
Geniet van de lente!

Tijd voor actie!
Onze N-VA-fractie blijft  vanuit de oppositie, ondanks gefrustreerde reacties van bepaalde leden van het schepencollege, 
constructief meezoeken naar oplossingen voor alle problemen in onze gemeente.

Tijdens de eerste twee jaar van de bestuursperiode brachten onze N-VA-raadsleden maar 
liefst 54 extra punten op de gemeente- en OCMW-raad. Allemaal gedocumenteerde en 
gefundeerde beslissingspunten die gingen van sociaal- tot ICT-beleid. Je kan het over-
zicht bekijken op onze website of via onderstaande QR-code. Het gemeentebestuur nam 
22 agendapunten aan. Dat is positief, al blijft het soms angstvallig lang wachten op de 
realisatie van sommige zaken.

Johan Lievens, voorzitter

Samen voor een propere gemeente
Onze N-VA-jongeren gingen onlangs voor de vierde keer gaan op stap om onze gemeente zwerfvuilarmer te maken. 
Ze werden bijgestaan door een aantal bestuursleden van N-VA Bonheiden-Rijmenam.

Er is het afgelopen jaar enorm veel gewandeld en gefietst. Dat kunnen we natuurlijk alleen maar aanmoedigen. De fiets-
straten waren, net als onze natuurgebieden, parken en speelterreinen, bijzonder in trek. Niet alleen is er daardoor meer afval 
in onze wandelgebieden, er duikt ook een nieuw fenomeen op: gebruikte handschoenen en mondmaskers worden, voor-
namelijk in de buurt van supermarkten en winkels, zomaar achtergelaten. Onze N-VA’ers ondersteunden daarom de oproep 
van ‘Mooimakers’ en wil iedereen oproepen om niets op straten of pleinen te gooien, geen velden of bossen te vervuilen, 
of te sluikstorten. Dat is geen nieuwe boodschap, maar wel eentje die duidelijk herhaling nodig heeft.
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Actualisering van beleidsvisie sociaal wonen
Zoals iedere Vlaamse gemeente, moet ook Bonheiden zich inzetten om in-
woners kansen te geven op de woningmarkt. Sociale huisvesting is daar één 
onderdeel van, maar ook het aanbod van betaalbare koopwoningen is cruciaal.

Met het dossier ‘Hogenopstal 3 en 
Olmenlaan’ is de aanpak van die 
problematiek heel actueel. Maar ook 
het dossier ‘Grote Heide’ kan men 
daarvan niet loskoppelen. Vooraleer 
de gemeenteraad zich kan uitspreken 

over de uitbreidingsplannen van die 
woonprojecten, is er een dringende 
evaluatie en actualisering van het 
woonbeleid in onze gemeente nodig.

‘We maken van de hele bebouwde kom een 30 km/u-zone. Dat zal 
alles oplossen: de doorstroming én de verkeersveiligheid’. Dat was 
de boodschap van de Open Vld-schepen van Mobiliteit. Op die 
manier wordt het debat rond de zone 30 in de bebouwde kom 
misbruikt om de verkeerslichten koste wat kost uit te zetten.

N-VA Bonheiden-Rijmenam 
is altijd bereid om constructief 
mee zoeken naar oplossingen. 
We hebben het project rond de 
testopstelling dan ook een kans 
gegeven. Ondanks dat dit thema 
zowat ontplofte op sociale media, 
zal u onze fractie daarover niet 
gehoord of gezien hebben. Open 
Vld en BR 30 polariseerden dat 
debat in het verleden en oogsten 
nu wat ze gezaaid heeft.

Studieadvies genegeerd

Ook binnen- en buitenlandse 
studies doen uitspraken over 
wanneer een dergelijke maatregel 
wenselijk is. De intensiteit van 
verkeersbewegingen en ruimte-
lijke context zijn daarin cruciaal. 
Professoren zijn het erover eens 
dat zone 30 af te raden is voor 
intensiteiten van boven de 15.000 
bewegingen per dag. Om u een 
idee te geven, het centrum van 
Bonheiden heeft in normale 
omstandigheden een intensiteit 
van meer dan 25.000 bewegingen 
per dag.

