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Gemeenteschuld stijgt spectaculair
Onze N-VA-afdeling onderging de voorbije maanden ingrijpende 
veranderingen. Helaas moest ons bestuur afscheid nemen  
van twee paar sterke schouders: Jan Thirion en Yvon Van  
Wayenbergh. Hun geestdrift en levenslust blijven voor ons 
krachtige drijfveren om met volle kracht vooruit te gaan.

Door de interne verschuivingen kreeg ik de taak om onze  
N-VA-afdeling de komende twee jaar als voorzitter te leiden. 
Samen met ondervoorzitter Yonathan Bosmans neem ik die rol 
met veel enthousiasme op. En er is werk aan de winkel.

Schuld stijgt met meer dan 650 procent

Het nieuwe gemeentebestuur stelde na 12 maanden eindelijk 
zijn meerjarenplan en de bijhorende begroting. Bij de analyse 
van dat plan vielen we een paar keer van onze stoel. Als de 

voorstellen van de meerderheid realiteit worden, dan stijgt de 
gemeenteschuld met meer dan 650 procent. 

Het meerjarenplan blijkt een samenraapsel van verlanglijsten

Vergelijk het gerust met de catalogus van een duur automerk. 
Iedereen zal er wel zijn goesting in vinden, maar als puntje bij 
paaltje komt, zijn de voorstellen onbetaalbaar. 

Het bestuur komt zo over als een verwend kind dat geen keuzes 
wil maken, eerder dan als een goede huisvader met een gerichte 
visie. Het draait zijn inwoners een rad voor de ogen en zet de 
toekomst van onze gemeente op het spel. De N-VA ziet het dan 
ook als haar plicht om alert te blijven en constructief maar  
kritisch oppositie te voeren.

Minder belastingen dankzij de N-VA (p. 3)In memoriam Yvon Van Wayenbergh (p. 2)

Breng de foto tot leven met de gratis VEEEW-app!
Dat de N-VA de partij van de vernieuwing is, bewijzen we 
ook in dit huis-aan-huisblad. Met de nieuwe Vlaamse 
technologie van de VEEEW-app voegen we er een 
snuifje ‘augmented reality’ aan toe.

Download de gratis VEEEW-app via Google Play of de APP store. 
Scan met de app de afbeeldingen met het VEEEW-logo ernaast. 
De foto komt tot leven en u krijgt extra informatie bij het artikel. 

Een leuke ervaring? Laat ons weten wat u ervan denkt via 
bonheiden@n-va.be

Johan Lievens  
Voorzitter N-VA Bonheiden-Rijmenam

Zaterdag 6 juni vanaf 12 uur
GC ’t Blikveld, Jacques Morrensplein 2, 2820 Bonheiden

Schuif samen met ons aan voor een heerlijk pastabuffet. Kies zelf 
wanneer u langskomt: van 12 tot 15 uur of van 17 tot 20 uur. 

Volwassenen betalen 15 euro. Voor kinderen tot 15 jaar is de 
prijs gelijk aan hun leeftijd (bv. 8 euro voor een kind van 8 jaar).

Pastadag met Kamerlid Wim Van der Donckt
N-VA Bonheiden-Rijmenam nodigt u uit

Schrijf u voor 1 juni in met een mailtje naar bart.nelissen@n-va.be.
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Burgemeester laat prijs voor veiligheid ontsporen
Onze burgemeester laat zich een zeer duur oor aannaaien in de politiezone BoDuKaP. Onze fractievoorzitter en gewezen  
burgemeester Guido Vaganée waarschuwde hem nochtans in januari 2019 al, maar dat mocht niet baten. Bonheiden betaalt nu 
als kleinste gemeente in de politiezone meer dan twee andere gemeenten.

De verschillende gemeenten binnen de politiezone dragen elk 
bij in de kosten ervan. De verdeelsleutel van die bijdragen werd 
nu aangepast, waardoor Bonheiden als kleinste gemeente per 
inwoner meer moet betalen voor haar veiligheid. Niet alleen 
stijgt het algemeen budget met maar liefst 32 procent, van 
1.265.000 euro in 2019 naar 1.860.000 euro in 2025. Als lid  
van het politiecollege ging de burgemeester ook nog eens  
akkoord met een meerkost van 295.000 euro tegenover de 
andere gemeenten.

