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Lekker brunchen op
zondag 6 november!

Veilig naar school via de nieuwe
fietsstratenroute

Herfstbladeren, pompoenen, spookjes en heksen: het is weer tijd voor
Halloween!
De korte dagen en het koude weer
nodigen uit tot gezelligheid. Dit is de
perfecte gelegenheid om samen met
u te genieten van onze heerlijke
Halloweenbrunch op zondag
6 november in GC ’t Blikveld,
J. Morrensplein 2, Bonheiden.
De rijkelijke brunch staat voor u
gedekt van 11 tot 15 uur.
Onze gastspreker dit jaar is Sophie
De Wit. Zij is Kamerlid, justitiespecialist en burgemeester van
Aartselaar.
Prijs:
Î volwassenen: 19 euro (incl.
warme dranken en een glaasje
cava)
Î kinderen tot 12 jaar: 10 euro
Î kinderen jonger dan 4 jaar eten
gratis
Hoe inschrijven?
Stort het volledige bedrag vóór
20 oktober, met vermelding van
uw naam, op rekeningnummer
BE83 9730 7235 0415.
Meer info:
patricia.frederickx@n-va.be

Fietsers kunnen sinds 1 september gebruik maken van de route tussen Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver.

Op 1 september is het tweede luik van het
fietsstratennetwerk geopend. Schepenen
uit Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver
en Antwerps gedeputeerde Luk Lemmens
openden samen met de scholieren van de
middelbare scholen van Sint-KatelijneWaver de nieuwe fietsstratenroute.
Radio 2 zond de opening live uit.
Alle fietsers, leerlingen, leerkrachten,
ouders en andere enthousiastelingen
kwamen om half acht samen op het
kerkplein van Bonheiden om de route in te
rijden. Eindpunt was de fietsafspraakplaats
aan ‘het Heiken’, waar warme chocolademelk, fruitsap en koffiekoeken klaarlagen.

Zellaerstraat, Zellaerdreef, Kapelweg,
Zwarte Leeuwstraat, Heiken en Rozenlaan.
Meer dan 500 fietsers gebruiken dagelijks
deze route. Omdat veel fietsers de fietstunnel nemen op het Heiken, wordt ook de
Achterdiedonken fietsstraat.

Meer fietsstraten in aantocht
Het derde luik in de fietsstratenroutes zal
in het najaar geopend worden. Zodra de
rioleringswerken aan de Dortshoeveweg
en de Brouwersdreef zijn afgerond zal de
mobiliteitsdienst de inwoners van het
traject Schommen/Mechelsbroekstraat
bevragen om de fietsstratenroute daar te
kunnen bepalen.

Ontmoetingspunt voor fietsende
scholieren
‘Het Heiken’ werd ingericht als een echt
ontmoetingspunt voor leerlingen die
samen naar school fietsen. Het gemeentebestuur van Bonheiden en Sint-KatelijneWaver heeft er banken geplaatst, er is
gratis wifi en speciaal vervaardigde kunst
van Bart Smeets (die ook de muurschildering van ’t Kranske op zijn palmares heeft
staan). De scholieren van Hagelstein
hebben trouwens zelf ideeën aangereikt
voor dit project.
De nieuwe fietsstratenroute naar
Onze-Lieve-Vrouw-Waver loopt via de

Ook aan de Brouwersdreef komt er een fietsstratenroute.
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Geert neemt de Teug(h)els in handen

Wij zetten in op uw veiligheid
Veiligheid is een basisrecht dat niemand ontzegd kan en mag
worden. Daarom is het een kerntaak van de overheid, op alle
niveaus, groot en klein. Het is dan ook geen toeval dat de N-VA
zo sterk inzet op dit thema.
Sinds 2014 startte de regering mét een echt veiligheidsbeleid. Na de
terroristische aanslagen in Brussel en Zaventem nam minister Jan
Jambon een hele reeks extra maatregelen om de terreurdreiging
in te perken en onze veiligheid te verhogen. Mede door die
maatregelen zijn de criminaliteitscijfers blijven dalen. Al voor het
vierde jaar op rij!

