
Jaargang 2015 • Nr.  2  •  jun i

www.n-va.be/bonheiden

Zondag 5 juli staat de eerste Zomer Zondag 
aan de Krankhoeve in het teken van het 
Feest van de Vlaamse Gemeenschap.  
Het wordt een feest voor de hele familie!

Vanaf 14 uur: doorlopend terras met  
hapjes & tapjes en kinderanimatie 

18 uur: optreden van de Koninklijke 
Muziekvereniging uit Bonheiden onder 
leiding van Bart Van Buggenhout 

19 uur: toespraak door burgemeester Guido Vaganée

20 uur: Zingelong! Deze straffe liveband (met onder 
meer Axl Peleman, Jan Hautekiet en Nele Bauwens) doet de mensen meezin-
gen met bekende nummers van vroeger en nu. Er wordt een meezingboekje 
voorzien. Dé manier om het wij-gevoel, de samenhorigheid in onze gemeente 
op een amusante, ongedwongen manier te vergroten. Ambiance verzekerd!

Vier met ons mee en maak van Bonheiden-Rijmenam een kleurrijke gemeente! 
Hang van 1 tot 12 juli de Vlaamse Leeuw en/of de vlag van onze gemeente uit. 
Nog geen vlag? 
Stuur dan een mailtje met uw naam en adres naar bonheiden@n-va.be en wij 
bezorgen u gratis één of beide vlaggen.

Aangenaam  
winkelen in  
Bonheiden
Het gemeentebestuur  
wil het koopaanbod voor  
nieuwe handelspanden  
attractiever maken.  
Tegelijkertijd wil de gemeente 
het nieuwe aanbod afstemmen 
op dat van de huidige hande-
laars. Hoe we dat 
willen doen, kan 
u lezen op:  
www.n-va.be/
bonheiden
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BONHEIDEN-RIJMENAM

Erfgoed bewaard 
voor volgende  
generaties!
Het gemeentebestuur maakte 
de afgelopen twee jaar werk 
van een gefundeerde plan-
ning en organisatie van het 
grote patrimonium of erfgoed 
van onze gemeente. Samen-
werking met het 
OCMW leidde 
tot een globale 
visie hierover. 
Lees meer in de 
dossier-sectie op 
www.n-va.be/bonheiden

Gratis vlag

Vlaanderen feest!

Op vrijdag 10 juli organiseert het Davidsfonds vanaf 20 uur een Guldensporen-
viering in OC Sint-Maartensberg. Niemand minder dan hoogleraar Bart  
Maddens is gastspreker. De groep Zakdoek zorgt voor de muzikale omlijsting.

Guldensporenviering op 10 juli in Rijmenam
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Gemeente- en provincieraad steunen eigenaars zonevreemde woningen

Geert neemt de Teug(h)els in handen

De gemeenteraad van 25 maart heeft het advies over het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 
Werchter-Bonheiden aan de Vlaamse overheid unaniem goedgekeurd. Nochtans had de oppositie eerder  
aangegeven dit advies niet te zullen steunen. Na een verhelderende uitleg van de burgemeester wijzigde de  
oppositie alsnog haar standpunt en stemde voor.

Wij zijn tevreden dat Bonheiden hiermee eensgezind de boodschap geeft dat de rechten van de zonevreemde  
woningen (acht in Bonheiden en acht in Rijmenam) beschermd en gevrijwaard moeten worden. 

Bonheidens provincieraadslid Christ’l Cottenie liet het 
gemeenteraadsbesluit toevoegen aan het advies van de 
provincieraad. De bestendige deputatie, in het bijzonder 
deputé Luk Lemmens, volgde haar redenering.  
Hij verdedigde die aanpassing van het GRUP-advies 
voluit tijdens de zitting.  De aangepaste tekst van het 
advies werd dan ook eenstemmig goedgekeurd door alle 
provincieraadsfracties.

De integrale steun van het Antwerpse provinciebestuur 
is van wezenlijk belang om de Vlaamse overheid aan te 
zetten haar visie op het dossier aan te passen. Zo kunnen 
de rechten van onze inwoners in deze zaak verzekerd 
zijn en blijven. Een mooi voorbeeld van samenwerking 
op de verschillende niveaus.

De N-VA is een partij die diversiteit, gelijke rechten en de initiatieven tegen homofobie hoog in het vaan-
del draagt. Mede dankzij onze N-VA-vertegenwoordigers wappert in onze gemeente al enkele jaren de 
regenboogvlag aan het gemeentehuis. Deze vlag staat symbool voor het recht op diversiteit en gelijkheid!