Volwassen debat

Een 30 km/u-zone moet 
ondersteund worden met andere 
maatregelen op het terrein, zoals 
aangegeven door het vademecum. 
U hebt intussen zelf kunnen vast-
stellen dat de combinatie van die 
maatregel met het uitschakelen 
van de verkeerslichten de door-
stroming én de verkeersveiligheid 
niet ten goede komt. Bovendien 
is het voor voetgangers levensge-
vaarlijk en bijna onmogelijk om 
op een veilige manier over te ste-
ken. Onze mandatarissen kregen 
tientallen meldingen van (bijna)
ongevallen en 1 ongeval met ge-
lukkig enkele materiële schade.

Gemeenteraadscommissie 

Mobiliteit

Onze N-VA-fractie vroeg daarom 
op de gemeenteraad van 31 maart 
om een mobiliteitscommissie op 
te richten. Die commissie kan de 
resultaten van de testopstelling 
analyseren en daarna de juiste 
adviezen geven aan het gemeen-
tebestuur. 

Open Vld en BR30 maken misbruik van zone 30 
om verkeerslichten uit te zetten

bonheiden@n-va.be
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Voor de N-VA is en blijft verkeersveiligheid prioriteit nummer één!
Gooi succesvolle realisaties uit het verleden niet in de prullenbak
De vorige bestuursploeg maakte werk van een geregelde verkeersafwikkeling door verkeerslichten. De redenen daarvoor 
waren de dramatische ongevallencijfers in onze gemeente, en specifiek in het centrum. Per jaar waren er gemiddeld acht 
ongevallen met letsel. Jammer genoeg waren daar ook ongevallen met dodelijke afloop bij. Onze N-VA-fractie zorgde ook 
voor infrastructurele doorstromingsmaatregelen:

1   Een verlenging van de afslagstrook op het kruispunt van de Rijmenamseweg en de Lange Dreef.

2   Een andere scanmethode op datzelfde kruispunt. Daardoor volgt de schakeling van de verkeerslichten elkaar sneller op.

3   Een afslagstrook naar de Guido Gezellelaan.

4   De linksaf-beweging vanuit de richting van Rijmenam naar de Schoolstraat werd weggenomen.

5   Er werd een opstelstrook gecreëerd om af te slaan naar de Waversesteenweg vanuit richting Mechelen.

6   Er kwam een afslagstrook richting Muizensesteenweg komende van het dorp.

7   De parkeerplaatsen voor langparkeren in het dorp werden verlengd. Zo kunnen bestuurders voorwaarts inrijden, waardoor er minder 
manoeuvretijd nodig is.

Conclusie: opzet geslaagd. De ongevallencijfers zijn spectaculair gedaald van 8 naar 0 ongevallen met letsel tussen 2014 en 2018 in het  
centrum van Bonheiden. Er waren 2,4 ongevallen per 1.000 inwoners over het gehele grondgebied. Bonheiden is daarmee de beste leerling 
van de klas in Vlaanderen. Een prestatie waar we terecht fier op mogen zijn.

Conclusie: de testopstelling was niet voldoende sluitend en doeltreffend.

N-VA Bonheiden-Rijmenam pleitte daarom op de OCMW-raad van februari eerst voor het doorhakken van een aantal essentiële 
knopen:

•   Moet het aantal inwoners in onze gemeente nog groeien? Of 
zetten we in op woon- en leefkwaliteit en groene ruimte?

•   Hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen en kleinkinderen 
in onze gemeente kunnen blijven wonen?

•   Hoe kunnen we sociale woongetto’s vermijden en toch  
werken aan kernversterking?

•   Moeten we onze sociale woningen blijven verkopen aan 
huurders waardoor het aanbod van huurwoningen krimpt?

•   Welk actieplan is er om domiciliefraude aan te pakken?

•   Gaat de sociale woningmaatschappij actief werk maken van 
eigendomsonderzoek in het buitenland?

