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BONHEIDEN-RIJMENAM

www.n-va.be/bonheiden

zondag 25 oktober
van 11 tot 15 uur
GC ’t Blikveld,  
Waversesteenweg 13

Na het succes van de voorbije jaren 
nodigen we u op 25 oktober weer 
graag uit op onze jaarlijkse Halloween-
brunch. U kan dan genieten van een 
rijkelijk gevulde tafel en een gezellige 
sfeer. De N-VA-jongeren voorzien 
voor onze kleinste gasten een leuke 
animatiestand.

Om 13 uur zal niemand minder 
dan Willy Kuijpers in een interactief 
beeldverhaal de geschiedenis van het 
Vlaams-nationalisme toelichten, aan 
de hand van authentieke fragmenten.

Volwassenen: 19 euro
Kinderen tot 12 jaar: 10 euro
Kinderen jonger dan 4 jaar: gratis

Inschrijven kan door het correcte 
bedrag over te schrijven op  
rekeningnummer  
BE83 9730 7235 0415  
(met vermelding van uw naam) vóór 
20 oktober.

Meer info:  
patricia.frederickx@n-va.be 
0478 39 19 26

1245 dagen, 183 km, 6438 huizen

Van 1 mei 2015 tot en met 30 september 2018 trekken onze bestuursleden 
en mandatarissen hun stevige wandelschoenen aan om u te bezoeken. 
Geen kilometer is ze teveel om aan alle huizen aan te bellen en een 
persoonlijke babbel te doen.

WIJ LUISTEREN NAAR U

Onze burgemeester, schepenen,  
provincieraadslid, gemeente-, OCMW- 
en bestuursleden zijn zeer nieuwsgie-
rig naar uw mening, opmerkingen en 
ideeën. Die zijn van wezenlijk belang 
om onze beslissingen in de gemeente-, 
OCMW- en provincieraad te onder-
bouwen. Maar ook nationale of regio-
nale thema’s kunnen aan bod komen. 

De voorbije maanden hebben ons al heel 
wat vragen en opmerkingen opgeleverd. 
Vaak zijn het kleine, alledaagse dingen 
die makkelijk kunnen gerealiseerd 

worden en die het leven van onze in-
woners aangenamer maken: een boom 
die gesnoeid moet worden, een zitbank 
die aan herstelling toe is, vragen over de 
geluidsschermen op de R6...

ZIN IN EEN GESPREK?

Enkele dagen voor we in uw straat 
langskomen, posten we een kaartje in 
uw bus met hierop de  datum van ons 
bezoek. Bent u niet thuis of hebt u geen 
zin in een gesprek? Dan nog kan u uw 
mening of vragen kwijt door een mailtje 
naar bonheiden@n-va.be.
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LEKKER BRUNCHEN 
MET WILLY KUIJPERS
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www.n-va.be/bonheiden 

Het WerkInlevingsproject voor Jongeren  werd  
opgericht én gesubsidieerd door het Europees Sociaal 
Fonds. Het richt zich tot laag- of niet-geschoolde  
jongeren tussen 18 en 25 jaar die het moeilijk  
hebben om een job te vinden op de arbeidsmarkt.  
In het project worden opleiding, coaching en het  
opdoen van de nodige werkervaring gedurende  
één jaar gecombineerd. Onze gemeente zet haar  
deuren open voor 15 van onze jongeren. 

Via verschillende kanalen werden geïnteresseerden  
opgeroepen om hun kandidatuur te stellen. Met ieder 
van hen werden oriënterende gesprekken gevoerd en  
15 jongeren werden geselecteerd. Zij zullen weldra vier

dagen per week werken voor diverse  
gemeentediensten. Medewerkers van de  
gemeente staan in voor de begeleiding en coaching.

Het WIJ!-project is al langer bekend bij bedrijven,  
maar Bonheiden is het eerste gemeentebestuur in  
Vlaanderen dat in het project van Vlaams minister  
van Werk Muyters stapt.

bonheiden@n-va.be

Geert neemt de Teug(h)els in handen
Sinds enkele maanden worden we dagelijks  
geconfronteerd met verschrikkelijke beelden van
hulpeloze mensen, op de vlucht voor oorlog en  
geweld. Deze vluchtelingen willen tegen elke prijs 
‘het Vrije Westen’ bereiken om hier een nieuw en 
beter leven te beginnen. Niemand kan hier  
ongevoelig bij blijven. In het licht van deze grootste 
vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog 
moet elk lokaal bestuur doen wat het kan.  
Als N-VA-bestuur gaan wij daarom in op de oproep 
van staatssecretaris Theo Francken om onze lokale 
opvangcapaciteit volledig te benutten.

In Bonheiden-Rijmenam zijn er momenteel dertien 
plaatsen waar asielzoekers verblijven. We hebben ook 
zeven bufferplaatsen die gebruikt worden bij onvoor-
ziene omstandigheden. Het OCMW zal maatregelen 
nemen om deze zeven plaatsen klaar te maken om één 
of twee families vluchtelingen op te vangen. 

De N-VA vindt, in afwachting van een structurele oplos-
sing voor de crisis, een lokaal opvanginitiatief (LOI) een 
goede manier om voor opvang te zorgen. Hierbij geeft 
het OCMW materiële opvang en begeleiding aan asiel-
zoekers tijdens de asielprocedure. Dat betekent concreet: 
huisvesting, voeding, sociale begeleiding, toegang tot 
juridische hulp en medische zorgen. Ook het leren van 
onze taal zal hen helpen om sneller te integreren. 

Wij zijn een open gemeente en helpen 
wie het nodig heeft, zeker gezinnen. Wij 
zijn gastvrij, maar niet naïef. En aan deze 
rechten zijn ook plichten verbonden. 
Ook hierin steunen wij het beleid van 
onze staatssecretaris Theo Francken.

