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zaterdag 9 april 
vanaf 20 uur
G.C. ’t Blikveld

Trek op 9 april samen met onze 
burgemeester, schepenen, raadsleden 
en sympathisanten de dansschoentjes 
aan in ’t Blikveld! Wij nemen u mee 
naar de jaren vijftig, maar dan in een 
modern kleedje. 

De 20-koppige concertband van 
Heffen en Los Bomberos de La Luna 
(de nieuwe groep van ex-leadzanger 
Frituur Paula Jeroen Verwaetermeulen) 
zenden ons met de teletijdmachine 
terug in de tijd. 

Om 20 uur openen we de dansvloer. 
Vanaf 23 uur verwennen we ook 
onze jeugd met de Bonheidense dj’s 
Funktastix. 

Bestel uw kaarten in voorverkoop  
(5 euro) bij alle N-VA-bestuursleden of 
via bonheiden@n-va.be.

De toegangsprijs aan de kassa  
bedraagt 8 euro.

De opbrengsten van dit evenement 
gaan naar Think Pink.

DANSEN MET DE 
BURGEMEESTER

BEDANKT, JAN!
Begin dit jaar vond er een wissel plaats in het schepencollege. Jan Thirion trad 
af als schepen en wordt opnieuw gemeenteraadslid.

Jan is al meer dan twintig jaar onafgebroken actief in 
de gemeenteraad, waarvan tien jaar als schepen, op 
verschillende domeinen. Samen met Jaak Van Assche, 
Godelieve De Wever en later Eric Duchesne bracht 
Jan ons extra bestuurservaring bij. In het schepencol-
lege was hij steeds degene die de nodige rust bracht. 
Met zijn ervaring plaatste hij tal van dossiers in de 
juiste context.

Jan stopt dan wel als schepen maar in de gemeente-
raad en in ons bestuur zal hij zich gedreven blijven 
inzetten voor onze gemeente en voor de N-VA.

Wij willen hem bedanken voor zijn inzet, loyaliteit 
en gevatte opmerkingen. En Jan, we rekenen erop 
dat we je mogen blijven ‘lastigvallen’, hé!

Jan Thirion neemt na tien jaar 
afscheid van het schepencollege.

BONHEIDEN-RIJMENAM

www.n-va.be/bonheiden
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Als er één gemeentedienst is waar het 
geluk van mensen heel zichtbaar is, 
dan is het die van  ‘burgerzaken en 
bevolking’. Dit kan aftredend schepen  
Jan Thirion zeker beamen. 

Hij tekende de voorbije jaren meer 
dan 4 220 geboorteaktes en bezegelde 
tal van huwelijken. 

Lees er alles over op de volgende pagina.

Burgerzaken en bevolkingsbeleid als  
‘geluksbarometer’



Jan Thirion geeft na drie jaar de 
sleutels van de gemeentelijke kas 
door aan schepen Karolien Huibers. 
De rode draad in het beleid blijft 
echter hetzelfde: gezonde financiën 
met verantwoorde en noodzakelijke 
investeringen voor de toekomst.

De gemeente Bonheiden kan rekenen 
op zo’n  17,9 miljoen aan inkomsten.  
65 procent daarvan komt uit 
belastingen en 28 procent uit 
allerhande subsidies. Ook de eigen 
werking en dividenden leveren enkel 
procenten op. De belastingen zullen in 
ieder geval de volgende drie jaar niet 
stijgen. De personenbelasting blijft 
stabiel  op 7,5 procent, de opcentiemen 
blijven op 1 150 hangen.

In 2016 plant de gemeente ongeveer 
17,7 miljoen uit te geven. Bijna 
de helft daarvan dient om het 
gemeentepersoneel te betalen. Iets 
minder dan een derde gaat naar 
de werking van het OCMW, de 
politiezone Bodukap, de brandweer en 
Ivarem. Net geen 20 procent gaat naar 
de eigen werking terwijl 5 procent 
dient om de gemeenteschulden af te 
lossen.

Investeren zonder bijkomende  
leningen
Ook op vlak van investeringen zit 
Bonheiden niet stil. Sinds 2014 werd 
ruim 5,4 miljoen euro geïnvesteerd 

in onder meer 
de nieuwe 
kleuterschool 
GEKKO, de parking 
van De Meent en het 
nieuwe voetbalveld 
van VC Rijmenam.

