
Coniunctis viribus (met vereende 
krachten)

De afgelopen maanden werden er in alle 
N-VA-afdelingen verkiezingen georgani-
seerd. In dit blad kan u kennismaken met 
de twintig enthousiaste en gemotiveerde 
leden van ons vernieuwde afdelingsbe-
stuur. Binnenkort trekken we naar ‘de 
moeder aller verkiezingen’. In 2024 vinden 
zowel Europese-, federale-, regionale – (in 
mei) als provinciale - en gemeenteraads-
verkiezingen (in oktober) plaats.

Onze ambitie is niets minder dan 
bestuursdeelname in onze mooie 
gemeente. Tot die tijd blijven we construc-
tief oppositie voeren en waar nodig de 
juiste kritische vragen stellen. We dienen 
systematisch voorstellen in op de 
gemeenteraad en drukken zo onze 
stempel op het beleid. De N-VA is echter 
niet enkel op lokaal niveau nodig. 
Bonheidenaars nemen ook elders hun 
verantwoordelijkheid op: in de provincie-
raad met Christ’l Cottenie en in het fede-
raal parlement met Kamerlid Wim Van der 
Donckt. 

De laatste maanden stelden we pijnlijk 
vast dat het huidige politieke model niet 
werkt. We trekken al jaren aan de alarm-
bel over verschillende thema’s: energie, 
defensie, de betaalbaarheid van onze pen-
sioenen … De N-VA toont eens te meer 
aan dat er nood is aan meer Vlaamse 
bevoegdheden en autonomie. ‘Coniunctis 
viribus’, zoals onze nationale voorzitter zou 
zeggen. Met vereende krachten van sterke 
bestuursleden en een sterk mandaat van 
de kiezer willen we dat vanaf 2024 ook 
effectief waarmaken.

Yonathan Bosman
Voorzitter

Nieuwe ‘Sportkeet’ laat petanque 
in de kou staan
De ‘Sportkeet’, het houten gebouw geprangd tussen de sporthal, de 
Krankhoeve en de Splinter, is dringend aan vernieuwing toe. De vraag 
is echter: wat mag dat kosten?

Aanvankelijk begrootte het huidige be-
stuur de kostprijs op een klein miljoen 
euro. Recent werd dat opgetrokken 
naar meer dan 1,2 miljoen euro. Het 
initiële plan voorzag in vier overdekte 
en verwarmde petanquebanen, een 
cafetaria, ruime douchevoorzieningen, 
een vergaderzaal, vloerverwarming … 

Meer geld voor minder resultaat

Na een openbare aanbesteding bedroeg 
de goedkoopste offerte meer dan 1,6 
miljoen euro. Op de gemeenteraads-
commissie van 17 maart lichtte het 
bestuur een en ander toe. Men zal een 
nieuwe mededinging lanceren en het 
budget wordt – alweer – opgetrokken 
naar 1,3 miljoen. Tegelijkertijd moet 
het originele prestigeproject down-
sizen. Zo zullen de vier overdekte 
petanquebanen dan toch niet 
verwarmd worden.

Enkele vragen en bedenkingen 

•  Is een cafetaria echt nodig? De 
Krankhoeve, de Sporthal én de Splinter 
(uitgerust met een cafetaria) liggen op 
een boogscheut van het complex.

•  Waarom een vergaderzaal?
•  Wat is het nut van niet-verwarmde 

overdekte petanquebanen?

Kan men niet beter besparen op de 
eerste twee punten en wél verwarming 
voorzien voor de petanquebanen? Het 
gemeentebestuur kon op geen van 
bovenstaande opmerkingen een ant-
woord formuleren. Het gaat volgens 
hen om hun eigen ‘politieke keuze’. Dit 
prestigeproject dreigt dus niet alleen 
een nieuwe financiële molensteen rond 
de nek van iedere inwoner te worden, 
ook de gebruikers ervan blijven nog 
eens in de kou staan … U verdient 
beter!

