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Iedereen welkom op Think Pink-slotfeest p. 2

Onze eerste editie van ‘dansen met de burgemeester’ was een succes. 

Los Bomberos de la Luna speelden de pan-
nen van het dak en zorgden samen met Retro 
Lena en de massaal opgekomen toeschouwers 
voor een pak ambiance. Het Bonheidense duo 
Funktastix bewees met een fantastische set 
dat ze één van de grote nieuwe namen in de 
DJ-wereld zijn. Wij willen onze leden en sym-
pathisanten danken voor hun aanwezigheid en 
graag afspraak maken voor volgend jaar!

 Voor meer sfeerfoto’s, neem een kijkje op 
onze Facebookpagina.

Op 17 februari 2016 kende minister-president Geert Bourgeois een  
premie toe voor de restauratie van de pastorie te Rijmenam. De kosten 
voor de werken aan deze pastorie bedragen 344.715,69 euro.  
De gemeente diende een subsidieaanvraag 
in. De Vlaamse gemeenschap keurde deze 
goed en staat in voor 80 procent van de 
investeringen.  De gemeente neemt  
20 procent van de kosten op in haar  
begroting. De toegekende 277.465,37 euro 

komt zeer goed van pas om het historisch  
dorpsgezicht terug in ere te herstellen.  
Zo zal naast de volledige opwaardering 
van de dorpskern ook het patrimonium 
ermee voor zorgen dat Rijmenam weer de 
parel aan de Dijle wordt. 

‘Dansen met de burgemeester’: het was geweldig!

Pastorie Rijmenam  
krijgt steun van  
Geert Bourgeois  

Vlaanderen feest

Op zaterdag 9 juli organiseert het 
Davidsfonds een Guldensporenvie-
ring in OC Sint-Maartensberg.  
Niemand minder dan Peter De 
Roover, ex-voorzitter van de Vlaamse 
Volksbeweging en N-VA-fractieleider 
van de Kamer is gastspreker.  
Conny Neefs zorgt voor de muziek.
Iedereen is welkom vanaf 20 uur! 

Zondag 10 juli staat de eerste 
ZomerZondag  aan de Krankhoeve 
in het teken van het Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap. Het wordt 
een feest voor de hele familie!
 
KRIJG VAN ONS EEN GRATIS 
VLAG!
Vier met ons mee en maak van 
Bonheiden-Rijmenam een kleurrijke 
gemeente! Hang op 11 juli de  
Vlaamse Leeuw en/of de vlag van 
onze gemeente uit. Nog geen vlag? 
Ook dit jaar kan u hiervoor terecht 
bij N-VA Bonheiden-Rijmenam. Stuur 
dan een mailtje met uw naam en 
adres naar: bonheiden@n-va.be en 
wij bezorgen u gratis één of beide 
vlaggen.

Bonheiden: een echte fietsgemeente p. 3
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Geert neemt de Teug(h)els in handen Burgemeester is ambassadeur van de fiets

Communicatie op kruissnelheid

Af en toe krijg ik de vraag: “Hoe zit dat nu met Vlaanderen en België? Wanneer komt er een volgende 
staatshervorming? Is dit het einddoel voor de N-VA? Sommige nieuwe bevoegdheden zijn toch hopeloos 
verdeeld?” Zeker in aanloop naar de Vlaamse feestdag komen deze vragen terug.

We mogen niet vergeten dat we al een hele 
weg hebben afgelegd. Er was een tijd dat de 
Vlaamse feestdag vooral een zaak was van 
een kleine groep. Sinds 11 juli officieel de 
feestdag van de Vlamingen is, namen de 
vieringen gaandeweg een ander karakter aan. 
Toespraken gingen inhoudelijk breder dan de 
staatshervorming en het Vlaams bewustzijn 
groeide bij steeds meer mensen. 

Toch is het werk niet af. De N-VA blijft 
ijveren voor de Vlaamse autonomie. Tijdens 
de regeringsvorming is afgesproken dat 
het communautaire tot 2019 niet op tafel 
komt, want wij vonden geen bondgenoten 

voor het confederalisme. Wij namen wel 
de verantwoordelijkheid om de dramatisch 
economische toestand van het land te keren.

Zoals elk jaar kijken we ernaar uit om onze 
Vlaamse feestdag te vieren. Dit jaar heeft het 
Davidsfonds Peter De Roover uitgenodigd als 
spreker. Ik hoop jullie op zaterdag 9 juli dan 
ook te mogen begroeten op onze Vlaamse 
feestdag. 
 
Geert Teughels
voorzitter N-VA Bonheiden-Rijmenam  
geert.teughels@n-va.be

Het gemeentebestuur verkiest de 
fiets als volwaardig alternatief 
voor de auto. Na een  grondige 
studie door onze burgemeester 
en de ambtenaar mobiliteit staat 
het fietsbeleidsplan vol met 
creatieve en innovatieve ideeën.

U kan het volledige mobiliteits- en 
fietsbeleidsplan raadplegen op  
www.bonheiden.be. 
 
De vernieuwende aanpak krijgt 
weerklank over heel het land en zelfs in 
het buitenland heeft men interesse voor 
de Bonheidense oplossingen.

Een mooi voorbeeld van hoe een 
bescheiden gemeente kan bijdragen 
tot globale oplossingen over de eigen 
grenzen heen. De burgemeester is 
dan ook een veelgevraagde spreker op 

nationale en internationale congressen en 
studiedagen rond duurzame mobiliteit in 
Bonheiden:

  8 Juni Internationaal CEVITAS-
congres Duurzame Mobiliteit Malaga 
(Spanje)

  September 2016 Europees Fietscongres 
Arnhem (Nederland) 

 
Naast de kracht van verandering zorgt 
vooral de kracht van de verbeelding voor 
grote stappen voorwaarts op het vlak 
van de globale visie over mobiliteit in 
Bonheiden en Rijmenam. 

