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N-VA Bonheiden

Beste Bonheidenaars en
Rijmenammenaars
De kinderen hebben de eerste schooldagen achter de rug en onze studenten
lopen zich warm in hun nieuwe
academiejaar. Ouders, leerkrachten en
leerlingen snakten naar de terugkeer van
het ‘normale’ schoolse leven.

‘In alle rust’
terug naar
school?

Directie en leerkrachten hebben zich het
afgelopen schooljaar zeer flexibel moeten
opstellen en waren een toonbeeld van
veerkracht en creativiteit. Werken in
deze uitzonderlijke situaties en tegelijk
verder bouwen aan een toekomstgericht
leertraject vraagt geduld, respect en
communicatie.
Het gemeentebestuur heeft daarin,
als organisator van het gemeentelijk
onderwijs, een belangrijke taak: een
taak als ondersteuner, aanspreekpunt en
bemiddelaar. Samenwerken begint met
een correcte communicatie tussen de
scholen en gemeentebestuur. De N-VA
heeft vastgesteld dat het op dat vlak al
te vaak fout liep.
Dringend nood aan dialoog
N-VA Bonheiden-Rijmenam vraagt de
meerderheid daarom om haar taak ernstig
te nemen en de dialoog aan te gaan
met de directie, leerkrachten én ouders.
Want verder werken aan de duurzame
toekomst van ons gemeentelijk onderwijs
is, in het belang van onze kinderen, een
taak van ons allemaal.
We wensen alle kinderen
en hun leerkrachten een
vruchtbaar schooljaar
toe. Tot binnenkort!
Johan Lievens
Voorzitter

Rijden we straks allemaal elektrisch?
Of gaat binnenkort het licht uit?
Kamerlid Bert Wollants zorgt tijdens deze gratis 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 star ten
om 20 uur.
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Dringend ‘de tering naar de nering zetten’
Om de hoge energiekosten voor gezinnen en bedrijven onder controle te houden, nam de Vlaamse Regulator van de Elektriciteitsen Gasmarkt (VREG) een aantal maatregelen. Die maatregelen hebben een directe impact op de marge om dividenden uit te
keren aan steden en gemeenten.
In het meerjarenplan 2020-2025 werd aanvankelijk voor ongeveer drie miljoen euro aan
inkomsten verwacht. De nieuwe geschatte inkomsten voor dezelfde periode bedragen intussen
nog slechts 2,1 miljoen euro. Een verschil van bijna een miljoen euro dus. Een dringende
aanpassing van de meerjarenplannen, kosten en investeringen is nodig om de financiële
situatie van de gemeente niet extra te laten ontsporen.
Budgetbeheer blijkt geen prioriteit
De N-VA bracht, na het uitblijven van enig initiatief van de meerderheid, dit punt op de agenda
van de gemeenteraad van 25 augustus. Het onderwerp werd zonder veel uitleg weggestemd.
Samen met u moeten we wederom vaststellen dat budgetbeheer duidelijk geen dringende zaak
is voor dit gemeentebestuur.

De afwezigen hebben ongelijk
Het decreet lokaal bestuur bepaalt de spelregels van de besluitvorming en is duidelijk : ‘het college beslist in de regel bij
consensus’. Maar dat is buiten het college van burgemeester en schepenen van onze gemeente gerekend.
Beslissingen bij consensus zorgen ervoor dat er een voldoende groot draagvlak bij de bevolking wordt gecreëerd. Ze moeten
bovendien voorkomen dat standpunten en/of schepenen geïsoleerd raken. Dat het gemeentebestuur lak heeft aan Vlaamse regels,
hebben we in het verleden al verschillende keren aan de lijve kunnen ondervinden.
Verdeeldheid verdoezelen
Na een grondige analyse van de
notulen van het college viel het
onze N-VA-fractie op dat men wel
zeer creatief is om de verdeeldheid
binnen de meerderheid te verdoezelen. De huidige coalitie heeft
steeds meer weg van een soep.
Onze inwoners zijn de balletjes.
Acute buikloop
We stelden vast dat veel agendapunten niet in consensus beslist
worden. Schepenen die het niet
eens zijn met een voorstel, hebben
blijkbaar vaak last van een acute
aanval van buikloop. Ze verlaten
de vergadering en ontlopen zo
hun verantwoordelijkheid. Op die
manier worden sommige punten
beslist door een minderheid van
het college. Bepaalde schepenen
nemen zelfs niet eens deel aan
stemmingen over hun eigen
bevoegdheidsdomeinen.
Deze taferelen zijn ongezien en een democratisch bestuur onwaardig.
Bonheidenaars en Rijmenammenaars verdienen een betere besluitvorming.

