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met
Jan Jambon

N-VA WIL UW TOEKOMST EN WELVAART VEILIGSTELLEN
Er is een weg vooruit.
Een weg die voor verandering zorgt.
Geert Teughels
afdelingsvoorzitter N-VA-Bonheiden-Rijmenam

20 uur
Krankhoeve
Grote Doelstraat 1

Beste inwoners van Bonheiden en Rijmenam
Het begin van een nieuw jaar is voor mij altijd een
moment om in alle rust het voorbije jaar te overschouwen en vooruit te blikken naar de toekomst.

EEN BEWOGEN 2013
In 2013 nam de N-VA het voortouw in de coalitie en zetten we de beloofde veranderingen direct om in daden. Bonheiden is de eerste ‘Think Pink’-gemeente,
we steunen en werken samen met de lokale middenstand via onder meer de
Rijmheidebon, hielden gezondheidsacties en startten de bouw van de nieuwe
gemeenteschool.
Wij zijn ook bijzonder fier op het meerjarenplan voor onze gemeente. Wij gaan
de komende jaren consequent uitvoeren wat we beloofd hebben! Meer info
hierover vindt u op onze website www.n-va.be/bonheiden.

V.U.: Geert Teughels - De Bergen 57 - 2820 Bonheiden - geert.teughels@n-va.be

Jan Jambon
In aanloop naar de verkiezingen van 25 mei hebben we
Kamerlid Jan Jambon uitgenodigd om naar Bonheiden te
komen. Onze fractieleider in de
Kamer zal de politieke actualiteit toelichten en nadien ook
vragen beantwoorden.
Iedereen is van harte welkom.

Verder in dit nummer

EEN UITDAGEND 2014
Dit jaar staat voor de N-VA ook op nationaal vlak veel op het spel. Op 25 mei
hebben de Vlamingen hun toekomst in eigen handen. Geeft u dan uw vertrouwen aan de N-VA, dan schrijft u mee geschiedenis.
Want het moet en het kan anders. Om onze welvaart en toekomst veilig te stellen, zijn er grondige veranderingen nodig. Er is een weg vooruit. Een weg die
op korte termijn voor verandering zorgt én die deze structureel verankert! Of
zoals we u tijdens de feestdagen op grote borden lieten weten: ‘Op naar een jaar
vol Verandering voor Vooruitgang’!
Ook in onze gemeente zullen wij hiervoor verantwoordelijkheid opnemen.
Maar dat zullen we u graag de komende weken toelichten via onze webstek en
de regionale media.
Ik wens u veel leesplezier en hoop u massaal te mogen ontmoeten op zaterdag
22 februari tijdens onze winterreceptie met Kamerlid Jan Jambon.
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De oud-burgemeester ontmoet de nieuwe

dubbelinte

rview

Het burgemeesterschap moet je passioneel
beleven. En als je dat gevoel ook uitdraagt,
dan ben je goed bezig.
Ereburgemeester Eric Duchesne

