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Bart Pelgrims: 

“Ik heb alle vertrouwen in het succes van het nieuwe KJOC”
Naar aanleiding van de start van de bouw van het Kinder- en Jeugdontmoetingscentrum (KJOC) gingen wij 
op bezoek bij Bart Pelgrims. Bart was bijna 20 jaar lang verantwoordelijk voor de jeugddienst en de inspira-
tor en inhoudelijke architect achter het ontmoetingscentrum voor de jeugd.

De vraag naar een fuifzaal en jeugdhuis dateert uit midden 
jaren negentig. Toenmalig schepen van Jeugd Jaak Van Assche 
opende daarom jeugdhuis JOC Dierksen. Enkele jaren later 
ontwikkelde Bart met zijn ploeg een ruimere visie op de  
jongerenwerking.

Welke visie ontwikkelden jullie?
Wij wilden kinderen en jongeren de kans geven om een eigen 
identiteit te ontwikkelen op een vaste locatie. Het moest een 
aantrekkingspool worden voor jongeren, van bij de geboorte tot 
in de studentenjaren. Een plek dus voor zowel kinderopvang als  
grabbel- en swappas, voor de kindergemeenteraad, het jeugd-
huis en een fuifzaal.

Welke weg legde het dossier af?
In 2000 richtten de jeugdraad en de jeugddienst samen een 
werkgroep op. Die bezocht andere centra en brainstormde over 
ons eigen jeugdcentrum. Toenmalige schepen Jan De Wever 
vond echter weinig politieke steun voor het project. Toch stond 
in het bestuursakkoord van 2006 de bouw van het KJOC  
ingeschreven.

Waar liep het dan toch nog mis?
De architect was gekozen, de plannen werden gemaakt en de 
jeugd was enthousiast. Daar lag het dus niet aan. Maar door 
problemen tussen de coalitiepartners, besliste men de bouw uit 
te stellen. Ondanks een protestmars van de jeugdraad en massa-
le steun in de gemeente voor de verzuchtingen van de jongeren, 
luisterde de toenmalige coalitie niet. Van uitstel kwam afstel. 

Toen de N-VA toetrad tot de coalitie, kwam er 
dan plots toch schot in de zaak?
Ik en de hele jeugd-
dienst vonden dit  
fantastisch. Al legden 
we, met wat er in het  
verleden gebeurde,  
toch de nodige  
voorzichtigheid aan  
de dag. 

Hoe zag jij de 
toekomst van het 
KJOC?
Het KJOC kon de jeugd-
werking stilaan laten 
groeien, via bestaande 
en nieuwe projecten. 
Zo dachten we aan een 
atelier voor kinderen 
en een samenwerking 
met de sportdienst bij 
de kinderopvang op 
woensdagnamiddag. Ook met de cultuurdienst wilden we gaan 
samenwerken. Ik hoop dat de jongeren elkaar kunnen vinden 
en zich ontplooien in het jeugdhuis/jeugdcafé. Ik heb alle ver-
trouwen in mijn opvolgster Cindy Goovaerts en haar ploeg. Zij 
zullen het KJOC met veel succes uitbouwen.
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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 levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
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Geert neemt de Teug(h)els in handen
Met een positief gevoel het nieuwe jaar in
De feestdagen van Kerstmis en Nieuwjaar liggen al een tijdje achter ons, net 
zoals de nieuwjaarsrecepties. Nu de winter zijn intrede heeft gedaan, kan het 
nieuwe jaar écht van start gaan. 

Een pluim voor vrijwilligers 
Van de nieuwjaarsdrink van de gemeente onthoud ik vooral het 
positieve gevoel. Ik ben bijvoorbeeld blij dat onze gemeente sinds 
dit jaar extra aandacht besteedt aan onze talrijke vrijwilligers. 
Naast de cultuurpluim werd dit jaar immers de vrijwilliger van 
het jaar gehuldigd. 

Maar liefst twee groepen werden terecht in de bloemetjes gezet: 
de lesgevers van gemeenschapscentrum ’t Blikveld en het team 
van het lokaal dienstencentrum Den Olm. Vrijwilligers zijn de 
hoeksteen van de verenigingen én van onze maatschappij.  
Meer hierover leest u onderaan deze pagina. 