bonheiden@n-va.be

Raadslid Karolien Huibers
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Bijkomend onderzoek/watertoets Hogenopstal 3
Wallonië en een deel van Vlaanderen hebben zwaar geleden onder de wateroverlast. De beelden van de ravage en de schade voor
mens en dier staan op ons netvlies gebrand. Ook in onze gemeente
moeten we waakzaam zijn en in ons vergunningenbeleid rekening
houden met het voorkomen van dergelijke situaties.
Ondoordacht bouwen in overstromingsgevoelig gebied verhoogt het risico op
waterschade. Niet alleen voor uw eigendom, maar ook voor de gebouwen en
mensen in de omgeving. Er wordt immers
ruimte afgenomen die anders zou kunnen ingenomen worden door overstromingswater. Dat water moet dan een weg
zoeken naar de omliggende gebieden.
De feiten spreken voor zich
Tijdens de gemeenteraad heeft de N-VA
de problematiek van de watergevoeligheid van bouwproject ‘Hogenopstal 3’
in Rijmenam nogmaals op de agenda
gezet. Het project ligt deels in effectief

overstromingsgebied
en deels in mogelijks
overstromingsgebied.
Om die reden gaf de
stedenbouwkundig
ambtenaar (terecht) een
negatief advies voor de
ingediende vergunning.
Daardoor kon het
college niet anders dan
de vergunning te
weigeren, alhoewel ze dat zelf liever
anders hadden gezien.
N-VA Bonheiden-Rijmenam vroeg op
de gemeenteraad van augustus eerst een

degelijk milieueffectenrapport (MER)
alvorens nieuwe vergunningsaanvragen
te behandelen. Maar wat baten kaars en
bril als de uil niet zien en lezen wil. Onze
fractie stemde als enige voor dit voorstel!

Nieuws uit de gemeenteraad
Raadslid Geert Teughels vroeg om een aanpassing van de voorwaarden voor leveranciers van de warme maaltijden voor onze
zorgbehoevenden en alleenstaanden. De aanpassing is nodig om ook vanaf 1 januari 2022 onze inwoners verder te kunnen
blijven helpen. Het bestuur nam de vraag in beraad.
Raadslid Karl Theerens bracht de problematiek van overstekende takken op fietswegen op de agenda. Hij vroeg het gemeentebestuur actie te ondernemen om de veiligheid van de zwakke weggebruikers te garanderen. Het bestuur beloofde hieraan
gevolg te geven.
Raadslid Marcel Claes stelde nogmaals de vraag om het Ivarem mobiel recyclagepark te introduceren in Bonheiden. Op de
gemeenteraad van april stemde de meerderheid tegen, maar op de wekelijkse markt van september mochten we het recyclageinitiatief dan toch verwelkomen. Zo zie je maar: een goed idee blijft een goed idee.
Raadslid Karolien Huibers haalde het erfgoeddossier
van de bakhuisjes nog eens van onder het stof.
Ondanks de beloftes van het gemeentebestuur is er
nog niet veel gebeurd. Ondertussen is niet enkel het
bakhuisje aan de Oude Baan toe aan restauratie, maar
ook het huisje in de Schueremanshoeve verdient de
nodige aandacht. We blijven de dossiers verder
opvolgen.
Raadslid Wim Van der Donckt vroeg aan het college
welke initiatieven er al werden genomen om de
impasse bij de bouw van het jeugdcentrum ‘De
Splinter’ te doorbreken. Het gemeentebestuur laat het
dossier klaarblijkelijk op zijn beloop. Ondertussen
blijft de jeugd wel in de kou staan.
Fractievoorzitter Guido Vaganée hekelde het gebrek aan respect voor onze Bonheidense Olympiërs en vroeg een waardig
eerbetoon voor hun uitzonderlijke prestaties. Beter laat dan nooit.
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Bonheidens mobiliteitsplan mist realiteitszin
Onze N-VA-fractie nam tijdens de mobiliteitscommissie van september kennis van het ontwerp van het
‘Mobiliteitsplan Bonheiden’.
Het voorstel heeft een aantal goede principes, zoals een
zone 30 in het winkelcentrum, maar mist verder elke
affiniteit met de dagelijkse realiteit in onze dorpskern.
De N-VA wil constructief verder blijven werken aan
meer verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit, maar
stelt vast dat elke realiteitszin bij het schepencollege
verdwenen is.
Geen onderbouwd advies
Het aangestelde studiebureau slaagde er niet in om een
onderbouwd advies te geven gebaseerd op degelijk en
accuraat cijfermateriaal. De voorgestelde mobiliteitsaanpassingen zijn niet geflankeerd door een effectenstudie
waardoor het voor iedereen een sprong in het diepe is.
Algemene principes zoals ‘gemengd verkeer’ worden
als toveroplossing naar voor geschoven zonder de hoge
intensiteit van het verkeer in onze dorpskern (meer dan
25.000 bewegingen per dag) in rekening te brengen.
‘Gemengd verkeer’ kan werken onder zeer bepaalde en
strikte voorwaarden. Een van die voorwaarden is de
garantie op de veilige oversteekbaarheid van de zwakke
weggebruikers. Die garantie is er niet. Om die reden
koos het vorige bestuur bewust voor een lichtgeregeld
kruispunt en beveiligde oversteekplaatsen. Het is onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur in haar plan ‘onbeveiligde’ oversteekplaatsen (zonder verkeerslichten)
veiliger noemt dan lichtgeregelde.