Burgemeester Guido Vaganée is inmiddels al meer dan
een jaar aan de slag. Om dat te vieren legde hij zijn oor
te luister bij zijn voorganger, ereburgemeester Eric
Duchesne.
Guido: Eric, ik kan mij voorstellen dat 2013 voor jou een
grote verandering heeft teweeggebracht. Wat is bij jou het
meest blijven hangen de afgelopen 12 maanden?
Eric: Na 18 jaar gemeentepolitiek, waarvan 15 jaar als burgemeester, was het wel even wennen om privé alleen nog
maar ‘burger’ en professioneel alleen nog maar ‘meester’
te zijn. Het afscheid van de gemeentepolitiek voelde oorspronkelijk wat als een amputatie aan, met bijhorende
fantoompijnen. Anderzijds ervaar ik nog dagelijks blijken
van waardering en sympathie. Die schroeien het wondje
vakkundig dicht. Wat nu rest is dankbaarheid voor het
mooie geschenk dat het burgemeesterschap wel degelijk
is.
Guido: Mocht je terug in de tijd kunnen gaan, wat zou je
anders aanpakken?
Eric: Ik ben vrij tevreden over het bestuurlijk en het financieel parcours. Ik geloof nog altijd dat in de voorbije jaren
de juiste accenten werden gelegd en de juiste prioriteiten
werden gesteld. Wel betreur ik dat ik er in de voorbije bestuursperiode niet in geslaagd ben de beide partners tot
een hecht blok te smeden. In sportmiddens heb je dan als
‘coach’ in wezen gefaald, wat meestal ook tot een vertrek
leidt. De raakpunten zijn duidelijk …
Guido: Het gemeentebestuur verleende je de titel van ereburgemeester als blijk van waardering voor jouw jarenlange engagement. Stopt dit engagement nu of wat zou je
nog graag willen doen voor je gemeente?
Eric: Op gemeentelijk politiek vlak, in de strikte betekenis, lijkt een rol in de luwte mij gepast. Het reilen en zeilen van het gemeentebestuur volgen en desgevraagd
vrijblijvend advies verlenen: meer moet dat niet meer zijn.
Over andere opportuniteiten om de gemeente van dienst
te zijn, zal ik mij beraden als die zich aandienen.
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Guido: Als advocaat wordt je constant geconfronteerd
met probleemsituaties. Heeft dit je geholpen in je job als
burgemeester?
Eric: Hier komt spontaan het woord ‘kruisbestuiving’ op.
Juridische kennis is zeker nuttig bij het besturen van een
gemeente, gezien de buikloop aan regelgeving. Anderzijds moet je als burgemeester ook vaak heel wat relativeringsvermogen en inlevingsvermogen aan de dag leggen,
wat dan weer een meerwaarde voor je taken als advocaat
kan inhouden.
Guido: Welk persoonlijk gouden advies kan je mij geven
in mijn functie als burgemeester?
Eric: Tante Kaat ben ik niet, dus of ik gouden raad in huis
heb is een open vraag. Onze inwoners correct en tijdig informeren en gericht laten participeren, lijkt mij in deze tijden een absolute must om een bestuurlijk draagvlak te
creëren. Je zal dus altijd naar het consensusmodel moeten
zoeken, met onze inwoners als volwaardige partners.
Meer algemeen moet je passioneel het burgemeesterschap
beleven en dat gevoel ook uitdragen. Het is immers naar
mijn overtuiging de mooiste en warmste politieke functie,
en dat mag en moet je uitstralen. Jou kennende lijkt dat
dus geen probleem.
Guido: Je bent nu een volwaardige N-VA-militant. Met
welke argumenten zou jij andere inwoners willen overtuigen om ook actief te worden binnen de N-VA-structuur?
Eric: De keuze voor de N-VA werd, wat mij persoonlijk
betreft, ingegeven door de overtuiging dat ons land dringend nood heeft aan een fundamenteel andere bestuurlijke organisatie, gekoppeld aan de vaststelling dat op
heden alleen de N-VA daarover een behoorlijk onderbouwde visie voorstaat en uitdraagt. Om die visie ook te
verwezenlijken moet het soortelijk gewicht van de partij
groot zijn. Hoe meer militanten, hoe breder je basis en hoe
sterker je verankering in Vlaanderen. Als je als inwoner
van Bonheiden-Rijmenam die overtuiging deelt, dan weet
je dus waar je terecht moet en kan …
Guido: Bedankt voor dit leuk en leerrijk gesprek, ik wens
je alvast veel succes met je verdere loopbaan.

Annemie Bergmans op de praatstoel
De N-VA biedt degelijke en duidelijke
oplossingen in moeilijke tijden.
In elke editie van ons blad komt er een lid van onze N-VA- afdeling aan het
woord. Vandaag is dat Annemie Bergmans, secretaris van onze afdeling.
Waarom koos je voluit voor de N-VA?
De N-VA heeft een overtuigend sociaal-economisch programma. Met werkbare
én duidelijke oplossingen voor elk van de huidige problemen. Kijk maar naar de
plannen en verwezenlijkingen van ons plaatselijke N-VA-team.
Wat is zo opmerkelijk aan hun plannen en verwezenlijkingen?
Een meerjarenplan met langetermijnvisie. Een begroting in evenwicht. Eindelijk
voorrang aan lang uitgestelde basisprojecten zoals uitbreiding van het rioleringsnet en bevordering van de lokale economie. In de meeste gemeenten is er een forse verhoging van de personen- en bedrijfsbelasting. In Bonheiden niet.
Onze burgemeester en schepenen zijn dus goed bezig?
Zeker en vast! En de mensen zeggen dat ook. Onze burgemeester is een echte burgervader: midden de mensen, luisterbereid, hulpvaardig. Die laat er geen gras over groeien. En van onze N-VA-schepenen en gemeenteraadsleden kan je
hetzelfde zeggen.

