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Bedankt dat u
er was op
de N-VA-brunch!

Betaalbaar wonen wordt realiteit!

Opnieuw was de jaarlijkse brunch
van onze afdeling een schot in de
roos. Veel volk, lekker eten en een
boeiende gastspreker zorgden
voor een aangename sfeer. We
danken alle leden en sympathisanten voor hun aanwezigheid
maken graag nu al een afspraak
voor volgend jaar.

Zo zal woonproject Grote Heide er uitzien.
Op 28 september keurde de gemeenteraad het woonproject Grote Heide
voorlopig goed. Het is de ambitie van het
bestuur om in het voorjaar van 2017 het
project definitief goed te keuren.
Zo zouden de eerste werken volgend jaar
al kunnen beginnen.
Tot 15 december 2016 geeft het gemeentebestuur u de kans om opmerkingen en
bezwaren over het woonproject over te
maken. Na de sluiting van dit openbaar
onderzoek brengt de gemeentelijke

Koekenzingen bij de N-VA
Ook dit jaar kan je op oudejaarsdag weer komen koekenzingen bij de N-VA in
Bonheiden en Rijmenam. Je bent welkom in het huis van de burgemeester
(Mechelseweg 133, Bonheiden) en bij het advocatenkantoor van ereburgemeester Eric Duchesne (Langedreef 18, Rijmenam).
Voor de kinderen voorzien we lekkere pannenkoeken, chocomelk en ballonnen.
Volwassenen kunnen zich verwarmen aan een smakelijk drankje.

commissie Ruimtelijke Ordening advies
uit aan het gemeentebestuur. Dan kunnen
er nog enkele aanpassingen worden
doorgevoerd om het plan hopelijk deze
lente voor definitieve goedkeuring voor te
leggen aan de gemeenteraad.
Betaalbaar wonen was een belangrijk
thema in het verkiezingsprogramma van
elke partij. Ook in dit dossier zorgde het
denken, durven en doen van de N-VA voor
een ommekeer, waardoor er snel nieuwe
woningen zullen verrijzen op Grote Heide.
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Geert neemt de Teug(h)els in handen

De toekomst van onze gemeente
Onlangs gingen twee grote en belangrijke
projecten van start in onze gemeente: de
heraanleg van Rijmenam-dorp en de
bouw van het nieuwe Kind- en
Jeugdontmoetingscentrum (KJOC).
Beide projecten worden over de
partijgrenzen heen gedragen: u kan er
dus maar wel bij varen!

vlot te laten verlopen wil de gemeente
nauw samenwerken met en communiceren
naar de buurtbewoners. Zo startten we
vorig jaar met een infomarkt, verscheen er
een extra Rijmheide over het onderwerp

Werken van deze omvang hebben
natuurlijk een impact op de omwonenden,
de handelaars en de mobiliteit. Om alles

Meer hierover leest u op de volgende
pagina.
Dit zijn twee mooie realisaties, maar er
wachten nog heel wat uitdagingen. Ik
zal erop toezien dat onze mensen deze
en andere projecten tot een goed einde
brengen. Maar laat me u vooral alvast
fijne en vreugdevolle feestdagen wensen!

Heraanleg Rijmenam-dorp
De heraanleg van Rijmenam-dorp
kent een lange voorgeschiedenis. Al
in 1995 werd immers de start van de
rioleringswerken aangekondigd. Maar nu
is het eindelijk zover. Na de rioolwerken
krijgen de straten en de pleinen een nieuw
kleedje.

Ook de bouw van het KJOC heeft een veel
te lange voorgeschiedenis. Al meer dan
tien jaar wachten onze jongeren op een
eigen jeugdhuis en een leuke fuifzaal.

geert.teughels@n-va.be
en werd een werkgroep Mobiliteit
opgericht. Ook de handelaars vergeet
de gemeente niet, dankzij verschillende
overlegmomenten, een minderhinderplan
en een contactpersoon.

Geert Teughels
Voorzitter N-VA Bonheiden-Rijmenam

Bonheiden krijgt eervolle vermelding voor mobiliteitsbeleid
Dat dit bestuur zeer sterk inzet op noodzakelijke mobiliteitswijzigingen is geen geheim. We zijn dan ook zeer blij dat
minister Ben Weyts onze inzet beloonde met een eervolle
vermelding op de Business Mobility Award 2016.

congressen. Deze award is dan ook een terechte erkenning voor
het harde en soms moeilijke werk van de mobiliteitsdienst van
onze gemeente.