Bonheiden 120 euro versus Putte 99 euro per inwoner

Bonheiden zal na deze aanpassing 120 euro per inwoner per 
jaar moeten ophoesten. En dat terwijl Sint-Katelijne-Waver 112 
euro per inwoner betaalt, en Putte amper 99 euro. De N-VA 
heeft daar veel vragen bij:

•  Hoe verklaar je dat Bonheiden meer betaalt dan  
Sint-Katelijne-Waver, terwijl Sint-Katelijne-Waver op  
zijn grondgebied twee contactpunten heeft: een  
wijkkantoor én een commissariaat?

•  Hoe verklaar je dat Bonheiden meer betaalt als de  
interventievoertuigen juist naar onze gemeente het  
langst onderweg zijn?

•  Waarom moet Bonheiden meer betalen als wij minder  
wijkagenten hebben dan Sint-Katelijne-Waver?

•  En hoe verklaar je dat Bonheiden meer betaalt als het  
risicoprofiel van onze residentiële gemeente lager is dan  
dat van Sint-Katelijne-Waver?

Meerderheid laat eerlijke verdeelsleutel los

De verdeelsleutel die bij de oprichting van de politiezone gold, 
hield met al die factoren rekening. Nu is dat niet meer het 
geval en de meerderheid kan ook geen antwoord geven op onze 
terechte vragen. We riepen de gemeenteraad dan ook op om de 
politiebegroting niet goed te keuren en binnen de politieraad 
het debat over de verdeelsleutel opnieuw op te starten. Helaas 
volgde de meerderheid ons niet. Ze betaalt liever dan dat ze 
onderhandelt. Onwil of onkunde?

Een eresaluut aan het leven
In memoriam Yvon Van Wayenbergh
Op 31 januari moest onze afdeling afscheid nemen van Yvon Van Wayenbergh. Yvon was van 2012 tot 2018  
de sterkhouder van ons sociaal beleid in het bestuur van het OCMW. 

Als gewezen OCMW-voorzitter in Machelen was hij daar na zijn verhuis naar Bonheiden de geknipte persoon voor. 
Doordrongen van expertise nam hij voor de volle honderd procent zijn verantwoordelijkheid op. Met veel humor en  
relativering maakte hij moeilijke dossiers bespreekbaar. De belangen van onze inwoners stonden voor Yvon altijd 
voorop.

Een hart voor zijn medemens

Op Yvon kon je rekenen. Half werk stond niet in zijn woordenboek. Dat was ook al zo voor zijn pensioen, toen hij vol 
passie voor de klas stond en later het geliefde schoolhoofd werd van de basisschool in Machelen. Mensen bij elkaar 
brengen en inspireren was een unieke eigenschap van Yvon.

Verantwoordelijkheid nemen en tegelijk ook als een bourgondiër genieten 
van het leven. Dat was de sleutel van Yvons geluk. Een eresaluut aan Yvon 
is daarom meteen ook een eresaluut aan het leven.

We missen je, Yvon, en zeggen met heel veel respect vaarwel.

 Onze gemeente moet 
als kleinste gemeente 
extra betalen voor  
politiezone BoDuKaP.

2



BONHEIDEN

N-VA zorgt ook vanuit oppositie  
voor minder belastingen
Wist u dat u een onterechte belasting betaalt op de aansluiting van de riolering? Die belasting is historisch gegroeid, maar valt 
niet meer te verantwoorden. De N-VA bracht het probleem aan het licht en kon de meerderheid tot actie overhalen. 

Onterechte belasting op riolering

In ons verkiezingsprogramma kaartten we de dubbele belasting op riolering al aan 
en het afgelopen jaar zetten we het punt al twee keer op de agenda van de gemeente- 
raad. Telkens stemde de meerderheid ons voorstel weg. Maar wat blijkt nu?  
De meerderheid nam ons voorstel toch mee op in haar meerjarenplan.

Goed nieuws dus, al is een kanttekening nodig. De onterechte dubbele belasting 
verdwijnt pas in 2023. En dat terwijl er geen enkele reden is om de afschaffing uit 
te stellen. Tot 2023 blijft u dus dubbel betalen. Onbegrijpelijk.

