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Veiligheid eerst!
Politiezone
investeert in
cameranetwerk
Onze politiezone Bodukap krijgt
dit jaar bijna een half miljoen euro
extra van de federale overheid. De
burgemeesters van Bonheiden,
Duffel, Sint-Katelijne-Waver en
Putte (die samen het politiecollege
vormen) hebben beslist dit geld
te investeren in een ANPRcameranetwerk, een slim systeem
voor automatische nummerplaatregistrering. Dat moet criminelen
afschrikken en kan de verkeersveiligheid verhogen.
In onze gemeente worden de
volgende plaatsen als eerste aangepakt : Dijleweg, Muizensteenweg en Boortmeerbeeksebaan
(trajectcontrole en bewaking) en
Weynesbaan (trajectcontrole).

Nauwere samenwerking
tussen Bonheiden-Rijmenam
en Keerbergen op tafel
De burgemeesters van beide gemeenten willen een associatieprogramma schrijven.
Met de wijsheid ‘alles alleen doen is
optellen, samenwerken is vermenigvuldigen’ lanceren de N-VA-afdelingen van
Bonheiden-Rijmenam en Keerbergen een
plan om beide gemeenten structureel te
laten samenwerken. Als het aan beide
burgemeesters ligt, wordt dit in het
volgende bestuursakkoord ingeschreven.

Samenwerken zonder te fuseren

De N-VA-afdelingen van beide gemeenten
zullen de kiezers in 2018 ook een gezamenlijk associatieprogramma voorleggen. In
tegenstelling tot bij een gemeentelijke fusie
blijven schepencollege en gemeenteraad

in zo’n associatie zelfstandig werken. De
economische voordelen van een verregaande samenwerking zijn echter legio. Asfalteringswerken, mobiliteitsstudies, verzekeringen en duurzame oplossingen zullen u
daardoor minder geld kosten.
Deze samenwerking is bovendien niet noodzakelijk een eerste stap naar een formele
fusie tussen onze gemeente en Keerbergen. Vergelijk het gerust met een huwelijk.
Meteen trouwen met je eerste lief, dat doen
er weinigen. Het is beter eerst even samen
te wonen alvorens je elkaar eeuwige trouw
belooft.

Wat denk jij hierover?
Wij willen zeer graag jouw mening over een gemeentelijke associatie weten. Laat je stem horen
op www.samensterk.vlaanderen.

Bonheiden-Rijmenam op weg naar 15 000 inwoners
Het ANPR-systeem is een doeltreffend opsporingssysteem waaraan criminelen en snelheidsduivels
niet meer kunnen ontsnappen.

Als Bonheiden en Rijmenam op 1 januari 2018 samen meer dan 15 000 inwoners hebben,
komen er twee gemeenteraadsleden bij. Meer inwoners betekent ook meer inkomsten via
het gemeentefonds, de opcentiemen op de personenbelasting en onroerende voorheffing
en dus meer investeringsruimte.
We zijn alvast op de goede weg om die 15 000 inwoners te halen, want in 2016 steeg de
bevolking met 109 zieltjes, van 14 706 naar 14 815.
Meer interessante cijfers lees je onderaan pagina 2.
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Geert houdt de Teug(h)els in handen

Alles alleen doen is optellen, samenwerken
is vermenigvuldigen
Vorige maand namen de N-VA-afdelingen van
Bonheiden en Keerbergen een duidelijk standpunt
in over een mogelijke fusie. N-VA BonheidenRijmenam is daar geen voorstander van. Maar we
willen wel structureel gaan samen werken met onze
buurgemeente.
Dat doen we nu al, maar momenteel kan slechts één
gemeente de leiding nemen. Dit heeft tot gevolg dat de andere
gemeente alleen maar kan meebetalen, zonder inspraak. Een
associatieverdrag kan daar verandering in brengen.

Waarom Keerbergen?

Wat oppervlakte en bevolkingsaantal betreft, zijn Bonheiden
en Keerbergen ongeveer even groot. Onze gemeenten kampen
ook met soortgelijke uitdagingen. Bovendien kunnen we de
efficiëntie verhogen als we samen investeren in mobiliteitsstudies,
wegenwerken of de aankoop van groot materiaal.

Ook op administratief vlak zou verdere samenwerking een
serieuze vereenvoudiging zijn voor het gemeentepersoneel.
Bovendien blijft elke gemeente zijn eigenheid behouden en
behoudt iedere gemeenteraad autonome beslissingsmacht.
Ik wens iedereen veel leesgenot met deze editie van het huisaan-huisblad en hoop jullie massaal te mogen begroeten op
onze tweede editie van ‘Dansen met de burgemeester’.

“De N-VA wil geen fusie,
wel meer gemeentelijke
samenwerking.”
Geert Teughels, voorzitter N-VA
Bonheiden-Rijmenam

Rechtzetting: in het editoriaal van ons vorige huis-aan-huisblad stond verkeerdelijk dat het woonzorgcentrum naar Rijmenam verhuist. Dit is uiteraard niet zo.
Het dienstencentrum zal dit jaar verhuizen naar Sint-Maartensberg in Rijmenam.

