N-VA Bonheiden-Rijmenam wenst u fijne feestdagen!
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De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen
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Senioren: de barometer van onze gemeente

Koekenzingen bij
de N-VA
In de achttiende en negentiende
eeuw trokken jongeren tijdens de
kersttijd de straat op. Zij gingen
van deur tot deur om geld, voedsel
en drank in te zamelen. Hun tegenprestatie was het voordragen van
een liedje of een muziekstukje.
Anno 2017 komt dit folkloristisch
gebruik alleen nog voor in de
Antwerpse Kempen. Niet op 31
december, zoals dat gewoonlijk
het geval is, maar dit jaar wel op
zaterdag 30 december kunnen alle
kinderen weer komen koekenzingen bij de N-VA in Bonheiden en
Rijmenam.
Je bent welkom bij het huis van
de burgemeester, Guido Vaganee (Mechelsesteenweg 133,
Bonheiden) en bij het advocatenkantoor van ereburgemeester
Eric Duchesne (Lange Dreef 18,
Rijmenam).
Voor de kinderen voorzien we
lekkere pannenkoeken, chocomelk
en ballonnen. Volwassenen kunnen
zich verwarmen met een smakelijk
drankje.

Onze gemeente heeft een barometer. Een unieke barometer zelfs. Dat
zijn de 3 500 senioren, oftewel zo’n 23 procent van de bevolking, die in
belangrijke mate het klimaat in ons dorp bepalen. Elke studie wijst uit
dat over 30 jaar zowat één derde van de bevolking uit senioren zal bestaan. Daar kan niemand zomaar aan voorbijgaan.
Dankzij onder meer de ontwikkelingen in
de geneeskunde leven we langer. En
gelukkig maar. De groep pensioentrekkers
wordt met andere woorden zo groot dat
de groep actieven te klein wordt om het
pensioen te financieren. Als gepensioneerde
willen we graag van een rustige oude dag
genieten: we participeren aan het
verenigingsleven en hopen zo lang mogelijk
in ons eigen huis of appartement te blijven
wonen. Want een kamer of een flat in een
woonzorgcentrum is geen betaalbare
evidentie. Iemand zei ooit: “Verbeter de
wereld op de plaats waar je staat.” We
moeten ons daar ten volle bewust van zijn,
maar dat is op zich niet genoeg. We moeten
de handen uit de mouwen steken om onze
senioren ook effectief een mooie en goede
oude dag te kunnen geven.

neraal’ te organiseren over de opvang en
huisvesting van onze senioren. Onder het
voorzitterschap van Marcel Claes werd een
duidelijk beeld geschetst over het huidige en
toekomstige aanbod van de service en huisvesting in onze gemeente. Er is de komende
maanden werk aan de winkel om in onze
gemeente samen met de privéaanbieders
een volwaardige woonvisie te ontwikkelen
voor onze senioren.

Wordt vervolgd

Op onze website www.n-va.be/bonheiden
kan u onder de rubriek ‘senioren, de barometer van Bonheiden’ de komende maanden alle acties en initiatieven terugvinden.
Of u stuurt gewoon een e-mail naar
marcel.claes@n-va.be.

Open seniorenraad

Op 7 november organiseerde de seniorenraad van Bonheiden haar open seniorenraad. Dit naar aanleiding van de oproep
van N-VA om dringend een ‘staten-ge-

Marcel Claes

Bestuurslid
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N-VA Bonheiden wenst
u een prettige kerst!

Geert houdt de Teug(h)els in handen

Onze gemeente, daar kijk je van op!
De afgelopen vijf jaar hebben wij keihard gewerkt om Bonheiden-Rijmenam te laten evolueren naar een
moderne gemeente waar al onze inwoners trots op kunnen zijn. Dit met bijzondere aandacht voor het
geluk van eenieder, de veiligheid en de leefbaarheid. Deze evolutie is niet alleen nodig op korte termijn,
maar vooral voor de toekomst. We dragen met z’n allen de verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving
vandaag, maar we zijn ook verantwoordelijk voor hoe we onze gemeente overlaten aan onze kinderen en
kleinkinderen.
We wonen in een prachtige gemeente, een gemeente die
meer en meer als voorbeeld wordt gebruikt op vlak van haar
vernieuwend beleid. Een innovatief beleid op maat van onze
inwoners, dat als doel heeft de leefbaarheid te garanderen
voor iedereen, nu en morgen. Deze stappen zetten we steeds
in overleg met inwoners, handelaars en met iedereen die zijn
steentje wil bijdragen. Dit werk is uiteraard niet af. Elke dag
werken wij verder aan dit project!
‘Ik ben een Bonheidenaar’ of ‘ik ben een Rijmenammenaar’
moet een eretitel worden, een trotse weergave van onze identiteit
als Vlaming, maar ook als inwoner van deze mooie gemeente.
Daar gaan we voor!

N-VA Bonheiden-Rijmenam opent binnenkort haar popupsecretariaat aan het kerkplein met een boodschap van
fierheid: ‘onze gemeente, daar kijk je van op’. Kom zeker eens
kijken. Elke woensdagnamiddag van 14 uur tot 17 uur kan u
gewoon binnenstappen voor een vrijblijvende babbel of een
vraag. Wie weet tot binnenkort.

