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Nieuwe N-VA-ploeg bouwt verder op sterke 
fundamenten

Beste inwoners van Bonheiden en Rijmenam,
Sinds begin maart mag ik mij de nieuwe voorzitter van onze lokale N-VA-afdeling 
noemen. Samen met Wim, Annemie, Elke, Harry en elf bestuursleden willen wij onze 
plaatselijke afdeling verder uitbouwen.

“INsprAAk Is bIj oNs geeN loos begrIp.”

In de eerste plaats wil ik het vorige afdelingsbestuur bedanken voor de bergen werk 
die zij verzet hebben. Negen jaar geleden werd N-VA Bonheiden-Rijmenam opgericht. 
Vandaag zijn wij de grootste partij van de coalitie! Het nieuwe bestuur bouwt voort op 
de fundamenten die onze voorgangers legden.

De verandering krijgt vorm
De komende jaren zullen wij onze burgemeester Guido, onze schepenen Karolien en 
Jan, de zes gemeente- en OCMW raadsleden en ons provincieraadslid Christ’l met 
raad en daad bijstaan. Wij ondersteunen hen zo goed als we kunnen. Samen met de 
coalitiepartners wil de N-VA de broodnodige projecten in onze gemeente realiseren. 
Kortom: onze partij zet de kracht van verandering om in daden.

Uw mening telt voor ons
Hebt u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten 
en we maken graag tijd voor u. Wenst u mee te 
werken aan de uitbouw van de N-VA en de wer-
king van uw gemeente? Word lid van onze partij 
en maak onze ploeg nog sterker! Inspraak is bij ons 
geen loos begrip.

Alvast veel leesplezier!
Geert Teughels
Voorzitter N-VA  Bonheiden-Rijmenam
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Bonheiden-Rijmenam 
Ambitieuze en  
uitvoerbare plannen

Het bestuursakkoord waar 
N-VA, CD&V en Groen de voor-
bije maanden hard aan werkten, 
vormt de basis van de meerjaren-
planning 2013-2018. Die krijgt de 
komende weken verder vorm in 
samenspraak met de gemeentelij-
ke administratie. Samen willen we 
werk maken van een Bonheiden-
Rijmenam waar alle bewoners 
trots op kunnen zijn.

Alvast enkele speerpunten:
1. We pakken mobiliteit realistisch 

aan. De klemtoon ligt op  
regionale samenwerking en op de 
zwakke weggebruikers.

2. We voeren een gezond financieel 
beleid.

3. We geven extra impulsen aan 
onze lokale economie.

4. Extra aandacht gaat naar de  
communicatie met u.

5. Wonen moet weer betaalbaar wor-
den door het project Grote Heide.

6. We doen een inhaalbeweging op 
vlak van  rioleringen en  
waterbehandeling.

7. Het nieuwe KJOC wordt aange-
past aan àlle inwoners.

8. De dorpskern van Rijmenam zul-
len we vernieuwen.

9. Wijkwerkingen worden versterkt 
en ontwikkeld. 

10. We voeren een sociaal beleid ten 
dienste van de hele bevolking.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel: E-mail: Geboortedatum:       /       /

n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.
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Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT

De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.

De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoeks-
commissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.

➦Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
redding van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht 
van Open Vld beweert?

➦Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie 
(het ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler 
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden? 

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!

Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal 
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

PETER DEDECKER 
Volksvertegenwoordiger
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Karolien Huibers

Geert teuGHels 

Het nieuwe bestuur van N-VA 
Bonheiden-Rijmenam:
Wim Van der doncKt 
(ondervoorzitter), elKe Gady 
(penningmeester), Geert teuGHels 
(voorzitter), annemie berGmans 
(secretaris) en Harry Van lint 
(ledenverantwoordelijke).

Verder in dit blad:
• Een interview met schepen Jan Thirion over de financiën in onze gemeente.
• Een sfeerbeeld van de laatste Sfeernacht in het Provinciehuis in Antwerpen.
• Nieuws van het OCMW.



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

jan Thirion past op uw centen
Als voormalig bankbediende weet schepen Jan Thirion best wat 
centjes tellen betekent.  Wij gingen bij hem langs voor een inter-
view.

Welke kwaliteiten moet een schepen van Financiën hebben in 
deze onzekere tijd?
Jan: Ik wil voorzichtig, spaarzaam én vooruitziend zijn. Vooral 
voorzichtig omdat de gemeenten tal  van inkomsten zullen 
moeten missen: bijvoorbeeld van Electrabel of de Gemeentelijke 
Holding. Anderzijds kunnen de prijzen van bijvoorbeeld de huis-
vuilverwerking sterk stijgen. Het is dus oppassen geblazen. 

Wat  kost ons gemeentelijk huishouden in 2013?
Jan: We plannen voor 2013 bijna 16 miljoen euro aan uitgaven. 
Zeven miljoen daarvan is bestemd voor personeel. Onderwijs zit 
nog niet in dat bedrag: dat wordt betaald door Vlaanderen. Meer 
dan vier miljoen euro is bedoeld voor gewone werkingskosten: 
huisvuilophaling, containerpark, openbare verlichting, dat soort 
zaken. Nog eens bijna vier miljoen gaat naar de werking van het 
OCMW, de politie, de brandweer en onze bijdrage aan het nieuwe 
Nekker-zwembad. Ten slotte wil de gemeente zowat 830 000 euro 
spenderen aan de aflossing van de gemeentelijke schulden. Die 
bedragen nu nog ongeveer 4,7 miljoen. 
  
er is een overschot van ruim een miljoen op de gemeentelijke begroting. 
sparen we niet teveel? 
Jan: Ik kan het niet genoeg herhalen: we moeten erg voorzichtig zijn. Dit is een overgangsbegroting, waarbij we de 
kat uit de boom kijken. Of om het met een ander spreekwoord te zegen: beter één vogel in de hand dan tien in de 
lucht. Afwachten én vooruitzien: zo kunnen we rustig ons meerjarenplan 2013-2018 becijferen. Want we zullen het 
appeltje voor de dorst best kunnen gebruiken.

