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Je kan een elastiek maar
uitrekken tot hij springt
2022 wordt een cruciaal jaar voor de
leefbaarheid en de toekomst van ons cultureel
verenigingsleven. Door de gekende coronamaatregelen liggen veel verenigingen stil.
Actieve en passieve leden haken steeds vaker
af. Toneelopvoeringen, concerten en dansvoorstellingen kunnen niet plaatsvinden, er is al drie
jaar geen Bonheidansfestival, georganiseerde
uitstappen door culturele verenigingen worden
geannuleerd, plaatselijke kwis- of bingoavonden
verschuiven naar latere data en ook het professioneel circuit, zoals de programmatie van G.C.
Blikveld, staat onder druk.
De N-VA vraagt het gemeentebestuur om
rekening te houden met die moeilijke omstandigheden. Ons lokaal cultureel leven heeft nood aan
een actieplan op langere termijn. We kunnen niet
vragen aan onze verenigingen om telkens weer
hun leden te mobiliseren voor projecten die uiteindelijk toch niet kunnen doorgaan. Hetzij door
de coronamaatregelen, hetzij door een gebrek
aan beschikbaarheden in ons gemeenschapscentrum. Je kan de elastiek maar uitrekken tot
hij springt.
Als onze cultuur sterft, sterft ons dorp …
De N-VA-fractie vraagt het bestuur om samen
te zitten met het cultureel verenigingsleven, en
vooral met zij die zich bezighouden met podiumkunsten. Er moet een meerjarenplan opgesteld
worden waar die verenigingen een prioritaire
plaats krijgen in de organisatie van de zaalplanning van het Blikveld. Op die manier kan de
gemeente ons cultureel verenigingsleven helpen
om te overleven. We blijven hoopvol
en wensen jullie allemaal een
gelukkig, gezond en actief
2022 toe.
Johan Lievens
Voorzitter

www.n-va.be/bonheiden

N-VA Bonheiden

Gespreksavond ‘Is er nog
poen voor ons pensioen?’
Op donderdag 24 februari vullen we opnieuw ons G.C. Blikveld met
een boeiende infoavond over het thema pensioenen.
Yves Stevens, professor sociaal recht KU Leuven, komt toelichten
waarom onze pensioenstelsels dringend hervormd moeten worden.
Bonheidens Kamerlid en N-VA-specialist
pensioenen Wim Van der Donckt neemt u mee in
het politieke luik. We eindigen de avond met
een debat gemodereerd door raadslid Karolien
Huibers.
•
•
•

Toegang is gratis
G.C. Blikveld, Jacques Morrensplein 2, 2820 Bonheiden
Iedereen is welkom vanaf 20 uur
(onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen)

Bingoavond
Jong N-VA
Op vrijdag 22 april organiseren
onze N-VA-jongeren de tweede
editie van hun bingoavond.
Reserveer je plaatsen nu al via
lynn.uytterhoeven@n-va.be.
(onder voorbehoud van de
geldende coronamaatregelen)
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N-VA vraagt aanstelling
nieuwe gerechtsdeskundige
voor De Splinter
Onze N-VA-fractie polste al verschillende keren naar de status
van de werkzaamheden voor jeugdcentrum de Splinter.
Op de gemeenteraad van februari 2021 vroeg raadslid
Wim Van der Donckt naar het verslag van de aangestelde
gerechtsdeskundige over de vastgestelde problemen met de
aannemer(s). Het bestuur kon nog geen verslag voorleggen.
Na meer dan een jaar is er nog altijd geen verslag van de
gerechtsdeskundige en is er nog geen enkel uitzicht wanneer
de werken hervat kunnen worden. Het is onbegrijpelijk dat het
bestuur niet krachtiger aandringt bij de rechtbank. Ondertussen
is de leegstand van De Splinter een bron van ergernis en werd
het gebouw al meermaals slachtoffer van vandalisme.

