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Op maandag 10 juli organiseren het
Guldensporencomité, het Davidsfonds en het gemeentebestuur een Guldensporenviering in
OC-Sint-Maartensberg. Gastspreker
is Frank Seberechts, auteur van
het pas verschenen ‘Onvoltooid
Vlaanderen’. Kamerensemble Passe
Partout zorgt voor de muzikale
noot. Iedereen welkom vanaf 20 uur.
Op zondag 9 juli staat de ZomerZondag aan de Krankhoeve in het
teken van de Vlaamse Feestdag.
Vanaf 14 uur kan u er terecht voor
een gezellige namiddag en avond
met optredens voor jong en oud.
Meer info op www.bonheiden.be.

Gratis vlag!

Vier met ons mee en zorg ervoor
dat Bonheiden-Rijmenam een
kleurrijke gemeente wordt. Hang op
11 juli de Vlaamse Leeuw of de vlag
van onze gemeente uit. Nog geen
vlag? Stuur dan een mailtje met
uw naam en adres naar
geert.teughels@n-va.be en
N-VA Bonheiden-Rijmenam bezorgt
u gratis één of beide vlaggen.

Nieuwe toeristische
troef voor Bonheiden
Op 29 maart besliste de gemeenteraad unaniem om mede-eigenaar te
worden van het domein Zellaer. Burgemeester Guido Vaganée en schepen
van Toerisme Karolien Huibers willen het kasteeldomein nu openstellen
voor het grote publiek. Daarvoor gaat de gemeente intens samenwerken
met erfgoedorganisatie Kempens Landschap.
Onze burgemeester bracht de verschillende
betrokkenen (bisdom Mechelen-Brussel,
Kempens Landschap en de gemeente Bonheiden) aan de onderhandelingstafel. Het
resultaat mag er zijn: de gemeente wordt
voor 20 procent eigenaar van het domein,
Het bisdom blijft dat voor 80 procent. De
twee eigenaars geven op hun beurt het volledige eigendom in erfpacht aan Kempens
Landschap voor een periode van 54 jaar.

Iedereen wint bij regeling

Het gemeentebestuur bezorgt onze gemeente hierdoor een extra toeristische aantrekkingspool. En dat voor het zeer voordelige
aankoopbedrag van 20 000 euro. De werkingsbijdrage zal de gemeente maximaal
50 000 euro per jaar kosten.

Feest mee met Passe Partout op 10 juli.

Bovendien krijgt Kempens Landschap er
een uniek erfgoed- en natuurdossier bij.
Hun medewerkers kunnen ervoor zorgen
dat ons historisch patrimonium een nieuwe

toekomst krijgt en bewaard blijft voor
volgende generaties. Voor het bisdom valt
dan weer de onderhoudstaak weg.
De restauratie en opwaardering van de
gebouwen en van de natuurlijke elementen
worden in verschillende fases uitgevoerd.
De gebouwen zullen een nieuwe functie
krijgen. Hiervoor wordt een concessie
uitgeschreven, onder meer voor de horeca.
Deze invulling zal echter altijd aan het
erfgoed- en openbaar karakter moeten
voldoen, met respect voor de natuur van het
domein.
Door de onderhandelde constructie van
mede-eigenaarschap kan Kempens Landschap ook rekenen op Vlaamse en Europese
subsidies. Schepen voor Toerisme Karolien
Huibers heeft de ambitie om het domein
in april 2018 open te stellen voor het grote
publiek.

2

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Geert houdt de Teug(h)els in handen

Bedankt!

Als ik merk hoe jullie omgaan met wie het moeilijk heeft, hoe jullie mensen helpen die getroffen worden
door ziekte of pech en hoe jullie zelf acties ondernemen of steunen, dan kan ik niet anders dan fier zijn.
Verschillende teams van het Imeldaziekenhuis en GreenAlive
fietsten mee met de 1 000 km voor Kom op tegen Kanker en
met 2820 steunt 1212, het jaarlijkse Think Pink- evenement, de
permanente textielinzameling, acties rond de Warmste Week, ...
dragen jullie meer dan een steentje bij aan het goede doel.
Ook onze N-VA-afdeling laat zich niet onbetuigd. De opbrengst
van ‘Dansen met de burgemeester’ gaat dit jaar naar ons
G-sportfonds. Bedankt aan alle sponsors en de vele aanwezigen!

