, keihard te gaan werken voor de Bornemnaren. In het aparte kader van “Biestro H-eat” maken we kennis met 
de nieuwe burgervader.

Kristof

Joos
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Koen, partner Ellen en Glenn runnen samen met hun 
team het kleinschalige, maar uiterst familiale biestro 
H-eat aan de Hingensesteenweg 48, Bornem.

Kok Koen is de culinaire rots in de branding,  
kok Glenn het jonge geweld. Ze vullen elkaar aan  
op zowel culinair als zakelijk vlak. Ellen is de warme 
gastvrouw en uithangbord van de zaak.

We moeten uiteraard wel eerlijk zijn en vaststellen dat 
we budgettair krap zitten zodat onze bewegingsruimte 
beperkt wordt. We willen allemaal veel realiseren, maar 
met één van de hoogste schuldgraad in de provincie 
Antwerpen is dit een moeilijke zaak. Eerst rustig bekij-
ken wat kan en niet kan en veel overleg plegen met alle 
partners.”

Het lijkt ons trouwens een extra moeilijke taak 
om, in een gemeente die niet echt verloren is, het 
beleid te veranderen. Bornem floreert.
Burgemeester Joos: “Klopt, de verwachtingen liggen 
heel hoog. Bornem is inderdaad gelukkig een gemeente 
waar het nog goed wonen is. Wat niet wil zeggen dat 
er enkele zaken anders dienen aangepakt te worden. 
Onze bedoeling is niet om alles in Bornem van vandaag 
op morgen te veranderen. We willen vooral bijsturen 
waar het dringend nodig is. Een groot probleem is 
zeker de communicatie tussen het gemeentebestuur 
en de man in de straat. Hier blijft menig Bornemnaar 
op zijn of haar honger zitten. Wij willen absoluut een 
betere service geven aan onze inwoners.

En dan hebben we natuurlijk ook nog de leegstand 
van enkele handelspanden in de Boomstraat, par-
keergelegenheid, mobiliteit, het oprukken van de 
appartementsgebouwen… een hele kluif voor een 
nieuw beleid.
“Alle gemeenten hebben last van leegstand maar 
samen met de Verenigde Handelaars Bornem proberen 
we die tendens goed op te volgen. Het belangrijkste 
is om een goeie mix te vinden in het soort van winkels 
in de Boomstraat. Beleving is belangrijk. Hier heeft 
Bornem als troef dat, bij het minste zonnestraaltje, alle 
terrassen vol zitten. Nu die terraszitters ook nog laten 
kopen in Bornem. Het ‘boomen’ van het online kopen 
kan een handelaar enkel beperken door een leuke 
winkelbeleving aan te bieden aan de klanten. De discus-
sie over het parkeren en het doorgaand verkeer in de 
Boomstraat zal uiteraard de volgende maanden dikwijls 
op de agenda staan. We herbekijken alvast de parking 
in de Achterweide om na te gaan of er op korte termijn 
een oplossing kan komen voor de moeilijke toegangen. 
Dit is de ideale parking wanneer mensen iets langer in 
de Boomstraat vertoeven. Kort parkeren voor de bak-
ker, de dagbladhandel, de bank, enz. moet kunnen in 
de Boomstraat zelf. Hiervoor zullen we in overleg gaan 
met de handelaars. Ook het gevaar inzake het fietsver-
keer dient dringend een oplossing te krijgen.
Een bijkomend plein aanleggen is hier niet de oplos-
sing. Bornem heeft het centraal gelegen Cardijnplein. 
Dit herbekijken en een goede mix vinden tussen evene-
menten en lokale economie is de opdracht.
Qua mobiliteit is er uiteraard nog het sluipverkeer, ook 
geen makkelijke opdracht. Hier is de inspraak van de 
bewoners ter plaatse uiterst belangrijk. Voor iedereen 
goed doen kan niet, dat weten we ook. We gaan probe-
ren om een zo goed mogelijk en haalbaar scenario uit 
te werken… en dat moet niet van bovenaf komen.”

Mogen wij dan besluiten dat de nieuwe Bornemse 
burgemeester zijn handen zal vol hebben met de 
volledige beroepsommezwaai?
“Absoluut”, glimlacht burgemeester Kristof Joos. ”Er 
staan ons heel wat uitdagingen te wachten. En vergeet 
niet dat er in mei ook andere verkiezingen doorgaan. 
De Bornemnaar kan echter op ons rekenen. Wij gaan 
er met een enthousiaste ploeg tegenaan en hopen dat 
we snel kunnen bewijzen waar we voor staan.

net iets anders

Alle drie zijn ze de stuwende kracht achter biestro H-eat en Tertia catering. Sinds mei 2016 biedt biestro 
H-eat net dat ietsje meer in de omgeving. De 30 gasten kunnen genieten in een warme huiselijke sfeer van 
de open keuken. Lichte, luchtige bereidingen worden geserveerd met een verrassende toets. Stuk voor stuk 
smakelijke pareltjes.  
Culinaire creativiteit viert hier hoogtij. “We houden het opzettelijk kleinschalig, zo kunnen we elke klant 
persoonlijk verwennen. Wij trakteren met originele gerechten, gaande van streetfood tot de klassiekers.  
Wij proberen hierbij onze gasten steeds opnieuw te verrassen.”

di-za
lunch 12.00 - 14.30 uur (di tem vrij)
diner 18.00 - 2130 uu

Hingensesteenweg 48 - 2880 Bornem
t 03  501 30 01 - www.h-eat.be

Stond tijdens het gesprek met burgemeester 
Kristof Joos op het menu:

Aperitief
Keuze uit drie cocktails en/of mocktails:  
The H-eat is on, La Vie on rose, Cucumis mocktail 

Amuse: mi-cuit van wilde zalm met sojascheuten, 
mayo van rucola en Tartiflette met boschampignons  
en pancetta

Voorgerecht
Tartaar van coquilles en yellowtonijn,  
sudashi citrus, koriander dressing

Hoofdgerecht
Paling in ’t groen met een  
sabayon van tuinkruiden

Dessert
Crumble van ananas en vanille / 
huisbereid yoghurtijs, krokante quinoa

Aangepaste wijnen
• Esporao reserva BIO (Portugal)
• Love, Chardonney – Pinot Grigio, 

Umberto Cesari (Italië)

Koffie met versnaperingen

Kristof
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