Samenwerking binnen politiezone
Maar dat wil niet zeggen dat het werk al af is. De N-VA blijft
inzetten op én investeren in uw veiligheid. Samen met de
omliggende gemeenten van de politiezone Bodukap doen we er
alles aan uw veiligheid te verhogen. Met resultaat, want de cijfers
van de afgelopen jaren tonen een daling van het aantal gevallen
van vandalisme, diefstallen en inbraken.

Wijkagent als persoonlijk aanspreekpunt
Maar ook wij gaan verder. Momenteel investeren we extra in de

bereikbaarheid van de wijkwerking. De wijkagent is voor ons een
belangrijk instrument om snel en alert te kunnen reageren. Die
staat immers het dichtst bij jullie, onze inwoners. Wijkagenten
moeten nog meer en beter aanspreekbaar zijn. Meer blauw op
straat zorgt bovendien voor meer controle én veiligheid. De
komende jaren zullen wij verder investeren om de veiligheid van u
en uw kinderen te blijven garanderen!
Indien u vragen, opmerkingen of bemerkingen heeft, lees ik het
graag. U kunt mij bereiken via mail: geert.teughels@n-va.be.
Geert Teughels
Voorzitter N-VA Bonheiden-Rijmenam
Wilt u weten wie uw wijkagent is?
U vindt het op onze vernieuwde website
www.n-va.be/bonheiden. Aarzel niet om
hem of haar te contacteren indien nodig.

Zaterda
1 oktob g
er
19.30 u
ur

Paroch
ie

zaal
Heilig H
ar tstraa
t1
Heist-op
-den Be
rg

Jan Jambon komt naar Heist !
Met steun van de N-VA-afdelingen
Bonheiden, Hulshout, Berlaar, Herenthout, Putte, Nijlen
Mail voor 25 september je naam, aantal personen en adres door naar patrick.cottenie@n-va.be om je drankbonnen te ontvangen.

Carpool met ons mee naar deze activiteit! Geef ons voor 25 september een seintje via
bonheiden@n-va.be of 0477 59 72 03. Wij vertrekken aan de kerk in Bonheiden om 18 uur.

bonheiden@n-va.be
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www.toekomstrijmenam.be

Rijmenam, de (digitale) parel aan de Dijle
Nu de gemeenteraad het ontwerp van de bovenbouw
unaniem heeft goedgekeurd, kan de gemeente beginnen
aan de planning van wegen- en rioleringswerken in
Rijmenam-centrum. Om de communicatie met de
bewoners, handelaars en klanten vlot te laten verlopen,
investeert de gemeente, op vraag van de burgemeester,
in een nieuwe website.
Via www.toekomstrijmenam.be blijft
u constant op de hoogte van alle nieuwe
ontwikkelingen en de dagelijkse planning
van de werken in Rijmenam-centrum.
De daaraan gekoppelde speciale nieuwsbrief zorgt ervoor dat u onmiddellijk de
nieuwe meldingen kan ontvangen op
uw computer of smartphone.

hinder-coördinator
aan. Hij zal als centraal
aanspreekpunt dienen voor de plaatselijke
handelaars en de aannemers. Ook ziet
hij erop toe dat de werken zo weinig
mogelijk hinder met zich meebrengen
door ze gefaseerd te laten verlopen.

Minder hinder

In de begroting van 2016 en 2017 hebben
we trouwens ook financiële middelen
voorzien voor acties om extra klanten
aan te trekken tijdens de werken.
We zijn ervan overtuigd dat we, samen
met Rijmenam Explosief en de

De werken in Rijmenam zullen natuurlijk hinder met zich meebrengen voor de
handelaars en de inwoners. Daar is het
gemeentebestuur zich ook van bewust.
Om die reden stelden we een minder-

