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We wensen u allen veel veerkracht!
Als voorzitter wens ik jullie in naam van
ons afdelingsbestuur en onze mandatarissen
veel veerkracht tijdens de eindejaarperiode.
Met goede moed kijken we meer dan ooit
uit naar het nieuwe jaar.
Na deze pandemie gaan we nieuwe verhalen
maken. Het leven gaat weer openbloeien.
We maken van 2021 een topjaar op alle
vlakken. Dat moet onze doelstelling zijn.
Dat kunnen we, samen met jullie.

2020 zullen we niet snel vergeten
Binnenkort komt er een bezinningsplaats
om de slachtoffers van het coronavirus te
herdenken. Dit wordt niet alleen een plek
waar de inwoners zich kunnen terugtrekken
om hun verlies te verwerken, maar ook
een plek om ons eraan te herinneren dat
er een tijd in de geschiedenis is geweest
dat we samenwerkten om een gezamenlijke
vijand te verdrijven. En samenwerken is
nodig, nu meer dan ooit. De N-VA deed de
laatste maanden dan ook ettelijke voorstellen om de pandemie in onze gemeente
mee te helpen beheersen.
Overleggen en beslissen met respect voor
onze wetten en decreten in crisissituaties

is cruciaal om doeltreffend te kunnen
handelen en besturen.

deed om de gemeenteraad alsnog te laten
doorgaan.

Verplichte livestreaming

De wet is voor N-VA geen vodje papier

Om de gekende redenen moest ook de
gemeenteraad zich aan de coronaregels
aanpassen en ging het bestuur over naar
digitale besluitvorming. Onze fractie
vroeg vorig jaar al om de gemeenteraad te
livestreamen, zodat u als inwoner vanuit
‘uw kot’ het debat van op de eerste rij zou
kunnen volgen.

Onze fractieleider Guido Vaganée kon
dan ook niet anders bij de aanvang van de
gemeenteraad de schorsing te vragen en
de gemeenteraad naar een latere datum te
laten verschuiven zodat alle wettelijke
voorwaarden konden gerespecteerd worden.

Het schepencollege hield de boot zeer lang
af maar de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur verplichtte de gemeentebesturen om vanaf september livestreaming
te voorzien. Alleen op die manier kan de
openbaarheid van bestuur in de gemeentelijke besluitvorming gegarandeerd
worden, ook tijdens deze pandemie.
Onze fractie was dan ook zeer verbaasd
dat de burgemeester pas één dag voor
de gemeenteraad het besluit nam deze
verplichting toe te passen. Te laat uiteraard om een rechtsgeldige gemeenteraad
te kunnen houden. Onbegrijpelijk dat
het gemeentebestuur toch een poging

Elk nadeel heeft z’n voordeel
Vanaf de gemeenteraad van november kon u de gemeenteraad volgen via
livestreaming, een logische volgende stap
naar meer openbaarheid van bestuur.

Johan Lievens Voorzitter

Bonheidenaars Yonathan Bosman en Christ’l Cottenie verkozen in het
arrondissementeel bestuur van N-VA
Ondervoorzitter Yonathan Bosman werd unaniem verkozen als arrondissementeel
bestuurslid voor de gemeente Bonheiden en ook provincieraadslid Christ’l Cottenie zal
de provinciefractie de komende drie jaar vertegenwoordigen in het arrondissement
Mechelen. Samen met Kamerlid Wim Van der Donckt zullen zij het structureel overleg
tussen de twaalf gemeenten van ons arrondissement mee ondersteunen. We wensen onze
drie bestuursleden alle moed en veel succes.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 10 december.
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N-VA vraagt adoptie en/of restauratie van Moors bakhuisje
Het bakhuisje aan de Oude Baan wordt in de inventaris erfgoed omschreven als ‘merkwaardig’, leegstaand rechthoekig
19de-eeuws gebouwtje in een eclectische stijl met neotraditionele elementen, op het kadaster ingetekend vanaf 1865 na sloping
van oudere gebouwen circa 1855. Mogelijk een bakhuisje van de Vredesteinhoeve.
Voor erkend beschermd erfgoed bestaat er een principiële
onderhoudsplicht: het ‘actieve behoudsbeginsel’. Dat betekent
dat je tijdig werken uitvoert voor de instandhouding, de
beveiliging, het beheer, de herstelling en het onderhoud.