Het belang van symbolen mag niet onderschat worden. 
De  feestdag van de Vlaamse Gemeenschap en onze 
Vlaamse Leeuwenvlag zijn daar mooie voorbeelden 
van. Wij Vlamingen mogen terecht trots zijn op onze 
natie. Vlaanderen is van een rurale regio, waar zelfs 
onze taal nauwelijks rechten had, uitgegroeid tot de 
leidende deelstaat van een federaal land. Ook in Europa 
zijn wij als regio bij de betere leerlingen van de klas.  
We mogen gerust  openlijk fiere Vlamingen zijn. 

Daarom wil ik hier, over partijgrenzen heen, een 
warme oproep doen aan iedereen die zich verbonden 
voelt met ons volk, onze taal, onze waarden en  
cultuur: hang van 1 tot 12 juli de Vlaamse Leeuw  
en/of onze gemeentevlag uit!

Om u hierbij te helpen bieden wij zowel de Vlaamse 
Leeuw als de gemeentevlag gratis aan. Stuur hiervoor 
een mail naar bonheiden@n-va.be met uw voorkeur 
(Vlaamse leeuw en/of gemeentevlag) en wij brengen  
de vlag(gen) bij u thuis.

Geert Teughels, voorzitter N-VA - 
Bonheiden-Rijmenam
geert.teughels@n-va.be

Onze gemeente maakt werk van een vernieuwde dorpskern in Rijmenam en investeert in de bereikbaarheid 
van de handelaars.

De rioleringswerken en de heraanleg van het centrum in 
Rijmenam zullen een aantal maanden  duren en in fases ver-
lopen. Ze kunnen heel wat hinder veroorzaken: verkeersstro-
men worden anders georganiseerd, openbare vervoerhaltes 
veranderen van plaats, bewoners worden geconfronteerd met 
werfverkeer en handelszaken zullen anders bereikbaar zijn 
door wegenwerken. Karolien Huibers, schepen van Lokale 
Economie, wil deze hinder zo veel mogelijk beheersen. 

Daarom stelt de dienst lokale economie, samen met de com-
municatiedienst, een ‘Minder Hinder-plan op. Ook komt er  
een Minder Hinder-coördinator voor de handelszaken en 
ondernemers. In elk stadium van de werken passen we  
specifieke Minder Hinder-maatregelen toe. Zowel in de fase 
vóór de werken als tijdens de uitvoering ervan. 

INFOMARKT OP 11 JUNI
Op 11 juni organiseerde het gemeentebestuur een infomarkt 
waar de burgers zich grondig konden laten informeren.  
Goede communicatie is heel belangrijk. Daarom zullen we bij 
elke wijziging van de plannen de bewoners en belanghebben-
den informeren. Ook de handelaars werden geïnformeerd  
over de wettelijke steunmaatregelen en de werking van de 
Minder Hinder-Coördinator.

Heeft u vragen met betrekking tot de werken in Rijmenam-
centrum, stuur dan uw vraag naar  
werkenrijmenam@bonheiden.be.

Minder hinder door meer coördinatie

De gemeente voert momenteel een campagne  met vlaggen en borden voor een 
proper straatbeeld. De laatste tijd is het zwerfvuil in onze gemeente immers 
sterk toegenomen. Vooral op wegbermen en zelfs in voortuinen. 

In straten met sluipverkeer ligt er opvallend meer zwerfvuil. Wat een ontstellend 
gebrek aan respect voor de omgeving  en voor de omwonenden. Maar ook wande-
laars en fietsers durven wel een en ander weggooien.

De N-VA steunt de gemeentelijke actie dan ook voluit. We stellen ook nog voor 
aangepaste borden te plaatsen aan de invalswegen van onze gemeente.

Mochten al deze maatregelen toch niet helpen, dan maar een strengere aanpak. 
De vervuiler moet  betalen. Waarom geen fikse GAS-boete  voor dit soort misdrij-
ven? Bonheiden-Rijmenam is een propere gemeente en moet dat ook blijven!

Heel veel dank aan de jongeren van onze jeugdbewegingen en aan de jagersvereniging JABOOM die op zondag  
3 mei in regen en wind het zwerfvuil  in onze gemeente opruimden. Ook een dikke pluim voor de mensen die de taak op 
zich nemen in een zelf gekozen straat het zwerfvuil op te ruimen.  Meld je aan op de groendienst op het gemeentehuis 
en word zelf ook zwerfvuilmeter of –peter. Je krijgt de nodige hulpmiddelen.

Ook zwerfvuil in je voortuin?
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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

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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