Werk aan de winkel in 2017
Voor onze mensen in het schepencollege, de gemeente- en 
OCMW-raad wordt het weer een erg druk jaar. De werken in 

Rijmenam-dorp zijn gestart. Met de bouw van het KJOC krijgt 
onze jeugd eindelijk wat het verdient, namelijk een eigen stek in 
onze gemeente. 

Het lokaal dienstencentrum Den Olm, dat onder de vleugels van 
het OCMW opereert, verandert dit jaar van naam. De nieuwe 
naam wordt De Mettenberg en verwijst naar Sint-Maarten.  
Ook de oude vertrouwde locatie verdwijnt wanneer het  
woonzorgcentrum verhuist naar de Sint-Maartenberg in  
Rijmenam. Daar zal het zijn werking verder kunnen uitbouwen.

U merkt het, 2017 wordt weer een jaar waar de verandering ook 
in onze gemeente zich verder doorzet.

Geert Teughels
Voorzitter N-VA Bonheiden-Rijmenam

 Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, dan lees ik het graag.  
U kan mij bereiken via geert.teughels@n-va.be.

Vrijwilligers zijn de hoeksteen van 
onze maatschappij
Naar aanleiding van de Dag van de Vrijwilliger op 5 december 
stelde raadslid Emily Demandt voor om tijdens de traditionele 
gemeentelijke nieuwjaarsreceptie ook een Vrijwilliger van het Jaar 
in de schijnwerpers te plaatsen. Het schepencollege was meteen 
gewonnen voor dit idee en lanceerde een oproep naar alle inwoners 
van onze gemeente om kandidaten voor te dragen. 

Uit alle kandidaturen die de 
gemeente ontving, werden twee 
vrijwilligersgroepen geselecteerd. De 
vrijwilligers van het dienstencentrum 
en de vrijwillige lesgevers van ’t Blikveld 
werden op 7 januari in de bloemetjes 
gezet. Al is deze prijs natuurlijk geen 
spel van winnaars of verliezers.  
De laureaten staan symbool voor  
alle vrijwilligers uit onze gemeente. 

Dank aan iedereen die zich 
vrijwillig inzet!
Elk jaar zetten meer dan 750 000 
Vlamingen vrijwillig hun schouders 
onder een project. Ook in Bonheiden 
zijn er ziekenhuizen, zorgcentra, 
scholen en welzijnsorganisaties waar 
vrijwilligers onmisbaar zijn. Het 
verenigingsleven en de samenhang 
in buurten draaien eveneens op 
vrijwilligerswerk. En laten we ook 
zeker degenen die zich in stilte inzetten 
voor familie, vrienden en buren 
niet vergeten. Denk hen weg en vele 
werkingen stuiken in elkaar. 

 Vrijwilligers zijn de sterke schou-
ders onder onze mooie gemeente en 
daarvoor willen we iedere vrijwilliger 
nog eens extra bedanken.
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 Meer info:
e-mail: yvon.vanwayenbergh@n-va.be             

tel: 015 50 04 20
adres: OCMW Bonheiden, Baxbos 15-17, 2820 Bonheiden

OCMW-raadslid Yvon Van Wayenbergh: 
“We verfijnen en verbeteren de sociale werking  
in Bonheiden en Rijmenam”
Yvon Van Wayenbergh zit nu al vier jaar in het Vast Bureau van het OCMW van Bonheiden. We zochten 
hem op voor een kort interview over zijn ervaringen in de OCMW-raad.

Hoe kijk je terug op de voorbije vier jaar, 
Yvon?
Toen de partij mij vroeg om OCMW-raadslid te worden, heb 
ik geen moment getwijfeld. Mijn jarenlange ervaring als lid 
van het Vast Bureau en als OCMW-voorzitter in een andere 
gemeente kwam daarbij zeker van pas. Het was even  
wennen aan de nieuwe regels en wetgevingen. De opmaak van 
de meerjarenplanning tot 2019 – en het daaraan gekoppelde 
budget – was wel nieuw voor iedereen. Dat vergde heel wat 
inspanningen en studiewerk van alle medewerkers. 

Hoe ging dat in zijn werk?
Uit een grondige analyse van de bestaande werking en van 
de diensten bleek dat er veel voor verbetering, verfijning en 
uitbreiding vatbaar was. De OCMW-raad moest dan ook in de 
eerste plaats  prioriteiten stellen.

