Theo Francken komt naar Bonheiden
© Anne Deknock

Dinsdag 12 maart – 20 uur – GC ’t Blikveld
Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren naar
Theo’s visie op het migratiebeleid en de politieke actualiteit.
Inschrijven is verplicht via
lynn.uytterhoeven@n-va.be
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VERKIEZINGSDRUKWERK - V.U.: GEERT TEUGHELS, DE BERGEN 57, 2820 BONHEIDEN

Geert houdt de Teug(h)els in handen

N-VA start 2019 met stevig oppositiewerk
Na een periode van bezinning én feesten rond de kerstdagen zijn wij er met het N-VA-bestuur terug ingevlogen. De komende zes jaar
zullen we zoals beloofd de belangen van álle inwoners verdedigen.
Dat hebben we meteen bewezen op de eerste gemeenteraad. Daar diende onze N-VA-fractie een voorstel
in om opnieuw te investeren in het welzijn van ons gemeentepersoneel. We willen de personeelsleden
motiveren door onder meer in te zetten op een correcte verloning, voldoende doorgroeimogelijkheden
en een aantrekkelijk pensioen. Want gemotiveerde medewerkers zorgen ervoor dat u als inwoner kunt
rekenen op een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening. Spijtig genoeg wilde de meerderheid
ons voorstel niet steunen.
De afgelopen zes jaar heeft de N-VA met een gezond financieel beleid ruimte gecreëerd om de
belastingen te verlagen. Daardoor is het nu mogelijk om de belasting op riolering af te schaffen.
Op de volgende gemeenteraad zullen wij dat voorstel uit ons verkiezingsprogramma indienen.
Hopelijk zal de nieuwe meerderheid ons daarin wel volgen.
Nu al zijn er vanuit de oppositie meer agendapunten ingediend dan de vorige zes jaar samen.
Op die weg zullen we de komende zes jaar verder gaan. Zo zorgen we ervoor dat onze gemeente
blijft evolueren naar een nog betere plek om te leven, werken en wonen!

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

Uw kandidaten voor 26 mei
Maar liefst twee van onze bestuursleden hebben een mooie plaats gekregen op de kieslijsten voor 26 mei.
Wim en Guido kregen het vertrouwen van de N-VA-partijtop en rekenen nu ook op uw vertrouwen. Met uw
steun kunnen zij een echte meerwaarde betekenen voor Vlaanderen en voor onze gemeente!

Guido Vaganée

Guido heeft als burgemeester
onze gemeente op de kaart gezet.
Voor zijn vernieuwend beleid op
het vlak van digitalisering, mobiliteit
en verkeersveiligheid kreeg hij in
heel Vlaanderen lof. Ook de kiezers
hebben hem daar vorig jaar voor
beloond met meer dan 1 200
voorkeurstemmen.

Plaats 14
Vlaams Parlement

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Wim Van der Donckt
Eerste opvolger
Kamer

Wim was de voorbije twee jaar
opvolger voor Zuhal Demir in de
Kamer en kon zich daar ontpoppen
tot een echte dossiervreter. Als
specialist werkgelegenheid voor
de N-VA gaf hij op die korte tijd
blijk van zeer veel dossierkennis.
Verderop in dit nummer maakt u
uitgebreid kennis met hem.
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Uw N-VA-raadsleden

Uw raadsleden, met bovenaan Geert Teughels en Jan Thirion en onderaan Karolien Huibers, Wim Van der Donckt, Guido Vaganée,
Patricia Frederickx, Emily Demandt en Bart Nelissen (v.l.n.r.).
Met veel enthousiasme zet onze gemeenteraadsfractie zich vanuit de oppositie in voor alle inwoners. In de gemeenteraad zetelen voor u
Guido Vaganée, Karolien Huibers, Emily Demandt, Geert Teughels, Jan Thirion en Wim Van der Donckt. Guido neemt de taak van
fractievoorzitter op zich. In het sociaal comité leggen Bart Nelissen en Patricia Frederickx zich toe op de sociale dossiers.

Uw vertegenwoordiger in de provincieraad
Christ’l Cottenie kreeg op 14 oktober vanop de tweede plaats 4 815 voorkeurstemmen
en is daarmee voor de tweede keer verkozen als provincieraadslid.
In Bonheiden-Rijmenam behaalde de N-VA 29,3 procent van de provinciale stemmen en kreeg
Christ’l maar liefst 910 voorkeurstemmen achter haar naam. Christ’l zal dus ook de komende
zes jaar de dossiers van Bonheiden-Rijmenam en het volledige arrondissement Mechelen
opvolgen en verdedigen.
Jan De Haes uit Heist-op-den-Berg wordt gedeputeerde voor onder meer personeel, toerisme,
patrimonium, recreatie- en groendomeinen en veiligheid.
N-VA Bonheiden-Rijmenam wenst Christ’l en Jan veel succes!

