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V.U. Guido Vaganée
Mechelsesteenweg 133
2820 Bonheiden

Met Godeliva De Wever op de
lijst van de komende gemeenteraadsverkiezingen trekt N-VA
BonheidenRijmenam
‘de ambassadrice
van Rijmenam’
aan.
Godeliva kan prat
gaan op een zeer
ruime ervaring in de
gemeentelijke politiek. De afgelopen
24 jaar vertegenwoordigde zij de
voormalige VU op de BR-lijst. Tot
2007 zetelde Godeliva nog als
OCMW-raadslid voor de BR-fractie.
Verder was zij gedurende 12 jaar afgevaardigde van het OCMW bij de
Seniorenraad.
Nu N-VA Bonheiden-Rijmenam met
een eigen lijst naar de kiezer gaat,
kan Godeliva zich volledig geven
voor de goede zaak. Haar sociale engagement is daar niet vreemd aan.
Het Vlaams-nationalisme, de zorg
voor de hulpbehoevenden in onze
samenleving en haar liefde voor
Rijmenam zijn haar drijfveren om
er nog eens flink tegenaan te gaan!
Meer informatie?
http://bonheiden.n-va.be/
dossiers/op-14-oktoberkan-u-bonheidenrijmenam-ook-op-dewever-stemmen

De bewoners van Mart/Weynesbaan aan het woord …
Busje komt zo? Twee jaar na de
actie van de buurtbewoners komt
‘busje’ er voorlopig nog niet … Maar
N-VA Bonheiden-Rijmenam heeft
de strijd nog lang niet opgegeven.
Ondertussen hebben we nog een
hele reeks acties ondernomen.
• N-VA-volksvertegenwoordiger
Marc Hendrickx heeft het dossier in
de aandacht weten te houden en
Busje komt zo?
stelde Vlaams minister Crevits verscheidene parlementaire vragen om duidelijkheid te krijgen over de verschillende
struikelblokken in het dossier.
© Hilde Ericx

Op 14 oktober kan u in
Bonheiden & Rijmenam
ook op
DE WEVER
stemmen!

‘T SINJAAL

• In nauw overleg met Chris Verhuyckt (actiegroep Busje-Komt-Zo) en het kabinet
Algemene Zaken van minister Bourgeois (N-VA) kwamen we tot de vaststelling
dat er nog belangrijke informatie ontbrak voor een gepaste oplossing voor dit mobiliteitsprobleem.
N-VA Bonheiden-Rijmenam en Chris Verhuyckt zijn positief. We stellen vast dat
er eindelijk - na twee jaar - wordt geluisterd naar de buurtbewoners van Mart/
Weynesbaan.
BEVRAGING
De buurtbewoners hebben de afgelopen dagen een bevraging ontvangen op basis
waarvan we informatie verzamelen. Na een grondige evaluatie werken wij verder aan een realistische en gepaste oplossing. Wij hebben voor onszelf en het
kabinet alvast 1 september als deadline gesteld, de start van het nieuwe schooljaar. Wordt vervolgd!
Guido Vaganée
Voorzitter N-VA Bonheiden-Rijmenam
guido.vaganee@n-va.be
P.S. U kunt de bevraging ook terugvinden op onze webstek.
http://bonheiden.n-va.be/dossiers/de-bewonersvan-mart-weynesbaan-aan-het-woord

Wouter Hendrickx, de voetballende cellist
Wouter is een gedreven jonge Bonheidenaar van 18
lentes. Hij versterkt en verrijkt onze N-VA-ploeg met
zijn jeugdige en onbevangen ideeën.

Wouter Hendrickx
is jongerenkandidaat
voor de gemeenteraad

Wouter studeert rechten in Leuven. Vóór zijn studententijd
was Wouter al niet weg te denken uit Bonheiden. Stilzitten
stond niet in zijn woordenboek. Dus werd Wouter een voetballende cellist. Voetbal en klassieke muziek, een op het eerste
gezicht misschien eigenaardige combinatie, maar volgens ons
een uitgesproken bewijs van passie en inzet. Passie op het
voetbalterrein en passie op het concertpodium ... en binnenkort diezelfde passie in de gemeenteraad?
We kunnen ze gebruiken in Bonheiden, de passionele sportieve creatievelingen die het bestuur af en toe wakker schudden. Of die af en toe de
gevestigde machten tegen de schenen durven trappen. Van ons krijgt Wouter daarvoor
geen rode kaart. Integendeel, wij zullen hem graag begeleiden in zijn ‘crescendo naar
een orgelpunt in majeur’!

Cello en voetbal
Artistiek en sportief
Jong en dynamisch

Meer informatie?
http://bonheiden.n-va.be/dossiers/wouter-hendrickx-de-voetballende-cellist

Christ’l Cottenie: ‘de kracht van verandering’ in de provincie
Na de instorting van het Franse keizerrijk (1814)
werden onze gewesten verenigd met Nederland tot
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Ons gebied
kreeg officieel de naam 'provincie Antwerpen'.
BONHEIDEN-RIJMENAM IN DE PROVINCIERAAD
De grenzen van de departementen bleven grotendeels
behouden. De provincies kregen de bevoegdheid hun
eigen zaken te regelen via de Provinciale Staten. Ook het
dagelijkse bestuur - de Gedeputeerde Staten - werd in ere
hersteld. Na 200 jaar gaat N-VA Bonheiden-Rijmenam resoluut voor een vertegenwoordiging van Bonheiden-Rijmenam in de Provincieraad.
En dat is nodig. Op het domein van sport, recreatie, cultuur en mobiliteit kan de provincie onze gemeente nog
beter van dienst zijn. Ook veiligheid is een prioriteit
bij de provincie.
NIET VER VAN ONS BED …
• Binnenkort zwemmen in de Nekkerspoel? Het kan
vanaf september door de investering van de provincie
Antwerpen, van de stad Mechelen en de gemeente
Bonheiden.
• Nieuwe zitbanken in het kastanjebos te Rijmenam? Het
kan met de subsidies van de provincie.
• De eerste prijs op het muziektornooi voor De Muziekvereniging van Bonheiden ? Het kan met de steun van
de provincie.