Antwerpen
Koningin Elisabethzaal

9
JUN

Oud-Turnhout
Alta Ripa

22
SEP

www.n-va.be/agenda

Raadslid en Kamerlid Wim Van der Donckt aan de oude sportkeet.
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Voorstelling vernieuwd N-VA-bestuur

Yonathan Bosman, 
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Marcel Claes, 
gemeenteraadslid

Bart Nelissen, 
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Patricia Frederickx, 
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Johan Lievens, 
bestuurslid
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bestuurslid

Nayeli Paulussen, 
bestuurslid

Katrien Delhoune, 
bestuurslid

Lynn Uytterhoeven, 
bestuurslid

Cindy Symons,
bestuurslid

Emily Demandt, 
bestuurslid

Pieter Van de Perre,
bestuurslid

Jaak Van Assche
bestuurslid

bonheiden@n-va.be

   Zin om onze ploeg te versterken? Stuur gerust een mailtje naar yonathan.bosman@n-va.be 
of guido.vaganee@n-va.be en we nemen zo snel mogelijk contact op met jou!



Gemeentelijk energiefonds voor wie het financieel moeilijk heeft
Naar aanleiding van de stijgende energieprijzen stelde onze N-VA-fractie via raadslid Geert Teughels ondersteunende  
maatregelen voor op de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 maart.

Het OCMW staat nu al in 
voor de sociale en budgettaire 
begeleiding aan personen die 
betalingsmoeilijkheden onder-
vinden, inzonderheid met hun 
rekeningen voor gas en elektri-
citeit. Met het N-VA-voorstel 
willen we de cliënten die niet 
onder het SOCTAR-systeem 
vallen (namelijk het sociaal 
tarief) maar zij die wel financi-
ele moeilijkheden ondervinden 
in verband met hun energiefac-

tuur (alleenstaanden, gepensio-
neerden …) niet in de kou laten 
staan.

Hulpdrempel is te hoog

Omdat de drempel bij veel 
betrokkenen te hoog blijkt om 
hulp te vragen, wil de N-VA 
werken met een neutraal 
proces. De afhandeling en 
verwerking van de aanvragen 
gebeurt (zoals gebruikelijk) na 

sociaal onderzoek door de so-
ciale dienst. Die worden nadien 
met een gemotiveerd voorstel 
voorgelegd aan het Bijzonder 
Comité voor de Sociale Dienst. 

Zij nemen een beslissing over 
het al dan niet toekennen 
van een tussenkomst. Op de 
gemeenteraad werd het voorstel 
gedeeltelijk gevolgd door de 
meerderheid. De schepen enga-
geerde zich om de drempels om 
hulp te vragen weg te nemen 
en te werken met een neutraal 
aanvraagproces. We konden 
ons vinden in die aanpak en 
zullen de uitwerking ervan mee 
blijven opvolgen.

NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD

Raadslid Wim Van der Donckt vroeg naar de status van het woonproject Grote Heide. Tussen de gemeente 

en intercommunale IGEMO gingen al heel wat vragen over en weer, maar antwoorden kwamen er niet. 

“We kunnen werkelijk spreken van een dovemansgesprek”, zucht Van der Donckt.

Fractievoorzitter Guido Vaganée confronteerde het bestuur met de prestaties van onze gemeente uit de provincie-

barometer. De CO2-uitstoot in Bonheiden is gestegen met maar liefst 9,2 procent. Vooral de uitstoot gelinkt aan 

particulier wonen klimt naar ongekende hoogtes. Het is zeer eigenaardig dat het aantal uitbetaalde premies voor 

bijvoorbeeld isolatie en warmtepompen daalde van 130 dossiers in 2017 naar 60 dossiers vandaag.

Raadslid Geert Teughels bracht het gebrek aan handhaving van het zwerfvuil aan de site Kikshamlei 

op de agenda. In een eerdere gemeenteraad vroegen we om de Kikshamlei toe te voegen aan het 

zwerfvuilplan, maar dat is nog steeds niet gebeurd.

Raadslid Karl Theerens stelde vast dat de vacatures binnen de gemeente zeer moeilijk ingevuld 

raken. Hij vroeg om actief op zoek te gaan naar samenwerkingen met de buurgemeenten om de 

dienstverlening te kunnen blijven waarborgen.