Bonheiden-Rijmenam bekijkt dan hoe we jullie financieel
kunnen ondersteunen.
Dus, beste lezers, hebt u weet van sportverenigingen die werken
met kinderen en/of jongeren met een beperking, informeer hen
en laat ons iets weten.
Veel leesgenot en alvast een fijne
Vlaamse feestdag!

Ik lanceer daarom graag een oproep aan alle sportclubs uit
onze gemeente die werken met jongeren met een beperking.
Organiseert je club voor deze jongeren een activiteit, een
evenement of een wedstrijd, laat het ons dan weten. N-VA

Geert Teughels, voorzitter
N-VA Bonheiden-Rijmenam

Samen werken, samen zorgen
Onze gemeente wil graag de kaap van de 15 000 inwoners bereiken. Schepen Karolien Huibers en echtgenoot Geert Trappeniers
namen dat zeer letterlijk. Op 1 mei kregen zij er een stevige zoon Tuur bij, die samen met grote broer Wannes de wereld zal verkennen. Een dikke proficiat voor het hele gezin! Karolien wordt als schepen tijdelijk vervangen door raadsleden Emily Demandt
(tot 31 mei) en Jan Thirion (vanaf 1 juni).

Bonheiden speelt Europees
Gemeente gaat partnerschappen
voor fietsroutes aan

Dat op de routes fietsbruggen nodig zijn om de Dijle over te
steken, verzwaart echter het budget. Daarom ging de gemeente
op zoek naar Europese subsidies en partnerschappen.
Met succes! Onze gemeente nam het projectleiderschap op
zich en onze burgemeester, de mobiliteitsambtenaar en een
projectleider van Igemo vonden verschillende Europese regio’s,
organisaties, gemeenten en steden uit België, Duitsland,
Frankrijk en het Vereningd Koninkrijk bereid om hun schouders
onder het project te zetten.
Op 23 mei maakten we een conceptnota over aan de Europese
instellingen. Uiterlijk in september weten we of de Europese
subsidies er komen.

De gemeente Bonheiden engageert zich om tegen 2030 de
CO2-uitstoot met minstens 40 procent te verminderen. Een
duurzamere mobiliteit is een belangrijke factor om dat resultaat
te halen. Daarom tekende Bonheiden, samen met de gemeenten
Keerbergen, Haacht en Boortmeerbeek, fietsstratenroutes uit die
je toelaten je makkelijk met de fiets te verplaatsen.
De routes moeten de weg van en naar de stations van Hever en
Boortmeerbeek en naar de scholen in Haacht en Keerbergen
verkorten. Het uitdenken, -tekenen en –werken van een
volwaardig fietsbeleid kan een belangrijke invloed hebben op
onze gedragsverandering, op de verkeersveiligheid en op de
belasting van het milieu.

bonheiden@n-va.be

Zo kan er op korte termijn gestart worden met de verdere
ontplooiing van het fietsnetwerk van, naar en in Keerbergen,
Haacht en Boortmeerbeek, maar ook op het grondgebied van al
onze Europese partners.