• Iedereen rookmelders in huis? Dat is betaalbaar met de
steun van de provincie.
• Getrainde brandweermannen en vrouwen? Een feit
met het provinciaal trainingscentrum.
• Sporten in De Nekker of een wandeling in het Vrijbroekpark? De provincie maakt het mogelijk.
• Een stedenbouwkundige vergunning nodig? De provincie leidt het in goede banen.
• Het publiek laten weten hoe mooi onze gemeente is?
Toerisme Provincie Antwerpen maakt er werk van.
U kan ervoor zorgen dat uw provinciale belastingen ook
in Bonheiden en Rijmenam worden geïnvesteerd. Geef
uw stem daarom aan Christ’l Cottenie.
Christ’l Cottenie
Bestuurslid
N-VA Bonheiden-Rijmenam

Meer informatie?

http://bonheiden.nva.be/
dossiers/christ-l-cotteniede-kracht-van-de-verandering-de-provincie

Speelpleinwerking: succes gegarandeerd!
De paasvakantie leuk? Dat zou toch moeten …
Maar voor honderden gezinnen in onze gemeente
is de opvang tijdens de vakantieperiodes problematisch. Voor Gina Goelen uit Rijmenam is dit een
kwestie van organisatie.

“De gemeente zou de
speeltuin in het Kastanjebos
moeten herwaarderen,”
stelt Gina Goelen voor.

“Er is een leemte in de kinderopvang, met name voor
jongeren tussen 10 en 14 jaar”, stelt Gina vast. “Te oud
voor de onthaalmoeder maar te jong om ze zonder ouderlijk toezicht alleen te laten. Kent u dat ook?” Naast de
zeer verdienstelijke en goed functionerende privé-speelpleinwerking en de bestaande gemeentelijke initiatieven, zou de gemeente bestaande gemeentelijke
speelpleintjes kunnen herwaarderen. “Ik denk hier
vooral aan het Kastanjebos in Rijmenam en de sportpleinen van Berentrode”, zegt Gina.

WIN-WINSITUATIE
Met de tien speelpleintjes in onze gemeente zijn er zeker
nog meer mogelijkheden. “Ik ben vragende partij om tijdens de schoolvakanties speelpleinmonitoren in te zetten om jongeren tussen 10 en 14 jaar te begeleiden. Met
een duidelijke planning en kosteloze activiteiten die
beantwoorden aan de leefwereld van deze jongeren,
zou dit een deel van de oplossing kunnen zijn.” Een
duidelijke win-winsituatie: een beperkte investering van
de gemeente, gratis opvang voor de jongeren, gerustgestelde ouders, sociale controle en bijsturing op de bestaande speelpleinen ... “De omgang tussen de jongeren
bevordert bovendien de buurtwerking. Het is een uitstekende investering in de toekomst van onze volgende
generaties”, besluit Gina.
Gina Goelen
Bestuurslid
N-VA Bonheiden-Rijmenam

Meer informatie?
http://bonheiden.n-va.be/dossiers/
speelpleinwerking-succes-gegarandeerd

“Kakelen is geen kunst, eieren leggen wel!”
Met deze slogan maakten de 23 N-VA-kandidaten
zich op 29 maart kenbaar aan de kiezers in Bonheiden en Rijmenam. Er is al genoeg gekakeld, het is nu
tijd om eieren te leggen! Met andere woorden: tijd voor
de kracht van verandering. Niet alleen denken, maar
ook durven en het vooral ook doen!
Goede oplossingen maak je niet alleen. N-VA BonheidenRijmenam zette dit alvast om in de praktijk: samen denken, samen doen!
• Op 14 maart hield N-VA Bonheiden-Rijmenam een eerste werkvergadering mobiliteit met specialisten uit
Keerbergen, Tremelo, Rotselaar, Boortmeerbeeek,
Haacht, Putte, Sint-Katelijne-Waver, Mechelen en Bonheiden. Want mobiliteit kun je alleen aanpakken in samenspraak met de buurtgemeenten!
• Op 5 april staat een werkvergadering op de
agenda over de beleidsdomeinen cultuur, toerisme en veiligheid met een afvaardiging van
de BODUKAP-gemeenten.
• N-VA Bonheiden-Rijmenam sprak de afgelopen
maanden met 43 verenigingen uit onze gemeente en noteerde hun grieven, successen en
bekommernissen. Met deze schat aan informatie kunnen wij doordachte oplossingen aanmaken die gedragen worden door de bevolking.

Heeft u zelf ook vragen, ideeën,
opmerkingen?
Laat het ons alstublieft weten!
Karolien Huibers
Sekretaris
N-VA - Bonheiden-Rijmenam

De lijst met onze 23 ‘lijsttrekkers’
kan u terugvinden op onze webstek.
http://bonheiden.n-va.be/dossiers/kakelen-geenkunst-eieren-leggen-wel

Dat al onze kandidaten zich inzetten voor uw welzijn, kan u
dagelijks lezen op onze webstek
www.n-va.be/bonheiden

N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering.
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De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt.
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Lof der gezondheid.
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt.

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat
over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der
gezondheid. Van apologie tot
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de
gezondheidszorg bekommert.’

Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.be.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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Rik van Cauwelaert,
strategisch directeur Knack

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER

n MEVROUW
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be