Mobiliteit heeft veel met gewoontegedrag te maken. Je hebt
jezelf er ongetwijfeld al op betrapt dat je op je werk aankomt
en moet vaststellen dat je niet meer weet welke weg je genomen
hebt. Maar dat betekent ook dat na je na elke mobiliteitsingreep
je verplaatsingsgewoonte moet aanpassen. Dat geeft soms een
onwennig gevoel, maar de gemeente zet er stevig op in om die
gewoontes aan te passen voor een beter en veiliger verkeer.
Bonheiden geldt dan ook als inspiratiebron voor vele andere
gemeenten, een voorbeeld van creativiteit en teamwork. Onze
burgemeester wordt bijgevolg regelmatig gevraagd om het
Bonheidense mobiliteitsrecept te komen voorstellen op diverse

Burgerparticipatie

Het gemeentebestuur betrekt u bij het beleid
Enkele maanden geleden nodigde de gemeente de inwoners
van de wijk Harent uit om deel te nemen aan een werkgroep
rond de mobiliteit in hun buurt. De massale interesse bewijst
dat dit onderwerp sterk leeft bij de bewoners.
Op de eerste bijeenkomst in september werd informatie gegeven
over alle wegenwerken die eraan zitten te komen en welke
impact dit zal hebben op de verkeersstromen. Op een tweede

bonheiden@n-va.be

sessie in oktober kwamen dan de bestaande
en potentiële problemen die de bewoners
zagen op de agenda. Al snel werd duidelijk
dat het toenemend (sluip)verkeer en de
onaangepaste snelheid de grootste gevaren zijn.
In samenspraak met de bewoners besloot de gemeente daarop
om de Oude Schrieksebaan en de Oude Booischotsebaan aan de

DENKEN.DURVEN.DOEN.

3

Gezondheidsbeleid in de kijker

Bonheiden werkt hard aan uw gezondheid
Een tweetal jaar geleden werd de gemeentelijke werkgroep
Gezondheid opgericht. Zowel de administratie als geïnteresseerde burgers geven daar mee het gezondheidsbeleid van
Bonheiden vorm.
Een van de vele initiatieven van de werkgroep is een jaarlijkse
infoavond in oktober. De onderwerpen diabetes, kanker en de
meno-en andropauze passeerden al de revue en deze oktober
hadden we het over burn-out, depressie en winterdip. Volgend
jaar luidt de titel: ‘Wat als je te lang schaapjes moet tellen?’.

Te veel initiatieven om op te noemen
De werkgroep Gezondheid zette bovendien zijn schouders onder
de Rode Neuzen Dag, het gezonde ontbijt, de 10 000 stappen-uitdaging, de fietsmaand en de dag rond orgaandonatie. Ook de
fietsstraten kaderen binnen het gezondheidsbeleid om onze
inwoners aan te zetten om meer te bewegen en zo gezonder door
het leven te gaan.

Geef jij ook bloed dit jaar?
Na het succes van de bloedinzamelactie vorig jaar, zal je ook dit
jaar op 20 december tussen 18 uur en 21 uur bloed kunnen geven
in GC ’t Blikveld. In ruil voor je gift trakteren wij op een drankje
en een hapje en voorzien we een leuke attentie.
In 2017 zullen we ook voor het vijfde jaar op rij Think Pink-gemeente
zijn. Net als vorig jaar zal de Bike for Think Pink Challenge vertrekken en aankomen in Bonheiden. Bij de aankomst op zondag 25 juni
voorzien we een spetterende familiedag aan de Krankhoeve.

Nieuw Kinder- en Jeugdontmoetingscentrum komt er eindelijk!
Na grondig overleg tussen de coalitiepartners en alle andere betrokkenen,
wordt nog voor het einde van dit jaar
de eerste spade in de grond gestoken
worden voor de bouw van het KJOC.
Een dossier dat het daglicht zag tijdens
de vorige coalitie en voor heel wat commotie zorgde, wordt daarmee eindelijk
gerealiseerd. Binnen de voorziene budgettaire ruimte bovendien. De opening
verwachten we in de loop van 2018.

allerhande evenementen. Het KJOC
wordt de ideale uitvalsbasis voor de
jeugd- en jongerenwerking van onze gemeente. Bovendien zullen ook de talloze
verenigingen van onze gemeente er hun
activiteiten kunnen ontplooien.

De jeugddienst, het jeugdhuis en de
Wiebelboom (kinderopvang) zullen er
onderdak vinden. De polyvalente zaal
zal beschikbaar zijn voor feestjes en

Bonheiden krijgt er dus een ‘parel’ bij die
zal schitteren langs de Waversesteenweg
naast de sporthal Berentrode. Zoals het
een groene gemeente past, hebben we
respect voor natuur en mens bij de bouw
en hanteren we het principe van duurzaamheid.
Burgemeester Guido Vaganée,
N-VA-schepen Karolien Huibers en de
andere N-VA-gemeenteraadsleden staan
als één man/vrouw achter de schepen
van Jeugd Jan Fonderie om van het
KJOC een succes te maken. De jeugd
is de toekomst en die toekomst ziet er
mooi uit in onze gemeente.

Rijmenamseweg in Rijmenam en het kruispunt RijmenamsewegWeynesbaan tijdelijk af te sluiten voor het verkeer uit de richting
Weynesbaan. Dat moest de straten veiliger
maken. In een volgend overlegmoment zal
deze tijdelijke maatregel geëvalueerd worden.
De gemeente werkt ook aan een permanente
oplossing voor de verkeerssituatie in Harent.
Met dit initiatief bewijst burgemeester Guido
Vaganée nogmaals dat burgerparticipatie
geen loos begrip is voor hem. De gemeente luistert naar haar
inwoners.

www.n-va.be/bonheiden
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Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts
op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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