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N-VA Bonheiden

11 juli, dag van de hoop
Beste Bonheidenaars en Rijmenammenaars
De afgelopen maanden werd herhaaldelijk verkondigd dat 11 juli
de dag van de bevrijding zou zijn. Tegen de Vlaamse feestdag
zouden alle Vlamingen hun eerste prik gekregen hebben. De
perikelen met verschillende vaccinfabrikanten gooiden jammer
genoeg roet in het eten.
De vaccinnatiegraad moet hoog genoeg zijn vooraleer we ons
oude, normale leven opnieuw kunnen opnemen. De 60-plussers
in onze gemeente gaven alvast het goede voorbeeld. Met een
score van bijna 100 procent kunnen we spreken van een succes.
Maar de weg is nog lang. Na de geruchten over een mindere
vaccinatiebereidheid ondernam N-VA Bonheiden-Rijmenam actie.

gemeenteraadsmotie voor. Die werd unaniem goedgekeurd door
alle fracties. De 23 raadsleden geven daarmee een zeer sterk
signaal naar de bevolking en roepen op tot solidariteit in ieders
belang.
Voor ons is en blijft 11 juli onze Vlaamse feestdag. Het is de dag
van de hoop, niet enkel in de strijd tegen het coronavirus, maar
ook op politiek vlak. De pandemie heeft nog maar eens aangetoond dat een efficiënt regionaal beleid van cruciaal belang is.
In naam van al onze N-VA’ers wens ik
jullie een veilige en gezonde zomer toe.
Ik hoop jullie te mogen ontmoeten op
een 11 juliviering of één van onze andere
activiteiten.

Laat u vaccineren!
Op de gemeenteraad van 26 mei legde onze N-VA-fractie een
Johan Lievens, voorzitter

Noteer alvast in uw agenda!
Pastadag op zaterdag 23 oktober
Op zaterdag 23 oktober verwelkomen onze mandatarissen samen
met het afdelingsbestuur u graag op onze traditionele pastadag. Van
12 uur tot 20 uur kan u in GC Blikveld doorlopend komen genieten
van ons pasta- en dessertenbuffet. Kinderen van 3 tot 12 jaar betalen
het getal van hun leeftijd (5 jaar = 5 euro, bijvoorbeeld). De prijs voor
volwassen bedraagt 13 euro.
Inschrijven is noodzakelijk en kan via een mailtje naar bart.nelissen@va.be.
Het correcte bedrag mag u overschrijven op BE83 9730 7235 0415,
op naam van N-VA Bonheiden-Rijmenam. Graag ook met de vermelding ‘pastadag’, uw naam en leeftijd (indien jonger dan 13 jaar).

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 23 juni.
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Zomerscholen in veel Vlaamse gemeenten, maar niet in Bonheiden
Zomerscholen werden vorig jaar voor het eerst op grotere schaal georganiseerd in Vlaanderen, als reactie op de sluiting van de
scholen na het uitbreken van de coronacrisis.
In 2020 werden er 138 zomerscholen georganiseerd verspreid over heel Vlaanderen. Met succes, want er werden meer dan 7.500
jongeren bereikt. Daaronder veel leerlingen met leerachterstand, kansarme leerlingen en anderstalige leerlingen – net de groepen
die het hardst geraakt waren door de sluiting van de scholen.
10 miljoen euro steun
Minister Weyts maakte nu tien miljoen euro vrij zodat scholen of lokale besturen ook in 2021 zomerscholen konden organiseren.
Getuigenissen van Vlaamse leraren en coördinatoren maken duidelijk hoe de zomerscholen vorig schooljaar uitgroeiden tot een
succes.
N-VA Bonheiden - Rijmenam is bezorgd om de gevolgen van de
coronacrisis voor onze kinderen. Raadslid Geert Teughels vroeg
op de gemeenteraad van april om ook in onze gemeente met het
aanbod van de Vlaamse Regering actief aan de slag te gaan.
Onnodig volgens de meerderheid
Toch zag de meerderheid de noodzaak van zomerscholen in onze
gemeente niet in. De N-VA is teleurgesteld in de passieve houding van het bestuur en vindt het jammer dat de kinderen en hun
ouders daardoor niet de kans krijgen om van het Vlaamse aanbod
gebruik te maken. Wij hopen dat die beslissing geen invloed zal
hebben op de verdere schoolloopbaan van onze kinderen.