De N-VA wil voorkomen dat men het toekomstige jeugdhuis al
moet renoveren nog voor het in gebruik is genomen.
We vroegen op de gemeenteraad van januari om dringend
actie te ondernemen en de rechtbank te vragen een andere
gerechtsdeskundige aan te stellen.

Ons openbaar domein is geen containerpark
Investeren in veilige en comfortabele fietsenstallingen aan de halte-infrastructuur
van het toekomstig kernnet (De Lijn) is
voor een voortrajectgemeente als Bonheiden-Rijmenam de opdracht voor de
komende jaren.
Maar ook de aanpak van het weesfietsenprobleem of achtergelaten en verwaarloosde fietsen is een logische eerste stap om
het fietsparkeerbeleid in onze gemeente
efficiënter te maken. De N-VA stelt vast
dat in verschillende fietsenstallingen
kapotte fietsen soms maanden blijven
staan en niet worden verwijderd.

De weesfiets staat al meer dan
anderhalf jaar op dezelfde plek.

Frustratie en onveiligheidsgevoel bij
reizigers
Dat zorgt voor frustraties bij de reiziger.
Zij zien enerzijds een fietsparkeerplaats

ingenomen door een fiets die niet meer
wordt gebruikt, en anderzijds zorgt het
voor een onaangename en vervuilde omgeving. Raadslid Karl Theerens kaartte
de problematiek al aan op de gemeenteraad van januari 2021. Fractievoorzitter
Guido Vaganée herhaalde zijn oproep op
de 7 (!) daaropvolgende gemeenteraden.
Op de gemeenteraad van februari 2022
vieren we op ludieke wijze de verjaardag
van een achtergelaten fiets in de fietsenstalling aan kunstencentrum ’t Kranske.
Het is voor onze N-VA-fractie onbegrijpelijk dat het bestuur weigert dat probleem
aan te pakken. De achtergelaten fiets (die
er intussen al meer dan anderhalf jaar
staat) is een triest symbool van het gebrek
aan daadkracht van dit bestuur. We hopen
dat men eindelijk begint in te zien dat ons
openbaar domein geen containerpark is.

Maak jij mee het verschil?
N-VA Bonheiden-Rijmenam is op zoek naar inwoners die mee hun schouders willen
zetten onder ons beredeneerd, constructief en gepassioneerd project om het welzijn en
de welvaart in onze mooie gemeente mee te waarborgen voor de volgende generaties.
Ben jij gedreven en op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding
met een maatschappelijke meerwaarde? Dan ben je van harte welkom. Stuur gerust een mailtje naar johan.lievens@n-va.be
of guido.vaganee@n-va.be.

bonheiden@n-va.be
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Dringend nood aan lokaal laadpalenplan
De laatste jaren werken verschillende actoren aan de uitrol van een netwerk van openbare laadpunten. Ondanks
het groeiende aantal openbare laadpunten, blijven de eerder beperkte openbare oplaadmogelijkheden een regelmatig
gehoorde twijfel voor het aanschaffen van een elektrische wagen. Nochtans kunnen elektrische voertuigen voor dagelijkse
verplaatsingen meestal eenvoudiger en goedkoper thuis of op het werk opgeladen worden.
Bij de aanschaf van een elektrische wagen
wordt aangeraden om, indien mogelijk,
thuis een ‘mode 3 laadpunt’ te installeren.
Bij sommige types van elektrische auto’s
wordt dat standaard bijgeleverd. Bij andere wagens zorgt dat voor een meerkost
die al snel meer dan 1.000 euro bedraagt.
Raamcontracten of groepsaankopen kunnen helpen om die investering betaalbaar
te houden. De Vlaamse overheid heeft als
doelstelling om via de lokale besturen tot
100.000 laadpunten te creëren tegen 2030.
Een enorme uitdaging die een grote impact heeft op de bezetting en de indeling
van ons openbaar domein.
Thuisladen extra faciliteren
Onze N-VA-fractie vroeg op de gemeenteraad om zo snel mogelijk werk te maken

