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Dansen met de
burgemeester
Op zaterdag 14 april kan u samen
met ons weer de beentjes uitslaan
op de ondertussen legendarische
fuifavond ‘Dansen met de burgemeester’. Dit jaar dompelen we
jullie helemaal onder in de stijl van
‘The Great Gatsby’. Vanaf 20.30
uur bent u welkom in G.C Blikveld, Jaques Morrensplein 12. De
opbrengst gaat integraal naar Bike
for Think Pink en Kom op Tegen
Kanker.

Veilig thuis in een welvarend Bonheiden-Rijmenam

Guido Vaganée opnieuw kandidaatburgemeester
VRT Bigband met Marijn de Valck
en Geena Lisa
ZATERDAG

14 april
20.30 uur
G.C Blikveld
VVK: 5 euro
Kassa: 8 euro

Bonheidens DJ-duo Funktastix

Op 14 februari, de dag van de liefde, en exact acht maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen stelde N-VA Bonheiden-Rijmenam haar lijsttrekkers en
lijstduwers voor. Guido Vaganée is opnieuw kandidaat-burgemeester, Karolien
Huibers staat op plaats twee, Jan Thirion op plaats 22 en Eric Duschesne duwt
de lijst.
N-VA vraagt opnieuw uw vertrouwen

Zoals in alle gezinnen is liefde voor elkaar de
sleutel tot een gelukkig leven. Dit is in onze
gemeente niet anders. De N-VA wil haar liefde
voor onze gemeente verder omzetten in beleid,
visie en bestuurskracht. Wij gaan dan ook resoluut naar de kiezer met een positieve, passionele
en constructieve boodschap met respect voor
ieders mening. Niet enkel de combinatie van
ervaring en jeugdige creativiteit, maar ook de
daadkracht typeerden onze stijl van besturen de
laatste zes jaar.

Guido Vaganée opnieuw
kandidaat-burgemeester

Met burgemeester Guido Vaganée hebben
we een sterke kapitein aan het roer van onze
gemeente. Hij zette Bonheiden en Rijmenam
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de afgelopen jaren letterlijk en figuurlijk op de
Vlaamse kaart.

Karolien Huibers op plaats twee

Karolien Huibers legde een schitterend
parcours af als schepen van Financiën,
Lokale Economie en Toerisme. Ondanks de vele
huidige en nog komende investeringen zorgde Karolien ervoor dat de schuld per inwoner
historisch laag is en dat de toekomst van onze
gemeente er financieel rooskleurig uitziet.

Sterke lijstduwers

Ereschepen Jan Thirion geeft de N-VA een duwtje vanop de 22ste plaats en ereburgemeester
Eric Duschesne brengt zijn vijftien jaar ervaring
als burgemeester in stelling als lijstduwer.
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Geert houdt de Teug(h)els in handen

Onze missie
N-VA Bonheiden-Rijmenam heeft als doel het welzijn van de Bonheidenaars en Rijmenammenaars te verzekeren, vandaag en in de toekomst.
Een sterk lokaal beleid, uitgaande van een goed evenwicht tussen een sterke dienstverlening enerzijds en
persoonlijke verantwoordelijkheid van de inwoners
anderzijds, zorgt ervoor dat de gemeenschap zich op
een duurzame wijze kan ontplooien.
Gemeentelijke autonomie in een vrij Vlaanderen en
een sterk Europa blijft onze geliefde cocktail. Op een
kritische wijze zorgt de plaatselijke afdeling voor de lokale ontsluiting van de Europese, federale en Vlaamse

regelgeving en wetgeving. Het algemeen belang blijft
hierin de drijfveer. Door problemen en uitdagingen
op een positieve wijze te onderzoeken en hiervoor
creatieve oplossingen te zoeken, zorgen we ervoor dat
de geluksbarometer in Bonheiden goed blijft scoren.
Samenwerken blijft daarbij de sleutel tot succes.
 il jij ook passioneel meewerken aan dit ideaal?
W
Contacteer ons dan via www.n-va.be/bonheiden.

“Alles alleen doen is optellen,
samenwerken is vermenigvuldigen.”
Geert TEUGHELS
Afdelingsvoorzitter

De N-VA werkt aan uw veiligheid
De gemeente investeert elk jaar meer dan 1,4 miljoen euro in onze politiediensten. De cijfers tonen aan dat deze
investering haar vruchten afwerpt. Burgemeester Guido Vaganée maakte samen met de burgemeesters van Putte,
Duffel en St Katelijne Waver een veiligheidsplan op en zette volop in op veiligheid in al haar facetten.
Inzetten op veiligheid loont

We maken werk van uw verkeersveiligheid

In vijf jaar tijd daalden het aantal gevallen van vandalisme,
diefstallen, fietsdiefstallen, inbraken en pogingen tot inbraak
spectaculair. Het aantal gevallen van drugfeiten steeg fors. Dat is
te wijten aan het actieplan tegen drugs. Dankzij het plan werden
veel meer aanhoudingen verricht.