Digitale technologie helpt bij verkeersveiligheid
Na de succesvolle lancering van ons registratiesysteem voor fietsen bij onze kleuter- en basisscholen gaat
Bonheiden verder op de ingeslagen digitale weg. We gaan daarbij uit van het principe ‘meten is weten’.
Hoeveel wagens, vrachtwagens en fietsers rijden
er door onze straat, wanneer juist en tegen welke snelheid? Is er een evolutie in de tijd? En was
het vroeger drukker of juist kalmer? Omdat een
antwoord op deze vragen een noodzaak is voor een
goed mobiliteitsbeleid, spraken de mobiliteitsdienst
en de burgemeester enkele technologiebedrijven
aan om oplossingen hiervoor uit te werken.

Testfase met meetpalen

Een Frans-Belgisch bedrijf zal daarom de komende
weken meetpalen in verschillende straten plaatsen.
Die zullen 24 uur per dag snelheid, moment en
aantal voertuigen registreren. De resultaten kan

bonheiden@n-va.be

je in de toekomst raadplegen op een eenvoudig
scherm op de webstek van de gemeente.
Op de locatie zelf kan de bestuurder zijn gemeten
snelheid zien. Ook het dagelijks aantal fietsers
wordt geteld. Door de impact van het verkeer continu te meten, zullen onze politiediensten sneller
kunnen ingrijpen bij onveilige situaties.
Als deze test positief geëvalueerd wordt, zal het
systeem op 16 locaties in de gemeente uitgerold
worden. Het budget daarvoor is al opgenomen in
de gemeentebegroting van 2017.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

3

Provincieraadslid Christ’l Cottenie over G-sport:

“Iedereen heeft recht op
een leuke sportervaring”

De tweede editie van ‘Dansen met de burgemeester’
staat in het teken van G-sport. Wij zochten N-VAprovincieraadslid Christ’l Cottenie op voor een
gesprek hierover.
Wat is G-sport precies, Christ’l?
G-sport wordt beoefend door personen met een beperking.
Beperking of niet, bij ons verdient iedereen een sporttoekomst
en plezier in sport en spel. Het G-sportfonds van de provincie
Antwerpen investeert hier volop in. Zo motiveert de provincie
ook Bonheidense sportclubs om een G-werking op te richten.
De provincie heeft duidelijk veel ambitie op dat vlak?
We gaan inderdaad de uitdaging aan om tegen 2020 twintig
procent van de personen met een beperking aan het sporten
en bewegen te krijgen, samen met tal van sportfederaties,
sportclubs, steden, gemeenten en andere overheidsinstanties.
Het provinciebestuur wil duidelijk maken dat iedereen van ons
alle kansen krijgt.
Blijft G-sport een bevoegdheid van de provincie?
Dat is nog tot 2018 het geval. Daarna wordt de bevoegdheid
overgedragen aan Vlaanderen. Het G-sport-aanbod zal vanaf
dan een onderdeel worden van het beleid van Sport-Vlaanderen.

Dansschool Bolero uit Bonheiden is vandaag al een mooi
en succesvol voorbeeld. Op de laatste voorstelling van de
dansschool was ik onder de indruk van de opvoering van de
G-dansers en van de professionele begeleiding. Met de juiste
omkadering, doorzetting en ondersteuning is er zeker een
toekomst in elke sporttak.
Ik neem aan dat je blij bent met de aandacht voor G-sport op
‘Dansen met de burgemeester’?
Absoluut! Het is fijn dat het N-VA-team rond onze burgemeester
dit als goed doel koos voor de editie 2017. N-VA BonheidenRijmenam wil een G-sportfonds oprichten dat lokale sportclubs
ondersteunt.

Welke rol kan Bonheiden vervullen op vlak van G-sport?
Elke gemeente en elke sportclub heeft een belangrijke functie
te vervullen. De nabijheid en kleinschaligheid is een zeer sterke
troef. Enkele voetbalclubs in onze gemeente vinden dat ook: zij
willen een G-werking uit de grond stampen.

Wordt zelfs een G-sportfan en steun
dit initiatief.
Meer info op www.gsportfonds.be.

Dansen met de burgemeester
Tickets in voorverkoop: 5 euro – aan de kassa: 8 euro
Bestel je kaarten via bonheiden@n-va.be
Gooi ook jij de beentjes los op 25 maart tijdens de
tweede editie van ‘Dansen met de burgemeester’?
Want onze burgemeester, die een dag eerder Abraham
ziet, viert zijn vijftigste verjaardag graag met zoveel
mogelijk dorpsgenoten.
Wij trakteren je om 21 uur op een uniek optreden van
Rockenbach, waarbij klassiek rock ontmoet.

ZATERDAG

25 maart
Deuren: 20 uur
Optredens vanaf
21 uur

Bent je zelf geboren in 1967
en woon je in Bonheiden of
Rijmenam? Schrijf je dan snel in
via www.n-va.be/bonheiden
en je bent onze VIP-gast op
25 maart.

Om 23 uur neemt
Bonheidense top-DJ
Funktastix het over.
Natuurlijk kan je ook
rustig bijpraten in onze
bodega. De opbrengst van
de avond gaat naar lokale
G-sportacties.

www.n-va.be/bonheiden

Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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