Raadslid Karolien Huibers stelde zich vragen bij het meer dan een jaar inactief zijn van het bejubelde Buck-e 

incentive systeem voor jonge fietsers. Doordat de gemeente en de firma zelf hierin zwaar in gebreke blijft, 

zullen er heel wat inspanningen moeten gebeuren om draagvlak te herwinnen bij ouders en kinderen.

Raadslid Marcel Claes vroeg het sociaal beheersrecht toe te passen bij woningen die al een tijdje leegstaan. 

Het sociaal beheersrecht heeft als doel om leegstand en verkrotting te bestrijden en probleemwoningen na 

herstel opnieuw op de woningmarkt te brengen tegen sociale voorwaarden. De schepen kende het sociaal 

beheersrecht niet en beloofde te onderzoeken wat er in onze gemeente mogelijk was.

3



N-VA wil bosbeheerders aan tafel brengen met de gemeente
Bosbeheersplannen hebben tot doel de natuurwaarden te verbeteren. Uit de presentatie van Natuurpunt en de toelichting van 
de bevoegde schepen tijdens de druk bijgewoonde gemeenteraadscommissie, konden we vaststellen dat het uitvoeren van de 
beheersplannen op schema zitten. Doordat de bosbeheerder (Natuurpunt) overging tot het kappen van bomen, volgden er heel 
wat emotionele reacties van burgers.

De opmaak van de bosbeheersplannen die door 
onze gemeente en/of het Vlaams Agentschap 
Natuur en Bos (ANB) zijn goedgekeurd, dateren 
van meer dan tien jaar geleden. Ondertussen zijn 
naast de natuurwaarden ook andere Europese, 
Vlaamse en lokale doelstellingen belangrijk(er) 
geworden. Dan denken we onder meer aan het 
capteren van de CO2-uitstoot en het nemen van 
hitte- en waterbestendige maatregelen.

Bomencompensatiefonds

Onze N-VA-fractie stelde bij monde van fractie-
voorzitter Guido Vaganée voor om een lokaal 
bomencompensatiefonds en overleg op te starten. 
Zo’n fonds moet ons helpen alle klimaat- en 
natuurdoelstellingen aan te pakken. We missen 
momenteel een wisselwerking tussen de verschil-
lende ambities. Nochtans zit daar juist de sleutel 
om onze doelstellingen te behalen.

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

Bij het kappen van bomen is het belangrijk om die maatregelen selectief en doordacht uit te voeren. De houtverwerking van de 
gekapte bomen brengt trouwens ook geld in het laatje van de beheerders. Een percentage van die opbrengst onderbrengen in een lo-
kaal bomencompensatiefonds geeft de gemeente middelen om extra te investeren in de aanplant van bomen, ook op kavels met een 
andere bestemming dan bos. Het heraanplant-engagement van de beheerders is cruciaal om onze milieudoelstellingen te behalen 
en het ‘Bonheiden Boomt’-quotum te bereiken.

Geen woorden, maar daden

Ondanks het geroep en getier van de Open Vld-fractievoorzitter op de commissie, bleef hij bij de stemming in de gemeenteraad 
muisstil. De meerderheid volgde onze redenering niet. Jammer. Het is een gemiste kans om onze inwoners, natuur en natuurver-
enigingen dichter bij elkaar te brengen.

Fractievoorzitter Guido Vaganée aan het Kelderbos in Bonheiden.

www.n-va.be/bonheiden
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Bestuurslid in de kijker: 

YONATHAN BOSMAN
•  39 jaar
•  Papa van Iofa, Ayla en Elsa
•  Werkzaam als zelfstandig consultant
•  Coach bij judoclub Bonheiden
•  Afkomstig uit Opwijk
•  Woont al meer dan tien jaar in Bonheiden

Hoe ben je bij de N-VA terecht gekomen?
“Ik was als tiener al enorm geïnteresseerd in politiek. Mijn geboortegemeente Opwijk maakte deel uit van Brussel-Halle-
Vilvoorde, het gecontesteerde kiesarrondissement. Tijdens mijn hogere studies in Brussel heb ik meermaals ondervonden 
hoe onvriendelijk Vlamingen daar soms behandeld worden. Wanneer in 2005 een zoveelste poging mislukte om dat 
gedrocht te splitsen, zette ik de stap naar de N-VA. Ik wilde me actief mee engageren voor de Vlaamse zaak. Ik was een 
paar jaar actief binnen de Opwijkse N-VA-afdeling, tot ik in 2011 de liefde ben gevolgd en naar Bonheiden ben verhuisd.”