Christ’l Cottenie
Provincieraadslid

bonheiden@n-va.be
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Interview met Wim Van der Donckt

Op 26 mei heeft onze gemeente
een historische kans.
Wim Van der Donckt
Eerste opvolger voor de Kamer
Wim Van der Donckt staat op 26 mei als eerste opvolger op de federale N-VA-kieslijst. Zijn roots liggen
in Oudenaarde, maar na zijn rechtenstudies aan de KU Leuven landde hij in Bonheiden. Momenteel is
hij ondervoorzitter van onze afdeling.
Van 2015 tot 2017 was hij ook N-VA-voorzitter van het
arrondissement Mechelen en lid van de nationale partijraad.
In 2014 stond hij als derde opvolger op de federale kieslijst
en in 2017 mocht hij in de Kamer de eed afleggen als
vervanger van Zuhal Demir, die staatssecretaris werd.
Hij bleef Kamerlid tot de val van de regering-Michel I eind
vorig jaar. Aan engagement en ervaring ontbreekt het hem
dus niet, en aan ambitie evenmin.

Hoe hou je als politicus voeling met wat leeft bij de
bevolking?

Wim, hoe blik je terug op die 22 maanden in het
federaal parlement?

Ik hecht heel veel belang aan een evenwichtige interactie
tussen publieke opinie en het politiek beleid. Dat beleid moet
uiteraard telkens een afweging maken tussen individueel en
algemeen belang. Een moeilijke evenwichtsoefening voor
elke politicus, maar wel absoluut noodzakelijk. Anders groeit
het wantrouwen van de burgers tegenover de politiek.”

“Het was een boeiende en leerrijke periode, waarin ik
mocht proeven van de ‘grote politiek’ en er zelf effectief
aan kon deelnemen. Ik kan je verzekeren dat de meeste
parlementairen en ministers, ongeacht van welke partij,
hun mandaat heel ernstig nemen en op hun manier
proberen bakens te verzetten.

Zelf maakte ik deel uit van onder meer de commissies
Sociale Zaken, Handelsrecht, Financiën en Begroting, en
het adviescomité Maatschappelijke Emancipatie. Vooral in
de commissie Sociale Zaken heb ik ervaren dat de Zweedse
coalitie heel veel gedaan heeft om de sociaaleconomische
toestand te verbeteren. Dat beleid werpt zijn vruchten af
en het is fijn om vast te stellen dat de rol van de N-VA
daarin essentieel is. Het werk is uiteraard niet af, maar
de arbeidstrein is op de rails gezet en maakt vaart in de
goede richting.
Ik ben enorm dankbaar dat ik in die relatief korte periode
mijn steentje heb kunnen bijdragen, via talrijke tussenkomsten
in de plenaire vergadering, persberichten en schriftelijke
vragen aan de bevoegde ministers. Zo zie je maar dat je ook
vanuit een relatief kleine gemeente iets kan betekenen op
nationaal vlak.”

“Dat is een hele uitdaging. Uiteraard is de eerste stap onder
de mensen komen en met een luisterend oor voor hun
mening openstaan. Ook de media volgen is belangrijk, maar
een kritische geest is daarbij wel nodig. Het is niet altijd
evident om doorheen de ‘framing’ van bepaalde media te
kijken.

Hoe zie jij jouw verdere toekomst in de politiek,
zowel op lokaal als op nationaal vlak?

“Ik ben momenteel gemeenteraadslid in onze mooie gemeente
en zal mij daarvoor ten volle inzetten. Tegelijk hoop ik op
26 mei als eerste opvolger voor het federaal parlement
opnieuw een zitje te veroveren in de Kamer om daar het
werk verder te zetten. Ook Guido Vaganée dingt mee naar
de stem van de kiezer vanop plaats 14 op de Vlaamse lijst.
Het zou mooi zijn, niet alleen voor de Vlaming maar zeker
ook voor elke inwoner van onze gemeente, dat wij beiden
onze stem kunnen laten horen in Brussel. BonheidenRijmenam zou dan zowel federaal, regionaal als provinciaal
vertegenwoordigd zijn. Onze gemeente en haar inwoners
kunnen daar alleen maar wel bij varen. Een unieke,
historische kans dus, waar wij volledig voor gaan!”

www.n-va.be/bonheiden

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen,
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.
Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij.

Antwerpen
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen.

Vlaams Parlement
Bart De Wever | Lijsttrekker

• 48 jaar - Deurne
• Nationaal voorzitter
• Kamerlid
• Burgemeester

Liesbeth Homans | 2de plaats
• 46 jaar - Wilrijk
• Vlaams viceminister-president

Kamer van Volksvertegenwoordigers
Jan Jambon | Lijsttrekker
• 59 jaar - Brasschaat
• Voormalig minister
• Kamerlid
• Burgemeester

Valerie Van Peel | 2de plaats

• 39 jaar - Kapellen
• Kamerlid
• Schepen

Europa
Geert Bourgeois | Lijsttrekker

• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats

• 38 jaar - Elsene
• Auteur