Gebrek aan gezond verstand
Als het ego van de bevoegde mobiliteitsschepen voorrang krijgt op gezond verstand, krijgen we een zeer
gevaarlijke cocktail met verkeersonveiligheid tot gevolg.
De N-VA gaat volop voor meer verkeersveiligheid en
maximale ontvlechting van verkeerstromen. Op die
manier creëren we een mobiliteitssituatie waarin elke
deelnemer een gelijkwaardige plaats in het verkeer krijgt.
Elke toegift op het vlak van de veiligheid is voor onze
N-VA-fractie onbespreekbaar. Wij volgen het traject
van het mobiliteitsplan verder op en zullen uw belangen
blijven verdedigen. Wordt vervolgd…

Word lid!
Kriebelt het bij u om mee te denken over het Bonheiden/Rijmenam
van de toekomst? Heeft u een groot hart voor Vlaanderen en loopt
u over van goede ideeën? Aarzel dan niet om contact op te nemen
met onze afdeling via onze website, sociale media of e-mail!
Hoe lid worden?
Heel eenvoudig! Surf naar www.n-va.be en klik op “Word lid”.
U steunt hiermee onze partij voor slechts € 12,50 / jaar.
Neem eens een kijkje op onze website: www.n-va.be/bonheiden

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

Cindy Symons

• 45 jaar
• Getrouwd met Marc
• Drie kinderen: Katrien (18), Mariken (15) en Jonathan (11)
• Docent verpleegkunde
Dag Cindy, wat vind je zo speciaal aan deze gemeente?
“Ik woon hier al mijn hele leven. Ik hou van het Bonheiden-Rijmenam uit de verhalen van mijn vader en grootvader (die veldwachter was), maar ook uit mijn eigen herinneringen aan een prachtige kindertijd. Ik wandel graag en
geregeld langs de Dijle of ‘krekelende’ weides. Elke keer
opnieuw kom ik wel iemand tegen om een praatje mee te
maken.”
Waarmee vul je jouw vrije tijd?
“Ik maak graag foto’s en schrijf gedichten als lid van

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 via bart.nelissen@n-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).

bonheiden@n-va.be

‘dichters2820’. Daarnaast ben ik secretaris van de
ouderraad in een secundaire school, van de patiëntenvereniging ‘be-TSC’ en van de vzw ‘Villa Praline’.
Die laatste vereniging start binnenkort een dagcentrum
voor (jong)volwassenen met een beperking in
Bonheiden. Een inclusieve samenleving ligt me
nauw aan het hart.”
Wat is jouw missie met de N-VA?
“Samen met de andere N-VA-bestuursleden en mandatarissen zet ik mij in om de belangen van alle Bonheidenaars en Rijmenammenaars te behartigen. Ik hou
van onze inwoners. Jong en minder jong, beperkt of
niet: iedereen moet zich thuis kunnen voelen in onze
prachtige gemeente.”

Maak jij mee het verschil?
N-VA Bonheiden-Rijmenam is op zoek naar
inwoners die mee hun schouders willen zetten
onder ons beredeneerd, constructief en gepassioneerd project om het welzijn en de welvaart in
onze mooie gemeente mee te waarborgen voor de
volgende generaties.
Ben jij gedreven en op zoek naar een zinvolle
tijdsbesteding met een maatschappelijke meerwaarde? Dan ben je van harte welkom. Stuur
gerust een mailtje naar johan.lievens@n-va.be
of guido.vaganee@n-va.be.

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

20 JAAR
NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de NieuwVlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze
realisaties:
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Als minister van
Binnenlands Bestuur
legt Liesbeth Homans in
2016 de contouren vast van
een stevige afslanking van de
provincies en de efficiënte
hervorming van gemeente
en OCMW.

“

Onze ambitie
blijft na twintig jaar
nog steeds dezelfde:
een welvarend, veilig en
vrij Vlaanderen, waarin
elke Vlaming erop
vooruitgaat.”

Met Jan Jambon,
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maakt het land de
omslag naar
een echte veiligh
eidscultuur.
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In 2019 voert minister
van Dierenwelzijn
Ben Weyts het verbod op
onverdoofd slachten in. Als
minister van Onderwijs stelt hij
kennisoverdracht, leerkrachten
en kwetsbare kinderen
centraal.
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Matthias
Diependaele voert
als minister van Wonen
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft
in het buitenland, heeft geen
recht meer op een sociale
woning in Vlaanderen.
Sinds Zuhal Demir
minister werd in 2019,
zijn er in Vlaanderen al
meer dan 1 miljoen nieuwe
bomen geplant. De N-VA
is de enige echte groene
partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen.
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA.
Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

