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Geert houdt de Teug(h)els in handen
Bedankt!

Matchfixing in de politiek

Nadat de uitslagen binnenkwamen, contacteerden wij als winnende en grootste formatie
de andere partijen. Alleen Groen ging in op
onze uitnodiging. We stonden blijkbaar niet in
het balboekje van CD&V, BR30 en Open Vld.
Aangezien niemand beschikbaar was voor
een gesprek, werd al snel duidelijk dat die
partijen al lang voor de verkiezingen een
akkoord gesloten hadden!

N-VA Bonheiden-Rijmenam
grootste partij

Eerst en vooral wil ik u bedanken voor het
vertrouwen dat u ons gaf bij de gemeenteraadsverkiezingen! Het is duidelijk dat onze
vernieuwende aanpak gesmaakt werd.
De N-VA ging erop vooruit en werd de grootste partij met 26,3% van de stemmen.
We misten op een vijftiental stemmen na een
zevende zetel en onze burgemeester, Guido
Vaganée, behaalde een historisch hoge score
(1 231 voorkeurstemmen!).

Positieve inhoudelijke campagne

Wij kozen voor een positieve én inhoudelijke
campagne. U weet waarvoor wij staan en
waar wij met onze gemeente naartoe willen.

met de gang van zaken. De CD&V-jongeren
uitten zelfs hun ongenoegen in de pers.
Wij hebben Bonheiden-Rijmenam positief op
de kaart gezet. Onze bestuursploeg zal erover
waken dat we deze weg blijven volgen in het
belang van u als burger door het voeren van
een constructieve oppositie.

Wij vinden dit onbegrijpelijk en politiek
onetisch, omdat de burgers niet krijgen
waarvoor ze gekozen hebben.
Dat dit akkoord niet gedragen werd door de
achterban van deze partijen, werd ook snel
duidelijk. Is het misschien daarom dat de
lijsttrekker van Open Vld geen schepenambt
opneemt? Heel wat CD&V’ers lieten ons
persoonlijk weten dat ze niet akkoord waren

Geert Teughels
Voorzitter N-VA Bonheiden-Rijmenam
geert.teughels@n-va.be

Koekenzingen bij de burgemeesters
Ook dit jaar wordt deze traditie in ere gehouden.
Op maandag 31 december kan je voor het 16de jaar op rij bij de N-VA komen koekenzingen. De kinderen krijgen een lekkere pannenkoek en/of een ballon. De ouders kunnen zich
verwarmen met een kopje warme chocolademelk of met een sterker opkikkertje.

Waar koekenzingen bij de N-VA?

• Voortuin burgemeester Guido Vaganée, Mechelsesteenweg, Bonheiden
• Kantoor ere-burgemeester Eric Duschesne, Lange Dreef, Rijmenam
Iedereen welkom!

Veilig thuis in een welvarend Bonheiden-Rijmenam
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In gesprek met onze
burgemeester Guido Vaganée
Onze redactie had een gesprek met burgemeester Guido
Vaganée over zijn ervaringen na zes jaar besturen en over het
débacle van de verkiezingsavond.
Redactie: Guido uw mandaat als burgemeester zit er spijtig
genoeg bijna op. Heb je al eens de tijd kunnen nemen om
alles te evalueren?
Guido: “Op 14 oktober 2012 kreeg onze partij en ikzelf onverwachts de kans om onze mooie gemeente te leiden. En ja,
ik zeg onverwachts. In de bestuursperiode 2006 -2012 waren
we partner in het kartel CD&V/N-VA en hadden naast een
OCMW-raadslid geen enkele mandataris in de gemeenteraad.
In 2012 besloten we alleen naar de kiezer te gaan. En met
succes! We haalden uit het niets zomaar ineens zes zetels. Dit
bracht ons onverwacht in de positie om de leiding van onze
gemeente te nemen. We maakten een heel ambitieus bestuursakkoord en zijn vol enthousiasme gestart met de uitwerking
ervan.”
Redactie: Waar ben je het meest trots op?
Guido: “Het veranderen en moderniseren van het beleid
op zich is volgens mij ‘de kracht van verandering’ geweest
in Bonheiden-Rijmenam. Ik heb er steeds een erezaak van

gemaakt om volop voor de consensus te gaan. Tijdens de
afgelopen zes jaar is er nooit gestemd in het College van Burgemeester en Schepenen. De consensus zorgde ervoor dat er
steeds met respect voor ieders bevoegdheid werd gehandeld.
Ook het intern personeels- en werkingsbeleid werd grondig
aangepakt. Burgemeester en schepenen zijn gaan MEEwerken
met de diensten, we zorgden ervoor dat via teambuildingsprogramma’s gewerkt werd aan het mentaal en fysiek welzijn
van ons personeel.
Ook op communicatief vlak is er een heel grote stap vooruit

IEDEREEN WELKOM
Om nu al te noteren!

