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V.U. Guido Vaganee
Mechelsesteenweg 133
2820 Bonheiden

‘T SINJAAL

Wij willen vuur!
2de
Halloweenbrunch
MET
GASTSPREKERS
JAN JAMBON,
MARC HENDRICKX
EN
BERT WOLLANTS
Vlaams Parlementslid
Marc Hendrickx

op zondag 30 oktober
vanaf 10 uur
in het Heem
Oude Keerbergsebaan 17
Rijmenam
Onze bestuursleden heten je
vanaf 10 uur welkom met een
welkomstdrankje.
Daarna kan je aanschuiven aan
een zeer uitgebreid ontbijtbuffet.
Inschrijven kan tot 26 oktober
via e-post: guido.vaganee@n-va.be
telefonisch op het nummer
0478 91 51 51
20 euro per persoon
10 euro voor kinderen (3-12 jaar)
Gratis voor kinderen jonger dan 3
Heb je nu al vragen voor
een van onze drie gastsprekers?
Je kan ze alvast formuleren
in een bericht aan
karolien.huibers@n-va.be.
Op 30 oktober krijg je een gepast
antwoord.

Op 2 februari 2004 werd N-VA Bonheiden-Rijmenam opgericht. Met vijf personen waren we toen om ervoor te zorgen dat de N-VA bij de federale verkiezingen toch maar de kiesdrempel zou halen. Vijf personen vol vuur en passie
zetten de eerste stappen naar de uitbouw van een lokale afdeling in Bonheiden.
Onze afdeling wordt gerespecteerd voor haar inzet en creativiteit. Want dat laatste
is nog steeds de magische sleutel in de werking van N-VA Bonheiden-Rijmenam.
Vandaag, zowat 2 522 dagen later, is de N-VA in Bonheiden een volwaardige politieke
speler. Het ledenaantal is ondertussen vermenigvuldigd met meer dan 25 en gepassioneerde bestuursleden versterken de afdeling.
COLLEGE VAN LOPENDE ZAKEN
Passie, vuur, creativiteit en politieke durf is ook wat we nodig hebben in BonheidenRijmenam. De publieke opinie klaagt er terecht over dat we het nu al meer dan een
jaar moeten stellen met een regering van lopende zaken. Maar in Bonheiden hebben
we per definitie te maken met een College van Lopende Zaken, en dat al 5 jaar lang.
Waar is de passie? Waar is de creativiteit? Waar is de politieke durf en moed om
noodzakelijke beslissingen te nemen? Zelfs voor kleine noodzakelijke budgetwijzigingen kan men in dit college niet meer tot een overeenkomst komen. In de voorbije gemeenteraad werd dit nog maar eens duidelijk.
DUIDELIJKE TOEKOMSTVISIE
Nog een kleine 365 dagen scheiden ons van de ‘moeder aller verkiezingen’. Je kan
dan beslissen of Bonheiden-Rijmenam ook recht heeft op
een beleid met een duidelijke toekomstvisie, op een creatief bestuur, op politici die voor 100 procent ten dienste
staan van de burgers. Een bestuur dat met passie en durf
zijn verantwoordelijkheden opneemt.
Wens jij ook dit vuur? Je krijgt het van ons … omdat we
trots zijn te mogen werken voor alle bewoners van onze
gemeente!

Guido Vaganée
Voorzitter N-VA Bonheiden-Rijmenam

Meer informatie?
http://bonheiden.n-va.be/dossiers/wij-willen-vuur

Busje komt zo (niet)
Bus 531 rijdt niet meer:
een groot probleem voor de schoolgaande jeugd.

De afschaffing van bus 531 (Putte-Mechelen)
stond alweer op de agenda van de gemeenteraad van augustus. Omwonenden van Weynesbaan
en verkaveling De Mart in Rijmenam zijn immers
niet opgezet met het opdoeken van buslijn 531. Ze
willen dat de buslijn opnieuw wordt opgestart of
dat een andere buslijn een lus maakt langs Rijmenam-Kerkhof.
Volgens De Lijn is de busdienst afgeschaft omdat er
te weinig reizigers gebruik van maakten. In hun onderzoek hielden ze echter geen rekening met de
abonnementen en buskaarten en hebben ze alleen
maar de losse kaartjes geteld.
SCHOOLGAANDE JEUGD IS DUPE
Voor de schoolgaande jeugd is de afschaffing een
groot probleem. De jongeren moeten daardoor elke
ochtend een zeer moeilijke traject volgen naar de
scholen in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. Er
wordt duidelijk met twee maten en gewichten gerekend bij De Lijn. Zo zijn de lege bussen (eentje om