van een lokaal laadplan en om te bekijken waar openbare laadpunten nodig en
efficiënt zouden zijn. Bovendien is onze
partij van mening dat ook het semi-openbaar laden bij bedrijven en het thuisladen
een eerste prioriteit moeten zijn om het
openbaar domein niet extra te belasten.
Aanvullend vroegen we om een raamcontract in de markt te zetten voor de aankoop en installatie van thuislaadpunten
door particulieren en lokale bedrijven.
Aanzienlijk fiscaal voordeel
Onze residentiële gemeente heeft het
voordeel dat de meerderheid van de inwoners beschikt over de mogelijkheid om
te laden op eigen terrein. Dat aanmoedigen kan een duidelijke win-winsituatie
opleveren voor de inwoner/gebruiker

Bestuurslid in de kijker:

TIJS VASTIAU
•
•
•
•
•

40 jaar
Papa van Lukas
Werkt als zelfstandig installateur verwarmings- en
koelingstechnieken
Woont op de Boortmeerbeeksebaan in Rijmenam
Zijn roots liggen in Sint-Genesius-Rode, één van
de 6 faciliteitengemeenten in de rand rond Brussel

Hoe ben je bij de N-VA terechtgekomen?
“In Sint-Genesius-Rode, waar ik als kind woonde, was
heel onze familie geëngageerd in de lokale gemeentelijke
politiek. De Vlaamse reflex heb ik met de paplepel meegekregen. Mij engageren voor mijn nieuwe gemeente en haar
inwoners was een logische stap. De lokale N-VA-werking en
haar standpunten trokken mijn aandacht en de keuze was
vlug gemaakt. Ik hoop samen met mijn N-VA-collega’s mee
het verschil te maken voor een sociale en kindvriendelijke
gemeente die klaarstaat voor de toekomstige generaties.”

en de gemeente als organisator van het
openbaar domein. Wist u trouwens dat de
investering in private laadinfrastructuur
kan rekenen op een fiscaal voordeel van
45 procent aftrekbaarheid tot 31 december 2022?
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Gemeenteschulden blijven
onverantwoord hoog, ook na
aanpassing meerjarenplan
Op de gemeenteraad van december stonden de aanpassing
van het meerjarenplan en het budget op de agenda. Onze
N-VA-fractie gaf geen goedkeuring voor de aanpassing en
maakt zich grote zorgen over de waarde van de begroting en
de toetsing aan de realiteit.
Zoals u in ons vorig huis-aan-huisblad kon lezen, legden we een
klacht neer bij het agentschap Binnenlands Bestuur in verband
met de uitbating van de trajectcontroles in onze gemeente.
Zoals verwacht werden de gemeenteraadsbeslissingen volledig
vernietigt. In die context een meerjarenplanning laten
goedkeuren, waarin de inkomsten van dat project worden
meegenomen, is voor ons een brug te ver en een handeling
van onbehoorlijk bestuur. Door de vernietiging van de TaaSbeslissingen zit Bonheiden nu met een onwerkbaar budget.
De N-VA heeft ook een aantal inhoudelijke bedenkingen.
Ondanks de miljoenen aan investeringen die in de meerjarenplanning geschrapt én verschoven worden naar 2025, blijft de
schuldgraad in onze gemeente torenhoog.
Wat wordt er dan zoal geschrapt?
• 1 miljoen euro voor de renovatie van de Sint-Maartensberg
• 350.000 euro voor de renovatie van de Krankhoeve
• 250.000 euro voor de herinrichting van de Eisenhowerlaan

• Jaarlijks 160.000 euro voor de bereikbaarheid van de
buitengebieden
• 150.000 euro voor de isolatie en zonnepanelen voor het dak
van het Kranske
• 120.000 euro voor de isolatie van het dak van GEBO
• 100.000 euro voor de uitvoering van het mobiliteits- en
circulatieplan
• 60.000 euro voor het toegankelijk maken van landelijke
wegen
• 54.000 euro voor de aanplant van bomen
• 50.000 euro voor de aanleg van schaduwrijke wandelzones
• 40.000 euro voor het RUP lokaal bedrijventerrein Gestelhoflei fase 2
Zelfs na de aanpassing van het meerjarenplan blijft onze
oproep om ‘de tering naar de nering te zetten’ jammer genoeg
zeer acuut en actueel.