Om dit te betalen 
hoeft de gemeente 
al acht jaar geen 
nieuwe leningen aan 
te gaan. Daardoor 
daalde de schuld 
per inwoner eind 
2015 tot 260 euro. Dit 
zorgt er op zijn beurt 
voor dat er ruimte is voor nieuwe 
investeringen de komende jaren.  
In deze legislatuur (2014-2019) wordt 
er in totaal voor 18,2 miljoen euro 
geïnvesteerd.

Nieuwe projecten de volgende jaren
En dat geld komt van pas want 
onder meer de riolering wordt stevig 
aangepakt. In deze bestuursperiode 
zal er meer dan 16 km riolen bijkomen 
in onze gemeente.

In 2016 starten we ook met de 
bouw van het Kind-, Jeugd- en 
Ontmoetingscentrum (KJOC), 
dat in totaal 2,6 miljoen zal kosten. 
Zowel de jeugd van Bonheiden als de 
buitenschoolse kinderopvang zullen 
er een plaatsje krijgen.

Ook het Jacques Morrensplein 
(binnenplein tussen gemeentehuis, 
bibliotheek en ‘t Blikveld) krijgt dit 
jaar een opsmukbeurt. Gedaan dus 
met modderige schoenen in de winter 
of stoffige voeten in de zomer! Maar 
het grootste project is zonder meer 
de herinrichting van het centrum 
van Rijmenam. De totale  kostprijs 
hiervan bedraagt ongeveer zes 
miljoen, waarvan 4,2 miljoen uit de 
gemeentekas. 

Uiteraard zullen vanaf 2016 leningen 
nodig zijn om de nog zware 
investeringen te financieren.  
Hierdoor zal de schuld tegen eind 
2019 stijgen tot 765 euro per inwoner. 
Dat blijft evenwel een schuldgraad die 
tot de laagste van Vlaanderen behoort.

Halverwege de legislatuur 
is de provincie Antwerpen 
onherkenbaar veranderd. Naast een 
besparing van 25 miljoen – zonder 
belastingverhogingen of naakte 
ontslagen – valt ook de focus op 
toekomstgerichte investeringen op.

Voor 2016 realiseerde het 
provinciebestuur een begroting 
in evenwicht, die ruimte laat voor 
investeringen. Provincieraadslid 
Christ’l Cottenie: “Antwerpen 
investeert fors in mobiliteit, cultuur 
en veiligheid. We voeren een 
modern personeelsbeleid en zetten 

verlieslatende gebouwen zoals het 
Kievitklooster in Antwerpen en het 
Pulhof in Wijnegem te koop. Dankzij 
de N-VA houden we de vinger op 
de knip en investeren we in die 
domeinen waar we het verschil 
kunnen maken.”

Het paradepaardje van dit 
provinciebestuur blijven de 
fietsostrades, fietswegen die steden 
en gemeenten met elkaar verbinden. 
Daarmee bieden we duizenden 
mensen dagelijks de mogelijkheid 
om met de fiets naar het werk te gaan 
en de wagen aan de kant te laten.

Gemeenteschuld historisch laag

Provincie Antwerpen investeert in 
mobiliteit, cultuur en veiligheid

www.n-va.be/bonheiden bonheiden@n-va.be

Op 1 januari kregen de burgemees-
ter en alle schepenen de bevoegd-
heid geluk erbij. ‘Laat ons op een 
positieve wijze in het leven staan’ 
is daarbij de boodschap.

Op sociale media beroert de vluch-
telingencrisis al enkele maanden 
de gemoederen. Maar ook lokale 
maatregelen rond veiligheid en 
mobiliteit gaan over de tongen. Dat 
mag ook, maar laat die mening dan 
in de eerste plaats constructief en 
positief zijn. Daar hecht de N-VA 
veel belang en waarde aan. Het is 
niet voor niets dat wij wekelijks op 
pad gaan om met onze inwoners in 
dialoog te gaan.