Extra aandacht voor handelaars

Fietsen voor dukaten
Het gemeentebestuur wil lagereschoolkinderen motiveren om met de
fiets naar school te gaan. Daarom kocht Bonheiden een fietsregistratiesysteem aan voor de scholen in onze gemeente. Via een draadloos
systeem aan de fietsenstalling worden alle fietsers geregistreerd via
een chip, die aangebracht is in het voorwiel of in de fietshelm.
Op een leuke, eenvoudige en veilige manier worden zo de fietskilometers
van thuis naar school of werk vastgelegd. Fietsende scholieren krijgen
een beloning in de vorm van dukaten, die ze kunnen gebruiken op de
plaatselijke kermissen. Ook voor het gemeentepersoneel zal de registrering van de wettelijke fietsvergoeding vanaf nu digitaal verlopen.

Rijmenamse handelaars, ook deze
periode kunnen overbruggen. We kijken
alvast uit naar de heraanleg van het
centrum die er zal voor zorgen dat de
handelskern zal openbloeien.
Ook de extra acties van onze Rijmenamse
middenstand krijgen de nodige aandacht
via deze nieuwe website en nieuwsbrief.
Schrijf dus zeker in voor deze nieuwsbrief
als u altijd en volledig op de hoogte wil
blijven.

Een woord is een woord

Geluidschermen aan R6
in Bonheiden staan er!
Twee jaar geleden ging de doorgetrokken R6
open voor het verkeer. Na heel wat overleg met
het agentschap Wegen en Verkeer en het kabinet
Openbare Werken ontving de burgemeester de
dag voor de opening een brief van de minister
met de bevestiging dat de geluidschermen op het
grondgebied van Bonheiden er komen. Nu zijn ze
ook effectief geplaatst.
Over een afstand van 500 meter staan er aan
weerszijden van de R6 geluidsschermen tussen
de rotonde aan de Berlaarbaan en de rotonde
aan de Putsesteenweg (N15). Bewoners lieten
al weten dat ze een sterke verbetering van het
wooncomfort ervaren en dat de geluidshinder
stevig beperkt werd.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Bonheiden blijft verrassend veelzijdig op toeristisch vlak

Digitale wandelingen geven extra weetjes tijdens het stappen
Onze toeristische dienst heeft een aantal nieuwe, digitale wandelingen ontwikkeld. Tijdens die
wandelingen kan je met smartphone op de infobordjes QR-codes inscannen die je extra informatie geven.
In Rijmenam kan je bijvoorbeeld een ‘digitale literaire
wandeling’ maken rond dichter Karel Jonckheere. Tijdens het
wandelen kan je genieten van mooie luisterfragmenten van
gedichten uit zijn uitgebreide oeuvre. In Bonheiden kan je een
‘digitale 10 000-stappen wandeling’ maken. Onderweg krijg je
interessante gezondheidsweetjes en leuke bewegingsoefeningen.
Wie liever zonder smartphone op stap gaat, kan natuurlijk
gewoon deelnemen aan de mooie natuurwandelingen waar je
ieder seizoen je ogen uitkijkt.

Nieuwe digitale brochure
Sinds kort werden alle wandel- en fietsroutes gebundeld in een
nieuwe digitale brochure. Deze brochure kan je downloaden
via www.bonheiden.be (klik door naar dienst toerisme) of
opvragen bij de toeristische dienst van onze gemeente.

Oude en nieuwe activiteiten
Naast de wandel- en fietstochten plaatsen uiteraard ook de
toeristische evenementen onze gemeente in de kijker. Denk
maar aan de Erfgoeddag in april of de Open Monumentendag
in september.

Onze inwoners profiteren mee

Goede bedrijfsresultaten
afvalophaler IVAREM
2015 was een uitzonderlijk goed jaar
voor IVAREM. Daardoor daalde het
bedrag dat de gemeente moet bijleggen voor de afvalophaling gevoelig.
Op aangeven van gemeenteraadslid
Jan Thirion – die onze gemeente vertegenwoordigt in het directiecomité
van IVAREM – besliste de gemeenteraad op 31 augustus om de kostprijs
van de roze zakken te verlagen van
0,75 euro naar 0,25 euro.