Nieuws uit de gemeenteraad
• Raadslid Marcel Claes drong er nogmaals op aan om de
gemeenteraad in de toekomst te streamen via het internet.
Op die manier kan iedere burger het debat live volgen
vanuit zijn of haar woonkamer. Toch blijft de burgemeester
halsstarrig weigeren.
• Raadslid Wim Van der Donckt vroeg naar de resultaten van
de ‘2820 solidaire cheque’. Uit het antwoord bleek dat het
initiatief slechts een matig succes kende.
• Raadslid Karl Theerens stelde voor om leerkrachten en
kinderopvangbegeleiders voorrang te verlenen voor de
boosterprik. De vraag werd meegenomen en uitgewerkt.
• Raadslid Karolien Huibers vroeg om de aanpassing van het meerjarenplan en het budget uit te stellen tot na de beslissing
rond het TaaS-dossier. De meerderheid volgde onze redenering en stemde de begroting meerderheid tegen oppositie goed.
• Raadslid Geert Teughels stelde vragen over de opzegging van de brandverzekering van sportcentrum Berentrode door de
verzekeringsmaatschappij vanaf 1 januari. De gemeente gaat op zoek naar een nieuw contract.
• Fractievoorzitter Guido Vaganée kwam met het voorstel ‘post naar de hemel’ en vroeg het gemeentebestuur om postbussen
te plaatsen op onze begraafplaatsen ter ondersteuning van het rouwproces van kinderen. De gemeenteraad ging unaniem
akkoord.

www.n-va.be/bonheiden
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Nieuwe
samenstelling
provinciebestuur

Drie N-VA-gedeputeerden aan de slag in onze provincie
Vanuit de 36 provincieraadsleden worden na elke verkiezing vier gedeputeerden aangeduid. Zij vormen het dagelijks bestuur
van de provincie. In uitvoering van het bestuursakkoord gaf Ludwig Caluwé (CD&V) na drie jaar de fakkel door aan Mireille
Colson (N-VA). Zij legde op 15 december 2021 de eed af als nieuwe gedeputeerde.
Door de nieuwe samenstelling is er ook een wijziging in de bevoegdheden:
• Luk Lemmens (N-VA) is
eerste gedeputeerde. Hij is
de woordvoerder voor de
deputatie en heeft in zijn
portefeuille Algemeen Beleid, Ruimtelijke Ordening,
Mobiliteit, Onderwijs en
Educatie, Erfgoed, Erediensten, het Havencentrum en
het Sportpaleis.
• Kathleen Helsen (CD&V)
is verantwoordelijk voor
Economie, Landbouw, Inclusieve Economie, Streekbeleid, Wonen, Flankerend
Onderwijs- en Arbeidsmarktbeleid, Europese/Internationale samenwerking,
Plattelandsbeleid, Cultuur-

huis de Warande en het
Gouverneur Kinsbergencentrum. Ze is voorzitter van
RURANT en het GielsBos
en covoorzitter van Kempens Landschap.

Vrije Tijd, Toerisme, Groenen Recreatiedomeinen
(waaronder het Sportpark
De Nekker en het Vrijbroekpark), Personeel, Communicatie en Organisatie en ICT.