De gemeente is geen eigenaar
We weten dat de gemeente geen eigenaar is van dit bakhuis en
dat de onderhoudsplicht bij de eigenaar ligt, maar toch kan ook
de gemeente bij de eigenaar aandringen op onderhoud.
Wanneer de bevoegde ambtenaren een overtreding tegen het
actieve behoudsbeginsel vaststellen, kunnen zij een PV opmaken
en kan de eigenaar een boete krijgen of worden gestraft,
afhankelijk van de ernst en de aard van de overtreding.

Het bakhuisje adopteren
In andere landen bestaat er ook de mogelijkheid dat een
overheidsinstantie een gebouw ‘adopteert’. Zo kan gezorgd
worden voor het onderhoud en restauratie met de nodige
subsidies. Het zou ook zeker een optie kunnen zijn om deze
mogelijkheid verder te onderzoeken. Aangezien de tijd spijtig
genoeg een enorme impact heeft op dit stukje geschiedenis dringt
een dringende aanpak van dit dossier zich op. N-VA-raadslid
Karolien Huibers bracht dit erfgoeddossier op de gemeenteraad
van 10 november en vroeg de gemeenteraad actie te ondernemen.

Unanieme gemeenteraadsmotie
We waren tevreden dat het gemeentebestuur de nood van dit
dossier mee inziet: de gemeenteraad nam unaniem de beslissing
om een motie op te maken. De motie zal doorgestuurd worden
naar Onroerend Erfgoed Antwerpen en zal twee zaken bevatten:
het aankaarten van de staat van het bakhuisje en de vraag om de
eigenaars op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Eens er
gereageerd wordt, kan er nagedacht worden over hoe we als
gemeente kunnen meewerken aan de opwaardering van het
gebouw. De voltallige gemeenteraad ging akkoord.
Download de gratis VEEEW-app via Google Play
of de appstore. Scan met de app de afbeeldingen
met het VEEEW-logo erbij. De foto’s komen tot
leven en u krijgt extra informatie bij het artikel.

N-VA voorkomt grondopslag in natuurgebied
De meerderheid keurde de plannen om een tijdelijk stortplaats voor grondopslag te voorzien in het beschermd natuurgebied
Mispeldonk goed. De N-VA diende hier samen met heel wat ongeruste bewoners bewaar tegen in.
Dit perceel is niet alleen een biologisch waardevol soortenrijk cultuurgrasland maar ook een verblijf- en trekplaats van reeën. Het
herstel van deze specifieke biologische waarde duurt talrijke jaren na afgraven en terug uitrijden van de teellaag. De natuurwaarde
gaat door de geplande werken verloren en dat is een ramp voor deze natuur. Ook voor de talrijke fietsers en wandelaars die daar
genieten van de natuur zou dit onaanvaardbaar zijn. En dan spreken we niet over de gevaarlijke situaties die zich in de fietsstraat
zouden voordoen met het af en aan rijden van al die vrachtwagens. Onder druk van al de reacties en onze gegronde bezwaren werd
dit plan ingetrokken!

© Erik Van Eyckenn
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Voorzitter Johan Lievens en gemeenteraadslid Geert Theugels.
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Prikkelarme kermis
N-VA-raadslid Marcel Claes vroeg in de gemeenteraad van 30 september om een prikkelarme kermisdag te organiseren tijdens de
jaarlijkse kermis in onze gemeente. Zijn voorstel kreeg steun van alle partijen.
“Heel dikwijls kunnen kinderen en jongeren met een beperking niet optimaal genieten van een
dergelijk dorpsfeest omdat attracties niet afgesteld zijn op hun mogelijkheden. Bovendien is ook
een aangepaste omgeving belangrijk om ook voor deze doelgroep een volwaardige kermisbeleving
te creëren”, weet Marcel.