•   Hoeveel van onze inwoners staan op een wachtlijst? 
•   Moet de sociale huisvestingsmaatschappij overschakelen 

van nieuwbouw naar woningaankoop en renovatie?
•   Kunnen grote villa’s opgesplitst worden in meerdere  

wooneenheden?

Testopstelling op een totaal verkeerd moment
Onze gemeente kan nog verkeersveiliger worden met een vlottere doorstroming.

Hoe doen we dat en waaraan geven we voorrang?
•   Doorstroming van het autoverkeer? 
•   Doorstroming van het fietsverkeer of voetgangers? 
•   Doorstroming van het openbaar vervoer?
•   Doorstroming op de as Mechelen-Keerbergen? 
•   Doorstroming op de as Katelijne-Bonheiden?
•   Doorstroming op de as Muizen-Bonheiden?
•   Welke impact heeft een snellere doorstroming op de  

verkeersveiligheid?
•   Is het veiliger voor voetgangers van alle leeftijden met of  

zonder assistentie? 

Een proefopstelling moet antwoorden geven over mogelijke  
toekomstige oplossingen. Maar de vraag is: kunnen we de 
huidige situatie als normaal beschouwen? N-VA Bonheiden-
Rijmenam denkt van niet omwille van een aantal redenen.
•   De vele thuiswerkers door de coronacrisis
•   De werken aan de Weynesbaan
•   De werken aan de brug in Muizen
•   De werken aan de tangent in Mechelen
•   De (corona)sluiting van school Klimop
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Waar ligt de toekomst van onze gemeente? 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil Vlaanderen opdelen in 17 referentieregio’s. In zijn 
voorstel wordt Bonheiden-Rijmenam ingedeeld bij de referentieregio Rivierenland.

Bij gebrek aan initiatief van het gemeentebestuur 
bracht onze N-VA-fractie het thema op de agenda 
van de gemeenteraad van december 2020. Re-
giovorming moet namelijk van onderuit gestalte 
krijgen en niet via een dictaat van een minister. De 
regiokeuzes hebben verregaande gevolgen. Ligt onze 
toekomst in een grootstedelijk gebied of eerder in 
een residentiële buffer tussen Mechelen en Leuven?

Inspiratieloos gemeentebestuur

Onze fractie vroeg naast een participatietraject voor 
de burgers, ook de oprichting van een werkgroep 
‘regiovorming’ die in alle sereniteit antwoorden 
moest formuleren op dat vraagstuk. Ook hier toon-
de het gemeentebestuur weinig of geen daadkracht. 
Maandenlang werd er getalmd om een werkgroep 
op te starten. Enkele uren voor aanvang werd een 
bijeenkomst daarover zelfs doodleuk geannuleerd.

Keuze defi nitief?

Ondertussen nam Vlaanderen al beslissingen zonder advies van onze gemeente. Die keuzes kunnen zeer nadelige 
gevolgen hebben voor onze inwoners. De burgemeester en het schepencollege dragen daarin dus een verpletterende 
verantwoordelijkheid.

De keuze van een referentieregio neem je niet zomaar 
‘tussen de soep en de patatten’. Zoiets vraagt meer 
duiding en onderzoek.” 

Guido Vaganée, fractievoorzitter

De keuze van een referentieregio neem je niet zomaar 
‘tussen de soep en de patatten’. Zoiets vraagt meer 

www.n-va.be/bonheiden
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Bonheiden radicaal digitaal? Iedereen mee?
De NMBS sluit loketten, er is Tax-on-web en mypension.be, en uw coronatestresultaat vind je in een app. Toch is er op digitaal 
vlak nog werk aan de winkel in Bonheiden.

Een vrouw belt naar het gemeentehuis 
in Bonheiden met een vraag rond een 
bepaald probleem. De persoon aan de 
andere kant van lijn antwoordt dat het 
veel te druk is en dat de vraag niet onmid-
dellijk beantwoord kan worden. De vraag 
wordt best via mail aan de betrokken 
dienst overgemaakt. De vrouw in kwes-
tie heeft geen computer of internet. Ze 
heeft ook geen kinderen die haar kunnen 
helpen. Zo komt ze finaal bij ons gemeen-
teraadslid Marcel Claes terecht.