Staatssecretaris Theo Francken
over het migratiebeleid in België
G.C. ’t Blikveld - Bonheiden

bonheiden@n-va.be
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gezet. We zetten de eerste stappen op sociale media en maakten ideeën aanbrengen in het gemeentebestuur? (lacht)
via ons beleidsdomein ‘Geluk’ werk van een positieve en conIk hoop dat het nieuwe schepencollege verder werkt aan de
structieve communicatie naar burgers en medewerkers.”
grote uitdagingen voor onze gemeente en dat het niet stopt bij
de renovatie van de Sint-Martinuszaal. Dat is immers het enige
Redactie: Bonheiden-Rijmenam haalde dikwijls de pers, mocht
concrete programmapunt dat ik kon terugvinden in de comde voorbije zes jaar verscheidene awards in ontvangst nemen.
municatie van de nieuwe burgemeester en de coalitie BR30/
Hoe verklaar je dat?
CD&V/Open Vld.
Guido: “Ik denk dat dit te danken is aan verschillende factoren.
Door mijn vroegere beroepsactiviteiten in de ICT/communicatie zag ik heel wat mogelijkheden die in de bedrijfswereld
vanzelfsprekend zouden zijn maar bij de overheid als zeer
vernieuwend, ja zelfs als revolutionair werden aanzien. Denken
we maar aan de het in de cloud brengen van heel de ICT-infrastructuur. Door deze ingreep bespaarden we niet alleen onmiddellijk veel geld, maar het maakte onze ICT-omgeving ook
superveilig en flexibel. Bonheiden was als eerste in Vlaanderen
klaar voor de 4de digitale revolutie.
Samen met onze mobiliteitsdienst en onze ICT-dienst combineerden we nieuwe technologieën met oplossingen op vlak van
onder andere mobiliteit. Ook het duurzaamheidsaspect werd
steeds meegenomen in de plannen en de oplossingen. Hierdoor
is Bonheiden-Rijmenam een gidsgemeente geworden die door
tientallen schepencolleges is bezocht. Onze gemeente werd
door vriend en vijand aangezien als een voorbeeld van modern
en gedurfd beleid.”
Redactie: Hoe kijk je nu naar de toekomst?
Guido: “Persoonlijk zal ik professioneel wel op mijn pootjes
vallen (zoals we dat bij ons thuis zeggen). Blijft het in de politieke sfeer of kies ik eerder voor een consultatiefunctie, dat is
nog niet beslist. Met N-VA gaan we proberen ons programma
te realiseren vanuit de oppositie. Iemand moet toch de creatieve

De burger kan ook de volgende zes jaar rekenen op mijn inzet
en die van onze mandatarissen. We gaan keihard werken zoals je dat van ons gewoon bent - om er binnen zes jaar nog
sterker te staan dan vandaag. Zeer graag was ik met volle overtuiging uw voltijdse burgemeester gebleven, ik wil dat binnen
zes jaar graag opnieuw worden.”
Redactie: De nieuwe meerderheid verdedigt zich door te zeggen
dat ze hetzelfde deden als N-VA en Groen in 2012?
Guido: “Complete nonsens! We smeedden in 2012 een coalitie
met de winnaars van de verkiezingen, namelijk met Groen
(van één naar drie zetels) en N-VA (van nul naar zes zetels),
aangevuld met de vijf zetels van CD&V. Hierdoor respecteerden we het signaal en de wil van de kiezer.
BR30 en CD&V zaten toen en ook nu in het verliezende kamp.
BR30 (van acht naar zes zetels) en CD&V (van vijf naar vier
zetels) kozen vervolgens voor Open Vld als kleine partner
om aan een meerderheid te komen. Een groot verschil met de
situatie in 2012 dus.”
Redactie: Guido, bedankt voor de babbel, wij zijn er zeker van
dat we van jou en de N-VA-ploeg in de nabije toekomst nog veel
gaan horen.

Duurzaam en betaalbaar wonen
aan het water in Bonheiden
Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Grote Heide’ werd op de gemeenteraad van oktober unaniem definitief goedgekeurd. Dat is goed nieuws. Na een lange procedureslag en veel studiewerk kan men eindelijk werk maken van de nodige betaalbare woningen voor onze jonge gezinnen. Het project ‘Grote Heide’ is een waar
gidsproject waar duurzaamheid en betaalbaarheid samengaan.
Met veel aandacht voor gemeenschappelijk groen en water (70% groenaanleg) zal
deze woonzone een oase worden met hoog belevingsgehalte. Een toewijzingsreglement zal ervoor zorgen dat onze jonge gezinnen in onze gemeente kunnen blijven
wonen.

“Is een verkiezingsprogramma een leidraad voor het toekomstig
beleid of heeft het enkel de bedoeling om stemmen te ronselen?”
We zijn blij verrast dat BR30 twee weken na de verkiezingsdag alsnog het project mee goedkeurde. Nochtans lazen we in hun
verkiezingsprogramma iets anders. Of hoe een verkiezingsuitslag het gezond verstand kan laten terugkeren…

www.n-va.be/bonheiden

De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering.
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Dankzij de strenge aanpak van
Ben Weyts ging het aantal
verkeersdoden in Vlaanderen
drastisch omlaag. Hij maakte van
Vlaanderen een diervriendelijk land
met onder meer het verbod op
onverdoofd slachten.

Geert Bourgeois leverde als
minister-president begroting
na begroting in evenwicht af.
Hij boekte recordcijfers in de
Vlaamse export en investeerde
miljoenen in ons Vlaams
erfgoed.

Philippe Muyters bracht
Vlaanderen aan de Europese
top op het vlak van innovatie
met investeringen in slimme
technologie. Hij zorgde
voor duaal leren en lage
werkloosheid. Hij maakte
van Vlaanderen weer een
topsportland.

Liesbeth Homans maakte de
overheid efficiënter met de
afslanking van de provincies
en de fusie van gemeente- en
OCMW-raad. Ze moderniseerde
de huurwet en investeerde
recordbedragen in sociale
huisvesting.

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:
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De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy
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