“Na enkele jaren werkervaring in het buitenland, werk ik sinds 2019 weer vanuit België. Ik hervatte mijn politieke 
bezigheden bij N-VA Bonheiden-Rijmenam. Eerst als bestuurslid, nadien als ondervoorzitter. Sinds de bestuurs-
verkiezingen van maart mag ik mezelf voorzitter van onze afdeling noemen, een hele eer! Met mijn financiële achter-
grond hecht ik veel belang aan een evenwichtige begroting. Een meerderheid die ongecontroleerd belastinggeld uitgeeft 
en jaar na jaar de tekorten opstapelt, daar erger ik me paars-groen aan.”

Putte

Bonheiden

Haacht

Keerbergen

Sint-Katelijne-Waver

Boortmeerbeek

Fusiedossier: 
hoog tijd dat we 
zélf ons eigen 
verhaal schrijven
De N-VA bracht de bestuurskracht van 
onze gemeente al dikwijls op de agenda. 
Op de gemeenteraad van maart 2021 
werd de beslissing om aan te sluiten bij 
referentieregio Rivierenland (Mechelen) 
door de strot van de gemeenteraad en 
de bevolking geduwd. Die beslissing 
zou weleens grote gevolgen kunnen 
hebben.

Voor de N-VA moet Bonheiden-Rijmenam 
haar uniek profiel als groene, residentiële 
gemeente veiligstellen. Visievorming en 
samenwerking lijkt daarbij de sleutel tot 
succes. We merken dat onze gemeentelijke 
diensten het moeilijk krijgen en vacatures 
niet of zeer traag ingevuld geraken. Ook 
de gemeentelijke financiën staan onder 
zware druk. We gaven u al mee dat de 
begroting meer dan ontspoort en de 
schuld deze legislatuur met meer dan 
800 procent steeg.

Gemeentelijke associaties

Nadenken over gemeentelijke associaties 
of ambtelijke fusies van diensten is de 
start om een werkende schaalgrootte te 
verkrijgen en toekomstige uitdagingen te 
blijven aankunnen. ‘Ligt onze toekomst 
in een grootstedelijk gebied of functione-
ren we beter als residentiële buffer tussen 
Mechelen en Leuven?’ Dat lijkt de vraag 
van een miljoen … 

De N-VA kijkt in eerste instantie naar 
samenwerkingen met lokale besturen 
met hetzelfde profiel. Dan komen we uit 
bij Keerbergen, Boortmeerbeek, Sint-

Katelijne-Waver, Putte en Haacht. Een 
ambtelijke nauwe samenwerking zal onze 
eigenheid, aantrekkingskracht en groene 
profiel versterken. Daarmee creëren we 
een residentiële buffer tussen de steden 
Mechelen en Leuven. Wachten is stilaan 
geen optie meer. We moeten zélf ons 
eigen verhaal gaan schrijven, alvorens 
anderen dat voor ons gaan doen.

Oprichting Staten-Generaal

Onze N-VA-fractie vroeg op de gemeente-
raad van april de oprichting van een 
Staten-Generaal ‘De toekomst van onze 
gemeente’. Daarin kunnen vertegen-
woordigers van alle fracties uit de 
gemeenteraad zetelen, maar ook mensen 
uit het middenveld, zoals verenigingen, 
experten en burgers. 

Zo kunnen we in alle openheid met 
elkaar in debat treden over de toekomst 
van onze gemeente. De meerderheid van 
BR30, CD&V en Open Vld vond een 
overlegorgaan niet nodig. Het is aan ons 
om daarin een beslissing te nemen, niet 
aan de oppositie”, dixit burgemeester 
Lode Van Looy.

bonheiden@n-va.be
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