het uur) naar de luchthaven in Zaventem een doorn
in het oog van de gedupeerde reizigers.
STRIJD OPGEGEVEN
De gemeente Bonheiden stuurde enkele brieven naar
De Lijn en naar Vlaams minister Crevits (CD&V),
maar zonder gevolg. In werkelijkheid heeft het college de strijd opgegeven, zoals bleek uit de antwoorden van schepen Verschooten (CD&V) en de
burgemeester (BR) tijdens de gemeenteraad van augustus. N-VA Bonheiden-Rijmenam heeft de N-VAfractie in het Vlaams Parlement gevraagd om dit
probleem te onderzoeken en om indien nodig parlementaire vragen te stellen aan minister Crevits.
Wordt vervolgd … !
Christ’l Cottenie
Bestuurslid N-VA
Bonheiden-Rijmenam
Meer informatie?
http://bonheiden.n-va.be/dossiers/busje-komt-zo-niet

OVERSTROMINGSGEBIED RIJMENAM

Heeft ons gemeentebestuur soms geheugenproblemen?
In onze vorige editie brachten wij een artikel over
de manke communicatie van ons gemeentebestuur
over het geplande overstromingsgebied te Rijmenam.
Wij vroegen toen aan onze N-VA-fractie in het
Vlaams Parlement, meer bepaald aan volksvertegenwoordiger Marc Hendrickx, om meer informatie te
verzamelen over het overleg tussen het gemeentebestuur en het kabinet van minister Crevits (CD&V).
Marc vroeg onder meer hoe vaak en wanneer er
overleg was tussen de minister (of haar diensten) en
het gemeentebestuur van Bonheiden.
WEL INFORMATIE, GEEN ANTWOORD
Uit het antwoord van de minister blijkt dat er zo
maar even tien overlegvergaderingen plaatsvonden.
De eerste daarvan gebeurde al op 23 mei 2007. Twee
jaar later konden of wilden de burgemeester (onderhoud op 13 juni 2009) en de betrokken schepen (onderhoud op 23 juni 2009) nochtans geen informatie
geven aan een afvaardiging van comité Dijleweg. Zij
kregen toen geen antwoord op de vragen ‘waar?’,
‘wanneer?’, ‘hoe?’ en op vragen naar de gevolgen
voor de omwonenden.
Uit het antwoord van minister Crevits blijkt echter
dat het gemeentebestuur toen wel degelijk over concrete info beschikte: “Op 23 mei 2007 stelde Waterwe-

gen en Zeekanaal NV (W&Z) het project Sigmaplan cluster Bovendijle voor aan de gemeente Bonheiden. Op
14 mei 2008 vond met de gemeente Bonheiden een overleg
plaats met betrekking tot een in te plannen retentiebekken
van Aquafin binnen de contour van het projectgebied cluster Bovendijle.”
ONZE VRAGEN EN BEDENKINGEN
• Waarom ontzegde het gemeentebestuur de betrokken burgers hun recht op informatie?
• Waarom was er een comité Dijleweg nodig om
deze info af te dwingen?
• Waarom moest dit comité zich daarvoor rechtstreeks tot de minister en haar diensten wenden?
• Hoever staat het nu met de belofte van het college
van burgemeester en schepenen om een onafhankelijk studiebureau te laten onderzoeken of de argumenten voor een
overstromingsgebied in Rijmenam
steek houden?
Harry Van Lint
Bestuurslid N-VA Bonheiden-Rijmenam
U kan de volledige vraagstelling van Marc
Hendrickx en de antwoorden van minister
Crevits consulteren via onze webstek, of u
kan ze op eenvoudige vraag verkrijgen per
post. Meer info: http://bonheiden.n-va.be/
dossiers/sigma-plan-vragen-aan-minister-crevits