Een ideaal moment om hierover 
samen  van gedachten te wisselen is onze jaarlijkse 
brunch op 25 oktober in ’t Blikveld. U kan dan ook 
genieten van een rijkelijk gevulde tafel en een gezellige 
sfeer. Willy Kuijpers is onze gast. Een absolute aanrader! 
Graag tot dan.

ONDERHOUD GRACHTEN
NOODZAKELIJK VOOR 
GOEDE AFWATERING
Het onderhoud van de grachten in onze lan-
delijke gemeente is van wezenlijk belang voor 
een goede afwatering van hemelwater. Zolang 
onze gemeente niet volledig is uitgerust met 
een gescheiden rioleringsstelsel vervullen onze 
grachten grotendeels deze functie.

DRIE SOORTEN GRACHTEN

In onze gemeente zijn er drie types van grachten:

•  grachten in eigendom van de gemeente waarbij 
het onderhoud door onze diensten of door aange-
stelde firma’s wordt uitgevoerd.

•  grachten in eigendom van Hidrorio, die deze 
grachten dan ook onderhoudt.

•  grachten in privébezit, waar de eigenaar moet 
instaan voor het onderhoud.

In het laatste geval loopt het al eens mis en verzui-
men de eigenaars om hun deel van de gracht tijdig  
te ruimen, met afwateringsproblemen op andere 
plaatsen tot gevolg.

ONDERHOUD ALS STOKPAARDJE
Het onderhoud en de toestand van onze grachten is 
altijd al een stokpaardje geweest van schepen van 
Financiën Jan Thirion. Op zijn vraag is het regle-

ment voor het onderhoud van privégrachten van 
onder het stof gehaald. 

Er zijn regelmatig aanvragen van particulieren die 
zelf niet kunnen instaan voor het onderhouden van 
grachten op hun eigendom.  De gemeente is bereid 
om deze werken zelf uit te voeren of te laten uitvoe-
ren mits betaling van een vergoeding.

GEMEENTE ONDERHOUDT PRIVÉGRACHTEN MITS  
VERGOEDING
Sinds 1 september en tot eind 2018 kan u een beroep 
doen op de gemeente om uw gracht te ruimen, als 
u zelf niet meer kan instaan voor het onderhoud 
ervan. Op deze wijze kunnen we samen met de 
privé-eigenaars  zorgen voor een perfect onderhoud 
van onze grachten en breiden we de dienstverlening 
naar onze burgers gevoelig uit.

 Volgende tarieven zijn van toepassing:
• kostprijs ruimen per strekkende meter: 5,00 €
• forfait voor vervoer en lossen graafkraan: 125,00 €

BONHEIDEN: 
EERSTE GEMEENTELIJKE PARTNER
WIJ!-PROJECT

Bonheiden neemt met twintig andere gemeenten deel aan 
het project ‘coaching lokaal fietsbeleid’ van de Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde(VSV) en Fietsberaad Vlaanderen. 
Samen met onze werkgroep van Bonheidense en Rijme-
namse vrijwilligers zal de gemeente  
een doorgedreven analyse maken van het fietsbeleid  
en bij uitbreiding van het totale mobiliteitsbeleid. 

Op basis van deze analyse werken we samen een strategisch 
actieplan uit met concrete doelstellingen op korte en lange ter-
mijn.  Onze mobiliteitsschepen en burgemeester Guido Vaganée 
wordt bijgestaan door de mobiliteits-ambtenaar, de verkeerstech-
nische cel van de politie en een student van de Thomas More 
hogeschool. Samen werken zij met de communicatiedienst een 
communicatietraject uit  voor specifieke mobiliteitsvraagstuk-
ken. Kortom: voldoende kennis in huis om het mobiliteitsbeleid 
van uw gemeentebestuur een extra boost te geven.

DE KRACHTLIJNEN VAN HET BELEID

1  De betere doorstroming van het autoverkeer en een  
vlottere spits

2  Een kwalitatieve, veilige en aangename fietsverbinding voor 
woon-, school-  en werkverkeer (via fietspaden,  
fietsstratenlussen, fietsinfrastructuur …)

3  Voldoende gratis parkeermogelijkheden binnen een  
aanvaardbare loopafstand

4  Versterking van het openbaar vervoer
5  Respect voor het mobiliteitsplan met focus op de leefbaar-

heid van de woonzones

SAMENWERKING MET BUURGEMEENTEN LEIDT  
TOT RESULTAAT
De afgelopen drie jaar zijn er al heel wat stappen gezet. Overleg 
met de buurgemeenten was steeds een belangrijke factor om tot 
goede oplossingen te komen. We hebben samen met Putte en 
Keerbergen een vrachtwagenroute uitgetekend met een goede 
verdeling van de lasten en lusten. 

In november starten werken voor nieuwe verkeerslichten in 
het centrum van Bonheiden en voor meer groen in het cen-
trum. De Nijntjesroute begeleidt onze schoolkinderen op een 
veilige en educatieve wijze naar de schoolpoorten en de eerste 
fietsstraten in Bonheiden en Rijmenam zijn ingericht.

‘Het moet vooruitgaan’ is dan ook een juiste slogan voor ons 
beleid. De stijging van het aantal voertuigen stopt niet. Niets 
doen of afwachten  is dan ook geen optie meer.

“Het moet vooruitgaan”

Geert Teughels, voorzitter N-VA 

Bonheiden-Rijmenam,  
geert.teughels@n-va.be
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Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin
loopbaan

Wettelijk
pensioen

Vervroegd
pensioen

18 jaar

63 jaar

61 jaar

21 jaar

66 jaar

63 jaar

23 jaar

67 jaar

65 jaar

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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