Waar maakt het OCWM prioriteit van?
Ieder huishouden moet af en toe eens op orde worden  
gesteld. De dienstverlening – toch de belangrijkste pijler van 
het OCMW – moest niet alleen verbeterd worden, maar ook 
beter bekend gemaakt worden. Via onder meer folders,  
brochures, het magazine Rijmheide  en de gemeentelijke  
website houden we de bevolking op de hoogte: raadplegen  
zou ik dus zeggen!  

We vereenvoudigden ook de administratie, ondanks een stapel 
nieuwe overheidsdocumenten en verplichtingen. De toegan-
kelijkheid van onze diensten en het gebruik van verstaanbare 
taal staan met stip aangekruist op ons lijstje. Mensen moeten  
zonder schroom hulp kunnen vragen en dat mag je zeer ruim 
interpreteren. 

Iedere burger worstelt af en toe toch al eens met een probleem. 
Daarom is het OCMW er voor iedereen. Om dat te garanderen 
willen we het personeelskader op peil houden en indien nodig 
uitbreiden.

Naast het sociale luik hebben jullie nog  
andere doelstellingen gerealiseerd?
Uiteraard, maar iedere actie heeft wel een sociaal karakter. 
Niet onbelangrijk is dat het aanbod betaalbare woningen  
verhoogt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de  
gemeente. Zo willen we op korte termijn een inhaalbeweging 
maken en nog sociale woningen voorzien.

De eigen OCMW-gebouwen werden bovendien gerenoveerd, 
geïsoleerd en brandveilig gemaakt. Op mijn voorstel werden 
hiervoor premies aangevraagd, ondanks het feit dat wij een 
openbaar bestuur zijn. Daardoor kunnen we een niet onaardig 
bedrag spenderen aan deze doelstellingen.

En ook het nieuwe dienstencentrum komt er?
De kogel is inderdaad eindelijk door de kerk. Een naam  
hebben we al – de ‘Mettenberg’ – nu moeten we het centrum 
nog concreet invullen. De gemeente stelt het oud-gemeentehuis 
van Rijmenam en de zaal  St. - Maartensberg ter beschikking 
van het OCMW. 

Wij doen de nodige aanpassingen aan het gebouw zoals de 
overheid het voorschrijft. Daartegenover staat een werkings-
subsidie. Het centrum houden we mede draaiende dankzij de 
inzet van onze vrijwilligers.
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 De N-VA investeert in Bonheiden-Rijmenam én zadelt 
toekomstige generaties niet met extra schulden op.

Gemeente minstens tot 2022 in financieel evenwicht
Ook in budgettair moeilijke tijden is onze gemeente erin geslaagd om een gezonde begroting voor  
te leggen. Dat blijkt uit het goedgekeurde budget voor 2017 en de aangepaste meerjarenplanning 
2014-2019.

Meer dan zes miljoen euro investeringen in 
2017
In 2017 zijn er voor 6,13 miljoen euro aan investeringen  
gepland. De focus ligt vooral op het afwerken van al  
geplande projecten, zoals de riolerings- en heraanlegwerken 
van Rijmenam-centrum en de bouw van het nieuwe KJOC. 

Maar er is ook ruimte voor nieuwe initiatieven die  
voornamelijk kaderen in het duurzame onderhoud van  
de gemeentelijke gebouwen. Zo wordt er extra geld  
geïnvesteerd in ’t Blikveld en in de gebouwen van de  
technische dienst. Ook de openbare verlichting herbekijken 
we. Daarnaast voorzien we extra middelen voor de  
ondersteuning van het economische beleid. Het fietsbeleid 
in onze gemeente krijgt eveneens een stimulans.

Juiste beslissingen op het juiste moment
Het budget 2017 sluit af  met een positief saldo. Dat geeft  
de gemeente voldoende financiële armslag om haar  
investeringsprogramma voor de volgende jaren verder te 
zetten zoals gepland. Maar het bestuur maakte ook de  
keuze om verder te kijken dan 2019. We willen het  
financieel evenwicht bewaren tot 2022.

De schulden van vandaag zijn immers de belastingen van 
morgen. Het is belangrijk dat we onze toekomstige  
generatie een evenwichtige financiële duurzaamheid 
 meegeven.

Hoe doen we dat? Door slim te investeren in modernisering 
en duurzaamheid. We zoeken efficiëntiewinsten, stoten on-
nodige taken en diensten af en werken slim samen met onze  
partners. Voor elk dossier gaan we nauwgezet na of we 
daarvoor Vlaamse, federale of Europese subsidies kunnen 
ontvangen. 