“HeT gros VAN HeT gelD VAN De gemeeNTe gAAT NAAr DINgeN DIe HeT U elke DAg 
Weer gemAkkelIjker mAkeN.”

Voor een belastingverhoging moeten we dus niet vrezen? 
Jan: Normaal gesproken niet. Maar zeg nooit ‘nooit’. We leven in financieel moeilijke en onzekere tijden. Ik weet uit 
goede bron dat Ivarem, de intergemeentelijke maatschappij voor afvalverwerking, aan de prijs sleutelt. Misschien 
komt er van hogerhand een gedwongen bijsturing van de prijs volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Momen-
teel betalen de inwoners amper 25 procent van de kosten voor huisvuilverwerking. De gemeente schiet de reste-
rende 75 procent bij. 

mag het bonheidense gemeentepersoneel zich aan afdankingen verwachten, 
zoals in vele andere gemeenten?
Jan: Nee, bij ons geen afdankingen. Alleen overwegen we een interne doorlichting om de diensten nog beter en ef-
ficiënter te maken.

De kracht van verandering was de slogan van de N-VA. 
Wat is er dan anders in de begroting?
Jan: De kracht van deze overgangsbegroting? Ze is ruim in evenwicht. We bouwen een gezond spaarpotje op. We 
leggen ook andere accenten. Zo voorzien we voor lokale economie een bedrag van 25 000 euro in de begroting. Dat 
is het tienvoudige van vroeger. Verandering houdt ook in dat we het gros van het geld besteden aan basisbehoef-
ten. De gemeente trekt 875 000 euro uit voor de riolering aan de Brouwersdreef-Dorsthoeveweg. En 590 000 euro 
gaat naar de bouw en inrichting van een nieuwe kleuterschool. Je ziet: de N-VA zit niet stil in de nieuwe coalitie.

Wim Van der Donckt en Harry van Lint

yVon Van WayenberGH,
lid vast bureau OCMW 

De N-VA zorgt voor uw welzijn in de oCmW-raad
oCmW stoot sociale woningen niet af

Een tijdje 
geleden stond 
in de krant dat 
het OCMW 
haar sociale en 
andere wo-
ningen van de 
hand zou doen. 
Dat klopt niet. 

Wel zal het OCMW een beroep doen 
op het sociaal verhuurkantoor voor 
de administratieve afhandeling van 
de verhuringen. De vrijgekomen tijd 
wordt gebruikt om meer aandacht te 
geven aan belangrijkere taken. Wilt u 
een probleem met een sociale woning 
aankaarten? Dan kan u dat wel nog al-

tijd melden. Het OCMW blijft namelijk 
instaan voor het onderhoud van haar 
gebouwen.

samenwerkingen komen u ten goede
Het OCMW en het gemeentebestuur 
gaan de volgende jaren nog nauwer en 
beter samenwerken. De tijd dat gemeen-
te en OCMW op hun eigen eilandje 
werkten, is dus voorgoed voorbij. Dit 
brengt niet alleen een enorme besparing 
met zich mee. We kunnen u ook beter 
helpen met uw vragen en problemen.

Ook de gemeenten onderling werken 
samen aan sociale dienstverlening. 
Onder meer op vlak van veiligheid, ge-
zondheid en woningbouw bekijken we 

al uw noden met de nodige ernst. Een 
interactieve behandeling van de dos-
siers staat hoog op de OCMW-agenda.  
Het OCMW staat namelijk ten dienste 
van de hele bevolking. We handelen in 
het belang van iedereen en nemen de 
nodige discretie in acht.

De schepen van Financiën is vooruitziend en 
voorzichtig in deze crisistijden.

N-VA snuift de sfeer op in Antwerpse provinciehuis
Het provinciegebouw werd in 1972 gebouwd maar wordt binnenkort afgebroken. In 2017 zal op dezelfde locatie een 
heel nieuw gebouw verrijzen. Om dit afscheid feestelijk te vieren, ging een groep van N-VA Bonheiden-Rijmenam, 
onder leiding van ons provincieraadslid Christ’l Cottenie, een kijkje nemen bij de provinciale diensten en bedrijven. 

Guido Vaganée, Karolien Huibers, Emily 
Demandt, Yvon Van Wayenbergh, Emile 
Droesbeke, Annemie Bergmans maar ook 
de leden van Jong N-VA Jessica  
Nilsson, Caroline Nilsson, Matthias Logist 
en Nayeli Paulussen maakten kennis met 
de diensten landbouw- en plattelandsbe-
leid, mobiliteit, toerisme, havencentrum en 
veel meer. 

De wandeling door de indrukwekkende 
Provincieraadzaal, de Taxandriazaal, de 
Pitzemburgzaal en de Brabozaal gaf een 
goed beeld van de nood aan een nieuw 
provinciegebouw dat het huidige binnen 
enkele jaren vervangt. Het nieuwe gebouw 
zal helemaal aangepast zijn aan de noden 
van vandaag. Duurzaamheid en klant-
vriendelijkheid komen op de eerste plaats.

Annemie Bergmans

ocmWeetjes

• Het dienstencentrum barst uit z’n voegen. Wij hebben dringend nood aan eigen aangepaste gebouwen. Anders dreigen we onze 
subsidies te verliezen.

• Eindelijk heeft het OCMW een volwaardige financieel beheerder en secretaris. Zo krijgen we stabiliteit in het management.