• Jan De Haes (N-VA) is
bevoegd voor Milieu en Natuur, Waterbeleid, Regionale
Landschappen en Bosgroepen, Financiën en Campus
Vesta. Hij is covoorzitter
van Kempens Landschap
(waaronder ons Kasteel van
Zellaer) en ondervoorzitter
van de POM.

• Bonheidens N-VA-provincieraadslid Christ’l Cottenie
zetelt vanaf 1 januari 2022
in de commissie Economie,
Streekbeleid en Europa en
de commissie Leefmilieu,
Financiën en Logistiek.
Ze vertegenwoordigt de
provincieraad in de raad van
bestuur van Campus Vesta ,
Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker,
Arboretum Kalmthout,

• Mireille Colson (N-VA) heeft
binnen haar bevoegdheden

Stichting Kempens Landschap en VZW Het GielsBos.
Verder maakt Christ’l deel
uit van de Algemene Vergadering van vzw Vereniging
van Vlaamse Provincies en
vzw De Lilse Bergen.
De provincieraad vergadert
elke vierde donderdag van de
maand om 14.30 uur, behalve
tijdens de maanden juli en
augustus. De vergaderingen
vinden plaats in het nieuwe
Provinciehuis, Koningin
Elisabethlei 22, 2018
Antwerpen, en zijn voor
iedereen toegankelijk.

Ook in onze gemeente speelt het provinciebestuur een belangrijke rol
• De provincie Antwerpen financiert of co-financiert grote
fietsprojecten. Het nieuwe fietspad op de Weynesbaan en
het geplande fietspad op de Muizensteenweg kunnen enkel
gerealiseerd worden door de subsidiëring vanuit de provincie.
Gebruik je weleens de fietsostrades of de fietsknooppunten?
Dat is een exclusieve realisatie van het provinciebestuur.
• Door de inbedding van vzw Kempens Landschap in de
provinciewerking is het behoud en het openstellen van het
kasteeldomein Zellaer mogelijk. De provincie neemt de
zorg over verschillende recreatiedomeinen op zich. Door de
investeringen van de provincie kunnen onze schoolkinderen
zwemmen in de Nekkerpool of kunnen ze hun kennis over
het verkeersreglement uittesten in de verkeerstuin van het
Vrijbroekpark in Mechelen.
bonheiden@n-va.be

• De provincie verzorgt ook de vergunningsaanvragen van de
gemeente zelf of behandelt aanvragen van particulieren in de
beroepsprocedure.
Ons Bonheidens provincieraadslid Christ’l Cottenie is er voor
u. Voor vragen of info over de werking van de provincie volstaat
een mailtje naar christel.cottenie@provincieantwerpen.be.

We werken in alle stilte
keihard verder aan een
mooie en leefbare provincie.
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Kerncentrales sluiten is
vergissing van de eeuw
De Belgische kerncentrales waren in 2021 goed voor
meer dan de helft van onze stroomproductie. Tegelijkertijd
stoten ze amper CO2 uit.
Het is onbegrijpelijk dat de federale regering onze goedkoopste
en meest klimaatvriendelijke energiebron wil uitschakelen.
Dat is de vergissing van de eeuw.

CO2-uitstoot in 2021

Elektriciteitsproductie in 2021
KERNENERGIE

52,4%

2,6%

WIND

11,6%

1,3%

ZON

5,1%

0,4%

GAS

24,8%

95,4%

OVERIG (BIOGAS, HYDRO, ...)

6,0%

0,3%
Bron: Elia en UNECE

De N-VA kiest voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.
Wij passen voor het paars-groene recept dat de kerncentrales wil sluiten, vervuilende
gascentrales wil bijbouwen en onze energieprijzen afhankelijk zal maken van Rusland.
De N-VA kiest voor een realistische energiemix waarin kernenergie een rol blijft spelen en
waarbij onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam blijft.
Nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen.
Deelt u de
analyse van
de N-VA?

Word
dan nu
lid!

Scan de
QR-code

Of surf naar
www.n-va.be/word-lid