Bijzonder moeilijke tijd voor bijen
Om de mensen bewust te maken van de bijenproblematiek, organiseert de gemeente – dankzij het initiatief van ons gemeenteraadslid Emily Demandt een gratis voorstelling van de film ‘More Than Honey’. In deze indrukwekkende documentaire schetst de Zwitserse regisseur Markus Imhoof het onthutsende beeld van een wereld zonder bijen.
In Vlaanderen verdween de voorbije jaren haast 40 procent van de bijenkolonies.
De oorzaken zijn divers: de biodiversiteit neemt af, we gebruiken nog te veel pesticiden en ook de
parasitaire varraomijt bedreigt de bijen.

Gratis vo
or
‘More Th stelling
an Hone
y’
Blik
29 maar veld
t 2014 19 uu

Het belang van bijen als bestuiver van gewassen is nochtans immens, niet alleen voor het ecosysteem, maar ook voor
onze economie. Uit recent onderzoek blijkt dat 52 procent van de dagelijkse productenmix in onze supermarkten zou
verdwijnen als er geen of onvoldoende bijen meer zouden zijn. In ons land alleen betekenen bijen een economische
waarde van bijna 500 miljoen euro.

Politiezone Bodukap heeft nog 27 288 euro tegoed van federale overheid
De federale regering weigert al twee
jaar om de nodige middelen te voorzien om de achterstallen aan de
politiezones te betalen. Voor de zone
Bodukap loopt dit op tot 27 288 euro.
Dit is nefast voor de werking van de
politiezones. Dat zegt N-VA-Kamerlid
Jan Van Esbroeck.
De politiehervorming van eind de jaren
negentig had ook een belangrijke invloed op het statuut van de gebouwen
van de vroegere rijkswachtbrigades. Na
de overheveling van de rijkswachters
naar de politiezones was er ook de overdracht van de gebouwen. De politie-
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zones worden hiervoor gecompenseerd
door de federale overheid vanuit het zogenaamde ‘Fonds Politiegebouwen’.
Hoe kan onze politiezone optimaal
werken als de federale staat de
middelen daarvoor achterhoudt?

Het Rekenhof merkte in zijn rapport

omtrent de federale begroting 2014 al
voor de tweede maal op dat er achterstallen openstaan ten belope van
7,4 miljoen euro en dat daarvoor geen
middelen worden voorzien in de federale begroting.
“Ik vind het onbegrijpelijk dat de federale overheid zijn verplichtingen ten
opzichte van de politiezones en de
gemeenten niet nakomt”, stelt Van
Esbroeck. “Ik heb dit reeds herhaaldelijk aangekaart bij mevrouw Milquet en
ik zal ook in de toekomst de zaak van
de Antwerpse gemeenten en politiezones blijven bepleiten.”

r

Ik had een droom
NIEUWJAARSWENSEN VAN ONZE BURGEMEESTER
Beste Bonheidenaars en
Rijmenammenaars

Ik droomde dat ook de komende
jaren de mensen zeer graag in Bonheiden wilden wonen, zoals dat te
lezen stond in een enquête van Het
Nieuwsblad.

De eindejaarsfeesten zijn de uitgesproken periode waarin iedereen
even terugdenkt aan het voorbije
jaar en ook al eens naar de toekomst
kijkt. Bij mij was dit niet anders.
Na een rustige eindejaarsnacht herinnerde ik mij een droom.

Ik droomde dat onze jonge gezinnen
in de nabije toekomst met de realisatie van het ‘Project Grote Heide’ in
onze gemeente een betaalbare woning konden krijgen.
Ik droomde dat de projecten van
onze meerjarenplanning allemaal
tijdig werden uitgevoerd.
Ik droomde dat de passie en de inzet
waarmee het gemeentepersoneel elke
dag aan de slag gaat, ook de komende jaren bergen bleef verzetten.
Ik droomde dat - na al een jaar - de
gemeente- en OCMW-raadsleden elkaar beter leerden kennen en zich
samen - over de partijgrenzen heen meer dan ooit inzetten voor ons aller
welzijn.

Ik droomde dat de uitstekende verstandhouding tussen de coalitiepartners ook de volgende jaren overeind
bleef en we samen volop verder
werkten aan onze prachtige gemeente.