Kiezer, wees gewaarschuwd

Wellicht is het geen toeval dat de meerderheid pas een jaar voor de volgende 
verkiezingen met ons initiatief naar buiten komt. Maar dan onderschat ze onze 
inwoners toch zwaar. Want die zijn echt wel verstandig genoeg om dergelijke  
verkiezingsstunts te doorprikken.

Nood aan meer mogelijkheden om  
gekapte bomen te compenseren
Op initiatief van de N-VA-fractie keurde de gemeenteraad unaniem een gemeenteraadsmotie goed. Daarin voegen we het open-
baar domein toe aan de bestemmingen waar we met gelden uit het boscompensatiefonds bomen plaatsen en financieren. De 
bevoegde minister ontving ondertussen onze motie.

Te weinig bosuitbreidingsgebied

De wet schrijft voor dat er voor elke gekapte boom een nieuwe 
boom geplant moet worden. Maar die compensatie mag alleen 
in bosgebieden gebeuren, niet in woon- en industriezones of  
op het openbaar domein.

In onze gemeente worden jaarlijks heel wat bomen gekapt, 
bijvoorbeeld om plaats te maken voor nieuwe huizen of grotere 
sportterreinen. Maar omdat Bonheiden geen bosgebied meer 
ter beschikking heeft, kan de wet op de boscompensatie niet 
toegepast worden. Gevolg: ontgroening, minder zuivere lucht, 
een minder aangename en gezonde gemeente …

Ook openbaar domein moet optie zijn

Nu biedt de wet ook de mogelijkheid om een compensatiebij-
drage te betalen aan het boscompensatiefonds voor alle gekapte 
bomen die niet worden vervangen op de woonkavel. Deze gel-
den worden beheerd door Vlaanderen en kunnen enkel binnen 
de voorwaarden van het boscompensatieplan gebruikt worden 
door de gemeenten. Voor groene gemeenten zoals Bonheiden 
is dit een probleem. Alle boscompensatiegebieden zijn reeds 
volgeplant met bomen waardoor de financiële middelen niet 
kunnen worden gerecupereerd.

N-VA Bonheiden-Rijmenam legde daarom op de gemeenteraad 
een voorstel voor om de wet op de boscompensatie te verbeteren. 
Niet alleen bosgebieden maar ook het openbaar domein moet 
volgens ons kunnen dienen als locatie voor nieuwe bomen. 
Hopelijk ziet u binnenkort dus weer meer groen opduiken in 
onze gemeente.

 Het gemeentebestuur schaft op ons voorstel 
een belasting af, maar wacht daar vreemd 
genoeg wel mee tot 2023.

 Onze gemeente groen en gezond houden, kan alleen als  
boscompensatie ook mogelijk is op het openbaar domein.
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Invulling jeugdhuis Dirksen vraagt om buurtoverleg
Het nieuwe gemeentebestuur wil u als inwoner meer betrekken bij het beleid. Hoog tijd dat ze die belofte ook nakomt, vindt  
de N-VA. Na een paar missers biedt het voormalige jeugdhuis Dirksen nu een nieuwe kans.

Van schijn- naar echte participatie

Met veel tromgeroffel kondigde de nieuwe meerderheid aan 
dat ze participatie zo belangrijk vindt dat iedere schepen het 
als bevoegdheid meekrijgt. Participatie is een goed hulpmiddel 
om het draagvlak voor een beleidsbeslissing te onderbouwen 
en moet goed overwogen ingezet worden. Participatie is de 
burger bevragen voor je een beslissing neemt en niet achteraf 
als zoethouder om de bevolking te paaien. De gemeente ging 
hier al dikwijls in de fout. De bevraging over de hondenweide 
kwam na de beslissing. Ook de enquête over de sportkeet, zaal 
Sint-Martinus en de Krankhoeve is een mooi voorbeeld van 
schijnparticipatie. De N-VA ontdekte dat al die projecten sowie-
so al opgenomen waren in de meerjarenplanning. Als reactie 
noemde de burgemeester die enquête “enkel een test”.