Dit jaar organiseren we ook een speciale hondenwandeling
met de Sint-Hubertusviering op 22 oktober. Voor de
Kerstboomverbranding op 14 januari kan je bovendien ook een
vurige winterwandeling maken. Meer informatie hierover vind
je terug via de gemeentelijke informatiekanalen.

N-VA-gemeenteraadslid zorgde er
mee voor dat de roze zakken voortaan slechts 25 cent meer kosten.

Op deze wijze kan de bevolking mee
genieten van de financiële goede resultaten en zorgen we tegelijkertijd voor
meer service voor onze burgers.
Vanaf 1 januari 2017 hoeft u dus niet
meer met uw roze zak naar het containerpark maar worden ze aan huis
opgehaald.

Vrede in de lucht op zondag 25 september
Op initiatief van onze burgemeester (zelf muzikant) heeft MOZAÏEK, de intergemeentelijke
samenwerking van Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver, Putte en Duffel aan dirigent Tom De
Haes de opdracht gegeven om een muziekstuk te componeren. Het resultaat kon u op zondag
25 september komen beluisteren en bekijken in G.C. Klein Boom in Putte. Meer dan 200
muzikanten brengen op het podium een prachtige vertolking van ‘White Winged Flight’.
De compositie belicht de vlucht van de Vredesduif over de vier gemeenten van onze politiezone.

www.n-va.be/bonheiden
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Gemeentebestuur zorgt voor
de centen
Voor het derde jaar op rij slaagde het gemeentebestuur
erin om de gemeentelijke schulden verder af te bouwen,
tot een historisch laag cijfer. Hierdoor verlaagt de
leninglast en kan de gemeente het vrijgekomen budget
reserveren voor de zware investeringen die de komende
jaren op stapel staan.

Burgemeester wordt
voorzitter vervoersregio
Mechelen

We denken daarbij aan de bouw van het KJOC en de
heraanleg van Rijmenam-centrum. Een constante
budgetcontrole per dienst en een nauwgezette opvolging
door de financieel beheerder en schepen van Financiën
Karolien Huibers zorgen voor een goed evenwicht
tussen investeringen, werking van de gemeente en de
mogelijkheid om met eigen middelen nieuwe projecten
aan te gaan.
Om de geplande investeringen de komende jaren te
financieren zal onze gemeente in de toekomst opnieuw
leningen moeten aangaan. Maar dankzij een uitgekiend
meerjarenplan is de financiële gezondheid van de
gemeente gewaarborgd.

Op 1 juli verkozen
de 19 burgemeesters
Guido Vaganée werkt mee
van onze regio Guido
aan creatieve vervoersoplossingen in de regio.
Vaganée tot voorzitter
van de vervoersregioraad.
De vervoersregio Mechelen is een nieuw
initiatief van minister voor
Mobiliteit Ben Weyts om creatieve
oplossingen te bedenken voor verschillende
mobiliteitsproblemen in de regio.
De zone van 19 gemeenten overschrijdt de provinciegrenzen en gaat uit van de verkeersstromen zoals
die vandaag bestaan. Deze zone zal een regelluwe
zone worden en creatieve oplossingen voor een vlotter en veiliger vervoer krijgen alle kansen.
Naast de 19 gemeentebesturen zitten ook de NMBS,
De Lijn, het agentschap Wegen en Verkeer, MOW,
Waterwegen en Zeekanaal en vertegenwoordigers van het kabinet Mobiliteit mee aan tafel. Het
belang van dit pilootproject mag je dus zeker niet
onderschatten: het is een handig instrument om het
vervoer in de regio in beweging te houden.

Neem een kijkje op onze
vernieuwde website!
www.n-va.be/bonheiden

bonheiden@n-va.be
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Jonge werklozen
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De verhouding tussen de in- en uitvoer van een land
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van de provincies
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hervorming sinds
1963

Kordate én humane
aanpak van grootste
asielcrisis sinds
WOII

Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig

Hervorming van
de kinderbijslag

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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