Het werk is nog niet af, maar u kan op ons 
rekenen!

Via Vlaams volksvertegenwoordiger Mark Hendrickx kaart-
ten wij recent ondermeer de volgende punten aan: 

  Vraag aan minister Liesbeth Homans over sociale huisves-
ting: “Wat is het resultaat van de aanpassingen van de lenings-
plafonds en aan de voorwaarden voor koopwoningen? Zal dit 
resulteren in een bijsturing van de beleidsmaatregelen? 

  Voorstel aan minister Joke Schauvliege om de wetgeving 
van het boscompensatiefonds te wijzigen zodat het aanplan-

ten van individuele bomen op het openbaar domein mee 
wordt opgenomen in het subsidiereglement. 

  Voorstel aan minister Muyters om de wetgeving rond plan-
schade en -baten aan te passen zodat een autonoom fonds 
dit beheert. Zo geraken de gemeentes extra gemotiveerd om 
open ruimtes te beschermen. 

Hiermee toont de N-VA aan dat samenwerking tussen de ver-
schillende beleidsniveaus een meerwaarde heeft.

Bij het uitwerken van het lokaal beleid dient iedere gemeente rekening 
te houden met de wetgeving van de hogere overheden. Voornamelijk aan 
het Vlaams gewest vragen we informatie en doen we suggesties voor wij-
zigingen aan de regelgeving. De Vlaamse parlementsleden van de N-VA 
zijn goede aanspreekpunten.

Voor het vierde jaar op rij is Bonheiden 
Think Pink-gemeente. Daar hoort dus 
een spetterende Think Pink-familiedag 
bij. Zes dagen lang fietsen vrouwen, die 
van kortbij met borstkanker te maken 
hebben, elke dag honderd kilometer. Op 
zondag 29 mei bereiken ze de eindstreep 
aan het Kasteel van Zellaer. We vieren 
hun aankomst met een zomerse familie-
brunch en een bruisend familiefeest. 

Ook jij en je familie zijn van harte wel-
kom om tussen 11 en 18 uur te genieten 
van een leuke familiedag met veel anima-
tie  en om de strijd tegen borstkanker te 
steunen. 

Bovendien wandelen we op die dag de 
10.000 stappen-wandeling en kan je om 
14 uur Europa’s langste fietsstraat mee 
inhuldigen. Funktastix zorgt voor de 
muziek.

Uit de inschrijvingen voor de brunch 
worden ballonvaarten met de Think 
Pinkballon verloot.

Samenwerking gemeente en  
hogere bestuursniveaus

Iedereen welkom op het Think Pink-slotfeest

Meer informatie en inschrijven 
voor de Think Pink Brunch kan  
op www.bonheiden.be.

 Abonneer u zeker op onze nieuws-
brief: zo blijft u op de hoogte van alle 
verdere ontwikkelingen en nieuwtjes.

Drie jaar geleden zorgden de N-VA-schepenen en burgemeester voor 
een heuse communicatieve revolutie. Guido Vaganée, burgemeester en 
schepen van Communicatie, tekende een interne communicatiestrategie 
uit: zo kunnen de inwoners beter en sneller geïnformeerd worden. 
Ondertussen draait het communicatiebeleid op volle toeren. 

Alle kanalen benutten
De laatste 3,5 jaar werden er twintig 
edities van Rijmheide uitgebracht met 
een gevoelige wijziging van de opmaak. 
De belangrijkste verandering is wel 
de uitneembare middenkatern die 
telkens een specifiek thema aansnijdt. 
Ook de uitgave van een extra editie 
over de werken in Rijmenam was een 
nieuwigheid. Het gemeentebestuur 
zette ook in op sociale media met een 
eigen Facebook en Twitterpagina. Dit 
jaar mag u kennis maken met een totaal 
vernieuwde gemeentelijke webstek die 
een stuk toegankelijker moet zijn dan 
de huidige versie. Bonheiden heeft ook 
zijn plaats opgeëist in de pers: met meer 
dan 390 persartikels, interviews, tv- en 
radioreportages en opiniestukken kan 
men spreken van een complete ommekeer. 

Inzetten op informatie en overleg 
Naast de 38 gemeenteraadszittingen 

organiseerde onze beleidsploeg ook 
gemeenteraadscommissies over 
verschillende thema’s. Hier werden 
de gemeenteraadsleden grondig 

geïnformeerd en konden ze in discussie 
gaan. Ook de bewoners werden op 
regelmatige momenten bevraagd 
via Bewonersvergaderingen. Vooral 
rioleringswerken, ruimtelijke ordening en 
mobiliteitsdossiers kwamen aan bod. Sinds 
2013 organiseert ons gemeentebestuur 
ook de jaarlijkse beleidscafés. Verder 
informeren we ook nieuwe inwoners 
over de gemeentelijke organisatie via het 
Nieuwe Inwoners-evenement. 
 
De N-VA-ploeg gaat nog een stapje 
verder. Sinds vorig jaar bezoekt onze 
burgemeester samen met andere 
mandatarissen en bestuursleden elke 
week dertig adressen met de ronde van 
Bonheiden - Rijmenam. De ambitie 
is om in drie jaar tijd een kleine 6000 
huisbezoeken af te leggen. Op dit ogenblik 
staat de teller op meer dan 2000. 
Op deze wijze wil de N-VA  voeling 
houden met alle inwoners. 

Misschien staan we volgende week wel 
aan uw deur voor een ongedwongen 
gesprek!



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
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Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