Overlast

En alsof dat nog niet genoeg was, kregen de omwonenden 
van voormalig jeugdhuis Dirksen in de krant te lezen dat het 
gemeentebestuur het gebouw zal verhuren aan een motorclub. 
De N-VA vindt het op zich een goed idee om het jeugdhuis 
opnieuw een nuttige invulling te geven. Maar hoe zit het met 
de mogelijke overlast? In het verleden waren daar al problemen 
mee. Een voorafgaand overleg met de buurtbewoners was dus 
zeker aangewezen in dit delicate dossier.

Buurt verdient inspraak bij invulling voormalig jeugdhuis

Onze kritiek raakte op de gemeenteraad duidelijk een gevoelige 
snaar bij de burgemeester. Hij reageerde dat er – in tegenstel-
ling wat het krantenartikel beweerde – nog geen concrete 

afspraken waren met potentiële huurders. Het overleg met 
de buren zou er spoedig komen. Wel spijtig dat de buren dan 
blijkbaar op de gemeenteraad moesten wachten om dat goede 
nieuws te vernemen.

We rekenen erop dat het gemeentebestuur na meer dan een jaar 
eindelijk doorheeft hoe échte burgerparticipatie werkt. Daar 
hebben onze inwoners alle belang bij. In het dossier-Dirksen 
is het hopelijk nog niet te laat voor goede afspraken tussen alle 
betrokken partijen. De N-VA volgt het verder op.

N-VA blijft alert in gemeente- en OCMW-raad
Ook de volgende punten ontsnapten niet aan de aandacht van onze gemeenteraadsleden. We legden ze in de voorbije twee 
gemeenteraden op tafel.

•  De brandalarminstallatie in kunstencentrum ’t Kranske laat 
te wensen over.

•  Het kruispunt Kruisstraat-Lange Dreef moet veiliger.
•  Het fiets- en voetpad in de Lange Dreef tegenover rusthuis 

Zonneweelde is door de hoge oprijboord ontoegankelijk voor 
gebruikers van rolstoelen en rollators.

•  De verkeerstellingen in de Oude Keerbergsebaan roepen 
vragen op.

•  De timing van de rioleringswerken aan de Lange Veldstraat 
is voor de buurtbewoners niet duidelijk. De gemeente moet 
hen beter informeren.

•  Dat vieringen van jubilarissen al om 16.30 uur starten, is niet 
logisch. De N-VA stelt voor ze om 19 uur te laten beginnen, 
zodat ook kinderen en kleinkinderen erbij kunnen zijn.

•  De N-VA draagt acteur Jaak Van Assche voor als ereburger 
van onze gemeente en krijgt daarbij de unanieme steun van 
de gemeenteraad. Lees er meer over in ons volgende  
huis-aan-huisblad!

 In de krant beweert de burgemeester dat er een huurcontract is  
afgesloten met de motorclub. Op de gemeenteraad spreekt hij dit 
tegen. Wat is het nu?

 De N-VA-fractie in de gemeenteraad legt elke maand heel wat 
punten op tafel.
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Btw-regels voor drankbonnetjes in sportclubs moeten eenvoudiger
Recent kregen heel wat sportclubs een boete omdat ze geen btw betaalden op gratis drankbonnetjes. Kamerlid Wim Van der 
Donckt vindt dat ook de fiscus zelf verantwoordelijkheid draagt. De regelgeving is heel complex en sportclubs zien door de 
bomen het bos niet meer.

Vorig jaar werden in totaal 133 sportclubs fiscaal gecontroleerd. 85 clubs kregen 
een boete omdat ze geen btw betaalden op de drankbonnetjes die ze na een  
wedstrijd gratis aan hun jeugdspelers uitdeelden.

Onwetendheid brengt sportclubs in problemen

Kamerlid Wim Van der Donckt vroeg daarover meer uitleg aan de bevoegde 
minister. “De sportclubs moeten de regels volgen, maar de controleurs moeten die 
ook correct toepassen”, zegt Wim. 

“De regelgeving is heel technisch en door een gebrek aan fiscale kennis komen de 
sportclubs in de problemen. Al hebben ze vaak de beste bedoelingen. We mogen 
niet vergeten dat die clubs draaien op amateurs en vrijwilligers, die met hun werk 
de sociale samenhang versterken.”