Eekhoornbruggen helpen voor een
veilige oversteek
Eekhoorns steken regelmatig de baan over. Jammer
genoeg zijn ze ook vaak het slachtoffer van het verkeer.
De gemeente Grobbendonk heeft daarvoor in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer een oplossing
uitgewerkt. Eekhoorns die de N13 in Grobbendonk willen
oversteken, kunnen dat voortaan doen via aangepaste
eekhoornbruggen. Het idee van een eekhoornbrug is dat de
diertjes via een touwenparcours vanuit het bos de overkant
van de straat kunnen bereiken.
Eekhoorngemeente
De natuur van onze bosrijke gemeente ligt de N-VA nauw
aan het hart. Raadslid Marcel Claes stelde tijdens de gemeenteraad van mei voor om te onderzoeken of dergelijke
eekhoornbruggen ook nuttig zouden zijn in onze gemeente.
De gemeenteraad keurde het voorstel unaniem goed. Wij
zijn in blijde verwachting van de realisatie op het terrein.

Raadslid Marcel Claes bij de eekhoornbrug.

bonheiden@n-va.be
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N-VA vraagt sensibilisering registratie fietsen
Mede door de inspanningen van het vorige bestuur, wordt de
fiets steeds populairder in Bonheiden en Rijmenam. Helaas
stijgt daardoor ook het aantal fietsdiefstallen. Daarom willen
de N-VA en de provincie Antwerpen onze inwoners sensibiliseren om hun tweewieler altijd veilig en slotvast te stallen.
Fietsdiefstallen zijn vaak gebruiksdiefstallen. De dief laat de
gestolen fiets achter zodra hij op zijn bestemming is aangekomen. Geregeld vindt de politie fietsen terug waarvan de eigenaar onbekend is.
De provincie neemt het voortouw
De vijf Vlaamse provincies slaan de handen in elkaar om
gevonden fietsen terug te bezorgen aan hun rechtmatige eigenaars. Ze werken daarvoor samen met het Rijmenamse bedrijf
Bikebank, dat het registratieplatform aanbiedt.
Op de website www.gevondenfietsen.be vind je niet alleen je
gevonden fiets terug, als fietseigenaar kan je er ook je eigen
fiets registreren. Hoe meer specificaties en kenmerken een
fietseigenaar ingeeft, hoe groter de kans op herkenning bij een
eventuele vondst en een hereniging met je dierbare tweewieler.
Nood aan communicatiecampagne
Tot voor kort was er op de website van onze gemeente geen
enkele vermelding van dit initiatief. Nochtans is de gemeente
via politiezone BoDuKaP aangesloten op het registratiesysteem. Fractievoorzitter Guido Vaganée vroeg op aangeven van

Provincieraadslid Christ’l Cottenie.

Bonheidens provincieraadslid Christ’l Cottenie aan het gemeentebestuur om dringend werk te maken van een communicatiecampagne om het initiatief kenbaar te maken bij de bevolking.
De gemeenteraad ging unaniem in op onze vraag. Wij danken
het bestuur voor de snelle realisatie. Vanaf nu kan u uw fiets
eenvoudig zoeken en registeren via www.bonheiden.be/
registreer-je-fiets-op-gevondenfietsen.be.