Ook de timing van investeringen is belangrijk: als we de 
juiste  beslissingen nemen op het juiste moment kan onze 
gemeente meer doen met minder middelen. 

Wat doet het OCMW voor jou?
  De warme maaltijden worden voortaan ook thuisbezorgd in weekends en op 

feestdagen. 
  De opvang van vluchtelingen in de gemeente verliep nagenoeg vlekkeloos. 

Ze worden nu voorbereid op een meer zelfstandig leven, met veel aandacht 
voor taal en werk.

  De kantoren in Baxbos kan je nu bereiken via een degelijk aangelegd  
voetpad.

  De bossen die in bezit waren van het OCMW worden in beheer gegeven  
aan Natuurpunt. Ze blijven toegankelijk voor alle burgers. Gemeente en 
jagers werden ook bij de gesprekken betrokken.

  Het sociaal verhuurkantoor is verhuisd naar Heist-op-den-Berg.
  De dienst schuldbemiddeling is ondergebracht in Baxbos.
  Iedereen kan nog altijd een beroep doen op onze klusjesdienst.
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Neem een kijkje op onze  
vernieuwde website!

 www.n-va.be/bonheiden

Een hart voor  
uw gemeente
14 februari - 14 uur - GC ‘t Blikveld 
Arrondissementeel N-VA-voorzitter Wim van der 
Donckt nodigt u van harte uit op het live-totaal-
spektakel ‘Een hart voor uw gemeente’. Wil u zich 
ook laten verleiden? Of misschien bent u op zoek 
naar de ware? Verliefd gaat u sowieso naar huis.  
U bent gewaarschuwd!

Toegang is gratis, maar reservatie  
gewenst via guido.vaganee@n-va.be.

Bonheiden wint de  
prestigieuze Agoria Smart 
City Award 2017
Elk jaar wordt in januari de Agoria Smart City Award 
uitgereikt aan een gemeente die uitblinkt in het 
gebruik van nieuwe technologieën. Het moet steeds 
gaan om een haalbaar project, dat gekoppeld is aan een 
globale beleidsvisie. In onze gemeente beantwoordt 
‘Fietsscanning voor duurzame mobiliteit’ aan al deze 
criteria. Bonheiden kaapte de prestigieuze prijs dan ook 
weg dit jaar.

Op elke geregistreerde fiets van onze kinderen is een chip geplaatst. 
Deze chip registreert - in combinatie met de scanner aan de 
fietsenstalling - het aantal ritten en kilometers. Hoe meer ritten  
en kilometers, hoe meer fietsdukaten als beloning. Met de dukaten 
kunnen de kinderen onder andere met de auto of de bus rijden  
(op de plaatselijke kermis).

Hoge impact met beperkte kostprijs
Uit de motivering van de jury blijkt dat het project een uitgelezen 
visie en strategie ontwikkelt over de  mobiliteitsaanpak.  
De burgemeester en zijn team zijn niet alleen sterk gemotiveerd,  
ze houden ook rekening met de beperktere omvang van de gemeente. 

De ingezette digitale technologie ondersteunt bovendien een 
maatschappelijke uitdaging. De aangereikte oplossing heeft een hoge 
impact, met een beperkte investeringskost. Zowel kinderen, ouders 
als de eigen gemeentelijke medewerkers worden gesensibiliseerd om 
deel uit te maken van het fietsnetwerksysteem. 

De jury ziet ook veel mogelijkheden voor andere bedrijven om 
gelijkaardige producten te ontwikkelen en uit te rollen in andere 
steden en gemeenten.

Bonheiden als labo voor vernieuwende systemen
Dat kleine gemeenten een stevige meerwaarde kunnen betekenen als 
laboratoria voor nieuwe systemen is daarmee nogmaals bewezen.  
De mobiliteitsdienst onder leiding van onze burgemeester zal ook in 
de toekomst op hetzelfde elan verdergaan. Dat is in het belang van u 
en van onze hele gemeente.

Organisatie N-VA Bonheiden-Rijmenam voor N-VA arrondissement Mechelen met de medewerking van Jong N-VA

GC 't Blikveld Bonheiden 
dinsdag 14 februari       deuren 19.30u aanvang 20.00u

presentatie Showbizz Bart        regie Jaak Van Assche

Muzikale ondersteuning  “Nine 2 Twelve”       aansluitend receptie

Inkom gratis maar reservatie gewenst via guido.vaganee@n-va.be ( maximum 270 plaatsen)
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