Ons gemeentebestuur geeft alvast 
het goede voorbeeld door positief 

te communiceren. Hier wil ik als 
N-VA- voorzitter de oppositie de 
hand reiken. Laat ons er samen naar 
streven om onze gemeente beter en 
gelukkiger te maken! Als we daar 
energie in steken, komen we met 
oplossingen op de proppen waarmee 
we veel kunnen bereiken.

In Nederlands Limburg nam het 
bestuur van de gemeente Roerdalen 
één jaar geleden al hetzelfde  
initiatief. Inmiddels hebben zij  
een schat aan ervaringen verzameld. 
Burgemeester Guido Vaganée nam 
contact op met zijn Nederlandse 
collega Monique de Boer Beerta en 
sprak af dat beiden binnenkort  
bij elkaar op bezoek gaan om  
 ervaringen uit te wisselen.

Aan het loket van bevolking wordt  
elke dag de geluksfactor opgemeten.  
De fiere papa en mama die hun kind 
komen inschrijven. Het koppeltje dat 
gaat trouwen of samenwonen.  
De verhuis naar een droomhuis,  
de reispas voor een wereldreis of 
eindelijk het rijbewijs voor die jonge 
chauffeur. Maar ook echtscheidingen 
en overlijdens zorgen ervoor ervoor 
dat deze dienst de ware spiegel is 
van de gemoedstoestand van onze 
burgers. 

De grote uitdaging voor de komende 
jaren is de vergrijzing van de  

bevolking. Bonheiden heeft de derde 
oudste bevolking van de provincie.  
De gemiddelde leeftijd bedraagt  
44,99 jaar. Tijd voor (nog meer) actie 
dus. We moeten er de komende tien 
jaar voor zorgen dat onze demografie 
meer in evenwicht komt.

Hoe ouder de bevolking, hoe minder 
groot de actieve bevolking. Dit zet 
niet alleen de gemeentebelasting  
onder druk, maar ook het vereni-
gingsleven. Want wie gaat in de  
toekomst de volwassen begeleider 
zijn bij de Scouts of de Chiro?  
Kunnen we nog trainers of bestuur-
ders vinden voor de sportclubs en 
cultuurverenigingen?

Onder meer betaalbaar wonen kan 
een kentering inluiden. Het woon-
project ‘De Grote Heide’ plant bij-
voorbeeld een honderdtal duurzame 
en betaalbare woningen, waaronder 
20 procent sociale woning. Ook dicht 
bij de kernen bouwen kan een rol 
spelen om de (mobiliteits)kost voor 
de jonge gezinnen binnen de perken 
houden.Onze scholen kunnen een 
toestroom van jonge gezinnen nog al-
tijd aan en de verdubbeling van onze 
naschoolse kinderopvang moet hen 
nog verder overtuigen om in Bonhei-

den te komen wonen. Met de  
bouw van het Kind- Jeugd- en  
Ontmoetingscentrum krijgen  
bovendien ook kinderen en tieners 
hun langverwachte eigen stek. 

Duurzame mobiliteit, een gezonde  
leefomgeving en een grote focus op  
fietsers zorgen ervoor dat de groene 
long van de provincie Antwerpen 
haar naam alle eer blijft aandoen.  
Allen dragen ze ertoe bij dat de  
‘geluksbarometer’ ook in de toekomst 
op mooi weer blijft staan.

Iedereen gelukkig!
Geert neemt de Teug(h)els in handen

Gelukkig zijn is de  
betrachting van elk  
individu en daar werken 
al onze mandatarissen 
elke dag aan. 
Geert Teughels, voorzitter N-VA 
Bonheiden-Rijmenam

De N-VA maakt het verschil.
Provincieraadslid Christ’l Cottenie

Burgerzaken en bevolkingsbeleid als ‘geluksbarometer’



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd. 
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie 
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen, 
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld. 
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft: 
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor 
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de 
provinciale hervorming.”

provincieraadsleden

NU

in Antwerpen

72 -46%
nog 39 provincieraadsleden

“Antwerpen investeert in 
 fietsveiligheid en cultuur.” 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 
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Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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
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Liesbeth Homans

Luk Lemmens, 
gedeputeerde

Jan De Haes, 
fractievoorzitter 
provincieraad

Bruno Peeters, 
gedeputeerde