Geert Teughels

Afdelingsvoorzitter
geert.teughels@n-va.be

Wim … werkt
Ik krijg wel vaker de vraag wat een parlementslid doet om zijn dagen te vullen of zijn parlementaire
wedde te rechtvaardigen. Dat is een terechte vraag, want een parlementslid wordt betaald met
belastinggeld. Het antwoord op die vragen is echter niet zo eenvoudig. Het is alleszins geen nine-tofivejob. Er wordt van een parlementslid veel flexibiliteit verwacht.
Naast het klassieke parlementaire werk, zoals het opstellen
van schriftelijke en mondelinge vragen aan de ministers, het
opvolgen en actief meewerken aan wetgevende initiatieven,
het bespreken en debatteren in de schoot van diverse commissies en in de plenaire vergaderingen, dient een parlementair uiteraard ook voortdurend op de hoogte te zijn van
de actualiteit. Een goed parlementslid moet zich dus steeds
bijscholen.
Ik ben actief in de commissie Sociale Zaken, meer concreet
met alles wat met tewerkstelling en arbeidsmarktbeleid te
maken heeft. Daarnaast ben ik lid van de commissie Handels- en Economisch Recht, de commissie Opvolging van de
Buitenlandse Zenidingen en de commissie Maatschappelijke
Emancipatie. Op de website van onze afdeling kan je meer
lezen over mijn parlementair werk.
Naast het parlementaire werk in Brussel, ben je als parlemen-

bonheiden@n-va.be

tair ook actief op lokaal en arrondissementeel niveau. Dat
wil zeggen: bijkomende vergaderingen en debatten. Uiteraard maken ook recepties, brunchen, pensenkermissen deel
uit van de agenda. Je moet te allen tijde voeling houden met
de samenleving.
Kortom, een zéér boeiende, maar ook tijdrovende job, waarbij het thuisfront al wel eens in de kou blijft staan.

Wim Van der Donckt

Federaal volksvertegenwoordiger
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Bonheiden en provincie
Antwerpen werken samen
aan detailhandelsbeleid
Het gemeentebestuur wil de komende jaren sterk
inzetten op detailhandel in de dorpskernen van
Bonheiden en Rijmenam. Om dit beleid uit te
stippelen heeft onze gemeente de hulp ingeroepen
van een detailhandelscoach van de provincie
Antwerpen.
Door de detailhandelscoach in te zetten kan Bonheiden een
beleid ontwikkelen dat gunstige voorwaarden schept voor
nieuwe, lokale initiatieven en dat de bestaande zaken optimale
kansen biedt. De nadruk ligt op de kernversterking van
onze gemeente. Meerdere zaken dicht bij elkaar maken het
aantrekkelijker voor de consument om daar te gaan winkelen.
Handelszaken die vlak bij elkaar gevestigd zijn, kunnen zo
profiteren van elkaars populariteit.
Door in te zetten op informatie en overleg, gespecialiseerde
analyses, advies op maat én begeleiding op het terrein zelf,
ondersteunt de provincie Antwerpen gemeenten in hun
detailhandelsbeleid.
Christ’l Cottenie, provincieraadslid: “Wij streven als provincie
naar een slim en vernieuwend detailhandelsbeleid in onze
steden en gemeenten. Daarvoor schakelen we op het terrein onze
detailhandelscoaches in. We kiezen resoluut voor de toekomst
door in te zetten op een versterking van de handelskernen,

Christ’l Cottenie

Provincieraadslid

Karolien Huibers

Schepen van Lokale Economie

door een toegankelijk buurtaanbod te voorzien, maar ook door
versnippering tegen te gaan.
De detailhandelscoach is al van start gegaan en heeft er al een
eerste infosessie met onze lokale handelaars opzitten. De coach
heeft ook al de unieke situatie van onze gemeente bestudeerd om
advies op maat te kunnen geven.
Schepen van Lokale Economie Karolien Huibers: “Het
detailhandelsbeleid is een prioriteit voor ons. Het bepaalt in
grote mate de levendigheid en het gezicht van de gemeente,
maar het is ook een puzzelstukje dat binnen ruimtelijke orde
en mobiliteit past. Het is niet zozeer de bedoeling om bezoekers
van buiten de gemeente aan te trekken. Wel willen we de eigen
inwoners in de eerste plaats doen kiezen voor een lokaal en
duurzaam aanbod dat bovendien gemakkelijk bereikbaar is.”

Vlaanderen trapt Smart Flanders op gang in Bonheiden
Philippe Muyters lanceert een subsidieoproep ter
waarde van vier miljoen euro voor Vlaamse steden
en gemeenten.

 laams minister Philippe Muyters wil met de subsidie steden
V
en gemeenten helpen in hun ontwikkeling tot smart cities.

Philippe Muyters, Vlaams minister van Economie en Innovatie,
heeft in Bonheiden het project Smart Flanders op gang getrapt.
De Vlaamse overheid ondersteunt daarmee steden in hun
ontwikkeling tot smart cities. Dat de lancering in Bonheiden
plaatsvond, is meer dan symbolisch. Zo won Bonheiden eerder
dit jaar de Agoria Smart City Award omwille van de uitbouw
van een fietsregistratiesysteem voor schoolkinderen dat met
een origineel beloningssysteem wordt gecombineerd. Ook
voor de prestigieuze e-government award 2017 is Bonheiden
genomineerd.

Versnelling hoger schakelen

De intussen opgedane expertise wil Muyters over alle Vlaamse
steden en gemeentes gaan uitrollen. Hij lanceert daarvoor een
smart city-projectoproep met een totale subsidiëringsenveloppe
van vier miljoen euro. “Samenwerking tussen steden en
gemeentes onderling en met de kennisinstellingen moet binnen
die insteek centraal staan”, stelt de minister.

Guido Vaganée

Burgemeester

www.n-va.be/bonheiden

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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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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