De geplande fietsroutes:
• Peulis – Bonheiden - Mechelen
• Bonheiden-centrum - scholen Sint-Katelijne-Waver
• Bonheiden-centrum - Mechelsbroek – Mechelen
• Rijmenam-centrum – Keerbergen – Haacht
• Bonheiden-centrum – Imeldaziekenhuis
• Bonheiden - station Hever - station Boortmeerbeek
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Wim Van der Donckt houdt vinger in Brusselse pap
Wim Van der Donckt, advocaat en ondervoorzitter van onze afdeling, werd enkele maanden geleden
federaal volksvertegenwoordiger. De belangen van onze gemeente zijn dus in goede handen in Burssel. We
stelden het nieuwe Kamerlid enkele vragen.
Hoe belandde je in het parlement,
Wim?
Omdat Zuhal Demir staatssecretaris
werd, nam ik als eerste opvolger
haar plaats in. Als relatief oude knar
een pittige jonge dame vervangen, is
natuurlijk een hele opgave. Maar ik
ben jong van hart, rad van tong en erg
gemotiveerd. De combinatie van lokaal
ondervoorzitter en Kamerlid is ook al
ideaal.

Welke dossiers volg je op in de
Kamer?
Mijn specialisatie is sociaal recht. Dat
vergt lezen én instuderen én bijblijven.
Want vandaag verandert er elke dag
wel iets. In het parlement wil ik vooral
aandacht vragen voor en de belangen
verdedigen van de kleine gemeenten,

zoals Bonheiden-Rijmenam. Want die
worden nog te vaak stiefmoederlijk
behandeld. Verder wil ik ervoor zorgen
dat de politiek dichter bij de mensen
komt.

Wat zijn je eerste indrukken van
het parlement?
De N-VA doet het goed, zoveel is
duidelijk. We hebben zeer actieve en
onderlegde ministers. En ook onze
Kamerleden zijn zeer betrokken. Deze
regering stelt sociaal-economisch en
budgettair orde op zaken, zorgt voor
veiligheid en beperkt de immigratie.
En dat is zeker in het belang van
Vlaanderen. Als de tijd rijp is, zal
de N-VA vastberaden haar Vlaamse
agenda weer op tafel gooien. Zeker
weten!

Bonheidense digitale revolutie valt in de prijzen!
Bonheiden won onlangs de Publica-Award 2017 voor de wijze waarop de gemeente succesvol digitale
middelen inzet ten voordele van alle inwoners. Het verbaast niet dat burgemeester Guido Vaganée, die zelf
een informatica-achtergrond heeft, hier de rol van voortrekker speelt.
Bonheiden neemt voorsprong op derde digitale golf

Dankzij nieuwe technologieën kan het gemeentebestuur het
beleid op maat van de mensen voeren. De gemeente installeerde
bijvoorbeeld een chip in de voorwielen van de fietsen van de
schoolgaande jeugd en plaatste scanners. Op die manier wil
Bonheiden kinderen aanmoedigen om met de fiets naar school
te rijden. Een innovatieve én doeltreffende toepassing van het
‘internet of things’!
Ondertussen digitaliseert de mobiliteitsdienst de
24/7-monitoring van het fietsstratennetwerk, de beveiliging
van fietsoversteekplaatsen en worden ook de blauwe zone en
kortparkeren digitaal gehandhaafd. Een CO2-neutrale dorpsbus,
die door sensoren en andere snufjes een comfortabele en heldere
dienstregeling garandeert, staat ook in de steigers.

‘Klein Duimpje’ trekt zevenmijlslaarzen aan
Al in 2013 begon de gemeente met de modernisering van haar
ICT-structuur. Zo was Bonheiden in 2014 de eerste gemeente
van Vlaanderen die haar gemeentelijke data onderbracht
in een private cloudomgeving. Dat voorkomt niet alleen
opslagproblemen, het is ook een extra beveiliging voor deze
gevoelige gegevens.

Ook de gemeente springt op de digitale trein. De notulen van
het schepencollege zijn al digitaal en in september zal de nieuwe
website de dienstverlening naar u stevig verhogen. U kan dan via
een simpele muisklik gemeentelijke zalen en lokalen afhuren.
U merkt het: ook als is Bonheiden een ‘Klein Duimpje’ tussen
veel grotere gemeenten, op digitaal vlak trekken we al een tijdje
onze zevenmijlslaarzen aan.

www.n-va.be/bonheiden

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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