Enorme digitale kloof

Hoe graag Marcel die vrouw ook gehol-
pen heeft, onze N-VA-fractie ervaart 
dat ene geval als een noodkreet. 650.000 
Vlamingen beschikken niet over inter-
net. Dat is maar liefst 10 procent van alle 
huishoudens in Vlaanderen. Het gaat niet 
alleen over gezinnen met lage inkomens, 

alleenstaanden en ouderen. Ook het 
gebrek aan digitale vaardigheden is een 
groot probleem. De cijfers tonen aan dat 
er een enorme digitale kloof is ontstaan.

Digibuddy’s

De N-VA wil die kloof helpen verkleinen, 
op nationaal en lokaal vlak. Jan Jam-
bon, bevoegd minister voor ICT, trekt 
50 miljoen euro uit in het kader van het 
Vlaamse relanceplan. N-VA Bonheiden-
Rijmenam stelde het Beego-project van 
‘digibuddy’s’ voor in de gemeenteraad. 
IT-studenten van Beego verlenen digitale 
assistentie aan huis. Dat doen ze in ruil 
voor een digicheque. Lokale besturen 
kunnen dus digicheques aankopen en 
gebruiken om hun inwoners van digitale 
hulp te voorzien. De gemeenteraad ging unaniem in op de 

vraag. Nu nog actie ondernemen, beste 
gemeentebestuur.

Toch een vergoeding voor vrijwilligers in vaccinatiecentrum
Tijdens de gemeenteraad van februari vroeg raadslid Geert Teughels om toch een vergoeding te voorzien voor vrijwilligers die 
komen helpen in het vaccinatiecentrum. 

De burgemeester vond dat geen goed idee. In zijn ogen moest eerst ‘het kaf van het koren gescheiden worden’, want volgens hem 
zijn sommigen alleen maar uit op een snelle vaccinatie. Hoe onrespectvol kan je zijn naar al diegenen die deze pandemie zo snel 
mogelijk willen bestrijden? Gelukkig is de eerstelijnszone Bonstato wel begaan met alle vrijwilligers. Er is beslist om 10 euro per 
dagdeel te voorzien voor alle niet-medische vrijwilligers. Vlaanderen voorziet trouwens ook extra budgetten om de vaccinatie-
centra goed te laten draaien.

Rijmheidebon

Ons N-VA-voorstel gaat nog een stapje verder. Wij 
willen vrijwilligers de afgesproken waarde in een 
aankoopbon van hun gemeente schenken. In ons geval 
is dat dus een Rijmheidebon. Zo zorgen we ervoor dan 
onze vrijwilligers écht gewaardeerd worden en dat 
onze plaatselijke middenstand een extra duwtje in de 
rug krijgt. Toch werd dat idee gewoon weggelachen 
door de burgemeester.

We hopen dat de andere partijen ons voorstel én de 
steun aan onze middenstand wel de moeite waard 
vinden en alsnog een aanpassing doorvoeren.

€

€

€

bonheiden@n-va.be
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Samen maken we Antwerpen groener

Hebt u een
goed idee en wiltu mee de handen uitde mouwen steken?
Mail dan naar meerbos@vlaanderen.be

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse 

Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie van natuur-

verenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en jeugdverenigingen.

• erkent Zuhal 463 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 921 hectare

natuurreservaat toegankelijker,

• investeren we in een van onze oudste natuurgebieden, De Liereman, nadat het vorige zomer 

door een grote bosbrand getroffen werd,

• maken we werk van een aaneengesloten grensoverschrijdend natuurgebied van 1.000 hectare 

in de vallei van ’t Merkske in Zondereigen (Baarle-Hertog),

122 
miljoen

euro budget

4.000 ha
effectief extra bos

tegen 2024

20.000 ha
extra natuur

onder natuurbeheer

In de provincie Antwerpen ...

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije 
jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.”

“

Samen maken we Antwerpen groenerStroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Jan Jambon, Vlaams minister-president

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