Kermismomenten op maat van ieder kind
Daarom riep onze fractie op voor een ‘kermis op maat’ of zoals je wil ‘een prikkelarme kermisdag’.
Door een samenwerking tussen de gemeente en de foorkramers zouden prikkelarme kermismomenten kunnen georganiseerd worden, waarbij de attracties ter beschikking worden gesteld
van kinderen en jongeren met een beperking. De muziek en het licht worden bij de attracties
geminderd, zodat ook die prikkels grotendeels wegvallen.

Uit de
ntegemee
raad

Verdeling Vlaamse steun
coronafonds verenigingen
Vlaanderen gaf 190.000 euro aan onze gemeente als steun voor
de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Naast de geleden
schade van de afgelopen maanden zullen al deze verenigingen
in 2021 het ook met veel minder werkingsmiddelen moeten
stellen. Daarom is het extra spijtig dat maar liefst 63.000 euro
niet naar de verenigingen gaat!

Wekelijkse markt
Guido Vaganée bracht de noodkreet van de marktkramers over
aan het schepencollege en vroeg de huidige circulatie te
herbekijken. Ouderen moeten nu teveel onnodig omlopen
waardoor ze wegblijven van de wekelijkse markt. De burgemeester
wou daar niet op ingaan.

De overtreder kan doorrijden en de volgende bestuurder staat
voor een rood licht. Raadslid Geert Teughels vroeg om deze
situatie zeer dringend aan te passen zodat het geen bron van
frustratie blijft.

Telefonische bereikbaarheid

Effectentaks

De diensten werken nu “na afspraak”. Begrijpelijk om de veiligheid van de medewerkers en de inwoners te garanderen tijdens
de coronacrisis. Maar dit mag geen invloed hebben op de telefonische bereikbaarheid. Raadslid Guido Vaganée ondervond
persoonlijk dat de gemeente te veel onbereikbaar was en kaartte
dit aan op de gemeenteraad. Het bestuur beloofde beterschap.

Raadslid en federaal Kamerlid Wim Van der Donckt vroeg aan
de gemeente om de effecten van de nieuwe federale effectentaks
op de gemeentelijke financiën in kaart te brengen. Deze taks zit
niet enkel in de geldbeugel van de inwoners maar ook in die van
de lokale besturen.

Schorsing concessie

Na de demarche op de zitting van augustus waar de gemeenteraad voor voldongen feiten is gezet, blijkt dat de GECORO
dezelfde argumenten als N-VA gebruikt om een negatief advies
te geven voor dit bouwproject. Het gebrek aan enige beleidskader
zorgt voor een gebrek aan rechtszekerheid voor lokaal bestuur en
voor de bouwheer. N-VA-raadslid Wim Van der Donckt vraagt
op de gemeenteraad van november eerst hier werk van te maken
alvorens ad-hoc innovatieve bouwprojecten te lanceren zonder
enig overleg met de buurt.

De gemeente is via haar gemeentelijke VZW’s huisbaas van twee
concessies, namelijk cafetaria Berentrode en cafetaria Blikveld.
Beiden horecazaken moesten sluiten wegens de coronamaatregelen.
Raadslid Marcel Claes vroeg om de concessievergoeding (huur)
onmiddellijk voor de volledige 100 procent te schorsen. Het
bestuur wou hier niet op ingaan en verwacht dat de horecazaken
zelf de nodige buffering moeten voorzien.

Afstelling rode rem
Sinds enkel maanden is er een roderemfunctie op de verkeerslichten van de Peter Benoitlaan geïnstalleerd. Indien je te snel
rijd, krijg je rood. Maar blijkbaar schort er wat aan de afstelling.

Bouwproject Matadilaan

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Mailen kan naar
Johan.lievens@n-va.be of guido.vaganee@n-va.be

www.n-va.be/bonheiden
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Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