Koffiecups, het vergeten afvalproduct
Tegenwoordig zijn koffiecapsules alomtegenwoordig, of het nu thuis of op kantoor is. Elke dag worden er miljoenen koffies gezet. Dat betekent dus ook miljoenen lege capsules. De gekende capsule heeft zijn voor- en nadelen. Een van de grootste gebreken
blijft het geproduceerde afval.
• Mag een koffiecup bij het plastic afval? Nee, er zit namelijk ook aluminium in verwerkt.
• Mag een koffiecup bij metaal afval? Nee, want er zit ook plastic in de cup verwerkt.
• In welke afvalbak moeten koffiecups? Koffiecups moeten in de restafvalbak, omdat ze gemaakt zijn van gecombineerde materialen.
De beste optie is om de cups te verzamelen en te recycleren. Vandaag recycleren we in Vlaanderen maar 30 procent van alle capsules, er is dus nog een lange weg te gaan. Raadslid Karolien Huibers
zette de recyclageproblematiek op de agenda van de gemeenteraad
van mei. Ze vroeg om via een informatiecampagne het concept van
recycleren van koffiecups te verspreiden onder de bevolking.
Het bestuur ging niet in op onze vraag en stelde dat de producenten zelf verantwoordelijk zijn voor het geproduceerde afval. Toch
brengt dat argument geen zoden aan de dijk. Daarmee voorkomen
we niet dat 70 procent van de capsules in het restafval terecht
komt.
Twee inzamelpunten in Bonheiden
Na de RTV-reportage over ons voorstel kregen we een vriendelijke
mail van koffieproducent Nespresso. Zij waren zeer tevreden over
de duiding en de aanzet van ons raadslid om burgers te sensibiliseren om meer te recycleren. Ze gaven nog mee dat er intussen twee
inzamelpunten zijn gecreëerd in onze gemeente: ‘Flora Luna’ en
‘Boeket en Zo’. Recycleren maar!

Raadslid Karolien Huibers
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De N-VA vraagt actieplan over elektrische laadpunten
IN DE KRANT:
• “Minister Somers verwacht van gemeenten ‘laadpaalplan’ voor elektrische auto’s, lokale besturen bezorgd over uitvoering.”
• “De federale regering besliste om vanaf 2026 alleen nog emissievrije salariswagens fiscaal te stimuleren.”
• “Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters lanceert projectoproep voor (semi-)publieke laadpunten op privaat domein.
Ze voorziet daarvoor een budget van drie miljoen euro.”
• “Tegen 2025 moet Vlaanderen 30.000 extra laadpunten tellen.”
Buiten het bedenkelijke opbod van het aantal laadpunten tussen twee Open Vld-ministers in de Vlaamse Regering
is de boodschap duidelijk: lokale besturen moeten initiatief nemen om laadpunten te voorzien op het openbaar en
semi-openbaar domein.
Aan de hand van enkele eenvoudige gemeenteraadsbeslissingen kunnen we het gebruik van elektrische wagens
enorm stimuleren. Ook een bevraging van de intenties van de bevolking om in de toekomst een elektrische auto aan
te kopen, zal de nodige informatie moeten bijeen schrapen.
Opportuniteit voor gemeente en bedrijven
De projectoproep van minister Peeters over (semi-)publieke laadpunten op privaat domein richt zich op laadinfrastructuur die minstens tien uur per dag publiek toegankelijk is. Het kan dus gaan over parkings aan horeca, supermarkten maar evengoed ook om tankstations. Iedereen moet er kunnen laden, het moet gaan om groene stroom en
de statische en dynamische info over de oplaadpunten moet gedeeld worden.
De bestuurder moet zo de nodige info krijgen over het laadpunt: is er een wachttijd? Wat is de prijs? Wat is het vermogen? De subsidie bedraagt 20 procent van de kostprijs, geplafonneerd op 1.000 euro per laadpunt. De projecten
kunnen ingediend worden tegen 1 september 2021 en moeten binnen de twee jaar gerealiseerd worden.
Actie gevraagd
Onze N-VA-fractie vroeg op de gemeenteraad van 30 juni aan het college
om onverwijld initiatief te nemen. De gemeente Bonheiden moet samen
met haar lokale bedrijven de mogelijkheden bekijken om een project in te
dienen. Als de aanvraag binnen de projectaanvraag valt, kan men rekenen
op 20 procent subsidies.
N-VA Bonheiden - Rijmenam wil ook een bevraging organiseren bij onze inwoners en bedrijven over de intenties tot elektrische mobiliteit en elektrisch
laden. Die informatie kan dan in een latere fase in kaart gebracht worden.

Kamerlid Bert Wollants zorgt tijdens deze infoavond dat je weer mee bent met de laatste
ontwikkelingen. Bonheidens energiespecialist Pieter Van de Perre neemt de inleiding voor
zijn rekening, Kamerlid Wim Van der Donckt is moderator.