Ook op het vlak van verkeersveiligheid zijn er grote
stappen voorwaarts gezet, maar elk ongeval is en blijft
er één te veel. Waakzaamheid blijft de sleutel voor een
Veilig Bonheiden en Rijmenam.

  bonheiden@n-va.be@n-va.be

Guido VAGANÉE
Burgemeester
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Bonheiden en provincie Antwerpen slaan handen in elkaar

Inzetten op behoud natuur en groen
Samenwerking tussen het provinciebestuur en de gemeente blijft noodzakelijk om tot werkelijke realisaties te komen op het terrein. Bonheidens provincieraadslid Christ’l Cottenie behartigt
mee de belangen van onze gemeente op het provinciaal niveau. Bonheiden is lid van het Regionaal landschap Rivierenland, een bevoorrechte partner van de provincie Antwerpen in de zorg
voor en de instandhouding van de landschappen.
Geen woorden maar daden

Hagen, heggen en hoogstamboomgaarden zijn belangrijke
elementen in ons landschap. In 2017 werden adviezen gegeven aan het gemeentebestuur en particuliere eigenaars
om hier op in te blijven zetten. Denk maar aan de hoogstamboomgaard in de Boeimeerstraat, de haag- en bosrand
in de Bruinbeekvallei en de houtkant in de Molenlei.

Boscompensatie

Ook boscompensatie blijft een belangrijk hulpmiddel. Via
het Regionaal landschap Rivierenland werden de ruimtelijke uitvoeringsplannen en beheerplannen op bebossingspotenties gescreend.

Poelen en bloemrijke graslanden

In 2017 stonden de opleveringen van de poel in de Peerlaarstraat, het terreinbezoek en het advies voor de aanleg
van de poelen in de Oude Schrieksebaan en de Rehaegenstraat op de agenda van de provincieraad. Ook werden
enkele infomomenten georganiseerd en zijn de nieuwe
wandelkaarten in druk.

Bonheiden blijft groen

Bonheiden blijft ook in de toekomst
groen door het uitstekende werk van
onze milieudienst en met provinciale
ondersteuning waar nodig
Christ’l COTTENIE
Provincieraad

Bonheiden in uitstekende financiële conditie
Uit een recente analyse van de internationale accountantsorganisatie BDO blijkt dat Bonheiden in een
uitstekende financiële conditie verkeerd.
Schulden afbouwen

Ondanks het feit dat er in Bonheiden meer wordt geïnvesteerd,
werd er verder gewerkt van schuldafbouw. Zo daalde de gemeenteschuld in 2016 maar liefst met 13 procent ten opzichte van 2015.

Gemeenteschuld historisch laag

Sinds 2008 werden er in onze gemeente geen bijkomende leningen meer aangegaan. Dat zorgt er mede voor dat onze schuld per
inwoner historisch laag is.
Bonheiden heeft uitstaande leningen van in totaal 273 euro per
inwoner. Ter vergelijking: Sint-Katelijne-Waver 613 euro per
inwoner, Putte 1 639 euro per inwoner, Duffel 2 013 euro per inwoner en Mechelen 2 550 euro per inwoner. In 2017 zal de schuld
trouwens nog verder dalen.

Blijven investeren

Tijdens de gemeenteraad van december werd ook het budget 2018
en de aangepaste meerjarenplanning goedgekeurd. In 2018 zijn
er voor meer dan zeven miljoen euro aan investeringen gepland.
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De focus van deze investeringen ligt vooral op het afwerken van
al geplande investeringen zoals de riolering en heraanleg van
Rijmenam-centrum en de bouw van het nieuwe vrijetijdsdepot
(het vroegere KJOC). Maar er is ook ruimte voorzien voor nieuwe
initiatieven die voornamelijk kaderen in het duurzaam beheer
van het gemeentelijk patrimonium. We zetten belangrijke stappen
om de openbare verlichting om te schakelen naar ledverlichting.
Het budget 2018 sluit af met een positief saldo en dat geeft de
gemeente voldoende financiële marge om haar investeringsprogramma verder te zetten. Maar het bestuur maakte ook de keuze
om verder te kijken dan deze legislatuur.
De schulden van vandaag zijn immers
de belastingen van morgen en we willen
de toekomstige generatie een evenwichtige financiële basis meegeven.
Karolien HUIBERS
Schepen van Financiën en Begroting

www.n-va.be/bonheiden

De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
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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