Btw-chaos vraagt om oplossing

“De Belgische btw-chaos – met haar scala aan vrijstellingen en tariefverminderingen – maakt het de clubs extra moeilijk. Zo is er 
een verschil in btw-tarief tussen frisdrank en alcoholische dranken, tussen drankjes die in de kantine of in de kleedkamers worden 
genuttigd, tussen wat zittend of staand geconsumeerd wordt … De OESO bestempelde die wirwar aan tarieven in ons land onlangs 
nog als een ‘op te lossen probleem’.”

De minister heeft ondertussen aan de federale overheidsdienst Financiën een oplossing gevraagd. Wim Van der Donckt heeft  
alvast een suggestie klaar: “Waarom de drankbonnetjes niet beschouwen als een geschenk van geringe waarde? Dan is er in  
principe geen btw verschuldigd.” 

Provincie investeert ruim 1,2 miljoen euro in Bonheidens fietsbeleid
Dat de provinciale investeringen in het fietsbeleid renderen, blijkt duidelijk uit de gegevens van de fietsbarometer. Ook voor 
Bonheiden en Rijmenam is er goed nieuws. Onze gemeente krijgt maar liefst 1,2 miljoen euro van Vlaanderen en de provincie.

In 2019 investeerde onze provincie stevig 
in fietsvoorzieningen. Denk maar aan de 
fietsostrade tussen Deurne en Boechout, 
de brug over het kanaal Bocholt-Herentals, 
de fietstunnel onder de Ring van Geel, 
enzovoort. De komende jaren staan ook 
Bonheiden en Rijmenam op de planning.

Betere fietsinfrastructuur op de

Weynesbaan

“Bij de heraanleg van de Weynesbaan 
wordt niet alleen de riolering aangepakt, 
maar ook de fietsers krijgen eindelijk 
een volwaardig fietspad”, verduidelijkt 
Bonheidens provincieraadslid Christ’l 
Cottenie. “Het vorige gemeentebestuur 
maakte al plannen voor een dubbel- 
richtingsfietspad van drie meter breed 
met een extra veiligheidszone van één 
meter tussen de rijweg en het fietspad. 
Met de hulp van Vlaanderen en de  
provincie Antwerpen – die samen meer 
dan 1,2 miljoen euro investeren –  
kunnen we die plannen nu uitvoeren.”

Steeds meer fietsers in Antwerpen

Dat die investeringen ook iets opleveren, 
blijkt uit de provinciale fietsbarometer. 
Die verzamelt sinds 2015 objectieve 
informatie over fietsen in onze provin-
cie. In 2019 steeg het aantal Antwerpse 
fietsers met liefst 12 procent ten opzichte 
van 2018. “Sinds de start van de tellingen 
in 2015 zien we zelfs een stijging van  
30 procent”, aldus Luk Lemmens, pro-
vinciaal gedeputeerde voor mobiliteit.

 Scan de foto met de VEEEW-app 
en volg hoe Wim Van der Donckt 
het in de Kamer opneemt voor de 
sportclubs.

 Provinciaal gedeputeerde Luk Lemmens 
is heel tevreden dat het aantal fietsers in de 
provincie jaar na jaar stijgt. Christ’l Cottenie

Provincieraadslid

Dankzij de Vlaamse en provinciale 
investeringen wordt de Weynesbaan 
binnenkort een pak fietsvriendelijker.”
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De Verandering werkt 
voor de provincie Antwerpen

Met de N-VA …

... geniet u binnenkort van nog meer en betere fietssnelwegen 
en veilige lokale fietsverbindingen

... planten we 1,2 miljoen 
nieuwe bomen aan en 
krijgt onze provincie er 
meer dan 136 hectare 

natuurreservaat bij

... pakken we de files aan:
 we maken eindelijk werk 

van de Oosterweel-
verbinding en vormen de 

A12 om tot een autosnelweg 

Jan
Jambon 
Vlaams minister-president

Luk
Lemmens
gedeputeerde
provincie Antwerpen

Jan
De Haes 
gedeputeerde
provincie AntwerpenDe Antwerpse steden en 

gemeenten krijgen van de 
Vlaamse Regering 557 
miljoen euro extra om hun 
open ruimte te bewaren, 
de pensioenen te betalen 
en te blijven investeren.

“

012419