U bent welkom op donderdag 14 oktober in ’t Blikveld. We starten om 20 uur.

www.n-va.be/bonheiden

(c) frankie and fish

Rijden we straks allemaal elektrisch? Of gaat
binnenkort het licht uit?
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Grijze elektriciteitskasten worden lokale kunstobjecten
U ziet ze overal opduiken in ons straatbeeld: de grauwe kasten van de nutsbedrijven zijn omgetoverd tot pareltjes van creativiteit. Raadslid Geert Teughels bracht het idee al aan op de gemeenteraad van oktober 2019. Het voorstel van onze N-VA-fractie werd toen positief onthaald en
unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad.
In het najaar van 2020 konden alle inwoners ontwerpen indienen voor zeventien nutskasten,
verspreid over Bonheiden en Rijmenam. De oproep viel niet in dovemansoren. Maar liefst 42
ontwerpen werden ingediend.
De kasten staan verdeeld over Bonheiden en Rijmenam en worden verbonden door een fietsroute
van bijna 30 kilometer. Via de QR-code aan elke kunstbox krijg je van de respectievelijke kunstenaar niet alleen meer uitleg over het kunstwerk op de kast, maar ook een overzichtskaartje met
daarop uitgelegd hoe je van de ene naar de andere locatie fietst.

Raadslid Geert Teughels bij
één van de ‘kunstkasten’.

Herinrichting dorpskern Rijmenam wint prijs
Na veertig jaar discussie hakte het vorige bestuur de knoop door: de
rioleringswerken en de heraanleg van de Rijmenamse dorpskern zou
er eindelijk komen.
De daadkracht en duidelijke toekomstvisie van het toenmalige bestuur
zorgden voor een metamorfose die ook buiten onze gemeente werd
opgemerkt. De herinrichting van Rijmenam bewijst dat een dorp op
duurzame wijze een kwalitatieve leefomgeving en een prachtige beeldruimte kan zijn. De dorpsbewoners moesten door de grote werken lange
tijd door de zure appel heen bijten, maar zijn blij met het finale resultaat.
Rijmenam is opnieuw ‘de parel aan de Dijle’ en daar zijn we terecht fier
op.

Fractievoorzitter Guido Vaganée in de vernieuwde dorpskern van Rijmenam.

De gemeenteraad in het kort
Hieronder een korte selectie van actualiteitspunten die onze N-VA-fractie aankaartte op de afgelopen gemeenteraden.
Raadslid Wim Van der Donckt vroeg aan de burgemeester waarom de politiediensten het fietsexamen van de leerlingen van het
zesde leerjaar niet langer begeleidt.
Raadslid Guido Vaganée vroeg om via de informatiekanalen onze inwoners te infomeren over hoe ze overlast van steenmarters
kunnen vermijden.
Raadslid Karolien Huibers vroeg naar een stand van zaken over de erfgoedbescherming van het Moors Bakhuisje in Bonheiden.
Ze maakte ook haar bezorgdheden kenbaar over de situatie van het bakhuisje in de Schueremanshoeve in Rijmenam.
Raadslid Karl Theerens vroeg om in de toekomst ook parken zoals domein Zellaer in Bonheiden en het Kastanjebos in Rijmenam
mee op te nemen in de zwerfvuilacties.
Raadslid Geert Teughels vroeg een meer pragmatische aanpak in de procedure bij aanvragen van een nieuwe
identiteitskaart voor personen met een beperking.
Raadslid Marcel Claes vroeg nogmaals om het gebruik van het ‘Ivarem mobiel recyclagepark’ in Rijmenam te
onderzoeken.
Voor meer duiding en toelichting kan u steeds terecht bij onze raadsleden via www.bonheiden.n-va.be/wie-is-wie.

bonheiden@n-va.be
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Al meer dan 1 miljoen nieuwe
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn
er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.
Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.

Al 48
nieuwe bossen
in Antwerpen.

Wilt u ook uw
boompje bijdragen?
Dat kan.
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u
kan helpen om Vlaanderen te
bebossen.

Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd
als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen
uit tot bewegen,
verlagen stress en
maken mensen
gelukkiger.”
Zuhal Demir