Nieuw N-VA-bestuurslid

Dr. Emily Demandt:
“Voor het behoud van onze welvaart”
Dag Emily, welkom in onze N-VA-bestuursploeg. Waarom koos je voor de
N-VA?
“Ik groeide op in Sittard (NL), niet ver van Voeren. Zo kwam ik voor het
eerst in contact met de taalstrijd en de Vlaamse Beweging. Ik ben altijd politiek bewogen geweest. Ik ga volop voor de Vlaamse zaak en het humanitair nationalisme. Dat is volgens mij ook de enige garantie voor het
behoud van onze welvaart, voor ons en voor de volgende generaties. De
keuze voor de N-VA was dan ook een logische keuze. Ondanks mijn
drukke professionele activiteiten wil ik mij inzetten voor de gemeente
waarin ik woon. De kennismaking met N-VA Bonheiden-Rijmenam versterkte mijn engagement. Wat een gemotiveerde dynamische ploeg! Deze
mensen zijn begaan met het welzijn van de burgers en geven blijk van
zin voor verantwoordelijkheid. Daar wil ik graag bij horen.”
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Wat doe je als ontspanning naast je drukke beroepsactiviteiten?
“Ik hou mij zeer graag bezig met wandelen, fietsen, lezen, fotografie en
imkeren. Dat laatste is nu even onderbroken, want er zijn enkele jaren
geleden grote problemen geweest in Bonheiden en Vlaanderen. Er stierven veel bijen buiten
hun kast. Ik denk dat neurotoxische pesticiden de oorzaak zijn. Als ik ga wandelen is dat dicht bij huis, bijvoorbeeld
in het Mechels Broek: alle jaargetijden, zon- of regendagen, zijn aantrekkelijk. Mijn geliefde korte fietstocht is van de
Dorsthoeveweg langs de Van den Reecklaan, Hondshoek, Koningin Astridlaan, Cassenbroek en Rijmenam-dorp en
terug langs de Dijle en Muizenhoek. Bonheiden en Rijmenam hebben meer te bieden dan je denkt.”
Wat is je motto voor de komende jaren?
“Beroepshalve kom ik met veel mensen in contact. Ik luister ook naar hun bekommernissen over het bestuur in Bonheiden-Rijmenam. Geld van de hardwerkende belastingbetaler goed en eerlijk besteden en de gemeente leefbaar
houden is mijn hoofddoel. Ik zal mij 100 procent inzetten om mijn steentje bij te dragen voor een nieuw verfrissend beleid voor onze mooie gemeente. Dat is alvast mijn doel voor de komende jaren.”
Bedankt, Emily! We wensen je alvast veel succes.
Meer informatie?
http://bonheiden.n-va.be/bestuur

Snel, sneller, snelst!
Multimedia, webstek, Facebook, Twitter, LinkedIn, MSN, Ch@t, Smartphone … Communicatie vandaag is snelheid, onmiddellijk weten wat er gaande is, onmiddellijk reageren. Dat is toch wat men ons wil opdringen.
N-VA Bonheiden-Rijmenam wenst die nieuwe manier van communicatie vooral ten goede
te gebruiken. Mee innoveren en participeren aan deze nieuwe technologieën is belangrijk
om de hogesnelheidstrein van informatie niet te missen en u als lezer het maximale comfort te geven.
U ziet naast elk artikel in onze huis-aan-huisbladen een link die het u gemakkelijk maakt
om meer achtergrondinformatie te krijgen over het onderwerp. Ofwel tikt u op
uw computer/tablet het webadres in. Ofwel scant u met uw smartphone of
tablet-pc eenvoudig de QR-code in die u onmiddellijke toegang geeft tot het
onderwerp op onze webstek.
Of kom gewoon eens ouderwets surfen op onze webstek: www.n-va.be/bonheiden
Karolien Huibers, Secretaris en webbeheerder N-VA Bonheiden-Rijmenam

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke
communautaire en sociaal-economische argumenten.
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota
al na amper een paar uur. Zonder respect en
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand
dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”
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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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

In maart 2011 verwierpen zowel CD&V
als Open Vld de nota-Vande Lanotte. De
nota van Di Rupo is echter nog slechter.
Toch kozen zowel CD&V als Open Vld
ervoor om de N-VA aan de kant te
schuiven en de onderhandelingen verder
te zetten samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt dat
men met deze onderhandelingspartners
de nota kan ombuigen tot een goed akkoord, maakt de mensen iets wijs.

GRIEKSE ROUTE
Econoom Geert Noels zei vlak na
het verschijnen van de notaDi Rupo: “De druk van de financiële
markten wordt gebruikt om het
sociaal-economisch luik van de
nota-Di Rupo door te duwen,
terwijl die op lange termijn België
op een Griekse route zet.”
(19 juli 2011, via Twitter)

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

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
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