Ik droomde dat onze kleuters zich
volledig konden ontplooien in hun
nieuwe school.
Ik droomde dat ‘Het Kranske’ een
volwaardige kunstencentrum werd,
met creativiteit als doel voorop.
Ik droomde dat Rijmenam, na een
totale investering van 6 miljoen euro,
terug herrees als ‘Parel aan de Dijle’.

Ik droomde dat de communicatie
naar de burgers steeds perfect en eerlijk verliep, ook vanuit de oppositiepartijen.
Ik droomde dat na veertig jaar fusie
de Bonheidenaars en Rijmenammenaars nog meer naar elkaar toegroeiden en elkaar vonden in het
verenigingsleven.

Immigratie = Integratie

Kunnen spreken met de plaatselijke bevolking is
de basisvoorwaarde voor inburgering.
Yvon Van Wayenbergh, OCMW-raadslid
Welke kosten van de asielzoekers betaalt het OCMW?
Jaarlijks krijgt het OCMW asielzoekers toegewezen door Fedasil
(Federale dienst Asielzoekers). Voor deze inwijkelingen moet het
OCMW wettelijk zorgen. Het beschikt hiervoor over een aantal
woongelegenheden. Tijdens de erkenningsprocedure van zes maanden zijn deze mensen volledig ten laste van het OCMW, dat betaalt
voor huisvesting, leefloon, kledinggeld, enz. Fedasil kent hier subsidies voor toe.
Wat doet het OCMW om een vlotte inburgering mogelijk te maken?
Iedere asielzoeker moet verplicht een cursus Nederlands volgen. Dat

bonheiden@n-va.be

Ik droomde dat ook het economische
gebeuren in onze gemeente verder
groeide en bloeide.
Ik droomde dat onze gemeente de
komende jaren gevrijwaard bleef van
rampspoed en ongevallen.
Ik droomde dat onze gemeente
verder uitgroeide tot een bruisende,
veelzijdige, duurzame en sociale gemeente.
Ik droomde dat al onze inwoners
gezond en gelukkig door het leven
gingen.
En plots stelde ik vast, dat het eigenlijk geen droom was, maar werkelijk-

heid. Een werkelijkheid waaraan nog
hard zal moeten gewerkt worden,
door ons allemaal.
Ik doe dan ook graag een oproep aan
iedereen die zich aangesproken voelt:
zet mee uw schouders onder dit
mooie project, het is meer dan de
moeite waard!
Uit het diepste
van mijn hart
wens ik u allen
een ‘verrassend
veelzijdig’
2014.

Ik droomde dat we onze mobiliteit samen met onze buurgemeenten - op
orde kregen, zodat iedereen zich op
een veilige en aangename wijze kon
verplaatsen.

Uw
burgemeester
Guido Vaganée

Ik droomde dat onze jeugd met de
realisatie van het Kind-, Jeugd- en
Ontmoetingcentrum nieuwe impulsen kreeg.
Ik droomde dat onze gemeente, ‘de
groene long van de provincie Antwerpen’, nog groener en duurzamer
werd.

kan in het Huis van het Nederlands,
het Centrum voor Basiseducatie of
Open School. Alle centra zijn gelegen
in Mechelen. Vormingplus organiseert ook ontmoetingsmomenten
voor anderstaligen.

OCMW de inschrijvingsgelden, zoals
dat ook gebeurt voor onze eigen
sociaal zwakkere groepen. Dankzij
Steunpunt Vakantieparticipatie kunnen de kinderen ook deelnemen aan
daguitstappen.

Wat moet het OCMW doen voor de
kinderen van asielzoekers?
Voor de kinderen is er een zeer
nauwe samenwerking met de basisscholen van Bonheiden-Rijmenam en
met het voortgezet onderwijs in
Mechelen. Tevens betrekt het OCMW
de kinderen bij sportieve en culturele
jeugdactiviteiten. Ook hier betaalt het

Hoe verloopt de asielprocedure
verder?
Na de wachttijd kan de asielaanvrager gaan werken: hij krijgt dan een
arbeidskaart voor één jaar, met mogelijkheid tot verlenging bij wettelijk
verblijfsrecht. Er wordt wel op aangedrongen dat zij de cursussen Nederlands verder volgen. Kunnen spreken
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met de plaatselijke bevolking is
immers de basisvoorwaarde voor inburgering. Dankzij de inzet van onze
maatschappelijke werkers en de
samenwerking met de scholen en
andere organisaties verloopt alles
zeer vlot.

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvond.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
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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