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Marcel luidt de bel
Als nieuwe voorzitter van de grootste
politieke partij in onze gemeente zal ik
er de komende drie jaar samen met heel
het afdelingsbestuur, de mandatarissen
en de militanten mee op toezien dat
onze gemeente de komende zes jaar op
een ordentelijke wijze wordt bestuurd.
N-VA Bonheiden-Rijmenam zal vanuit
haar rol als grootste oppositiepartij
steeds kritisch maar constructief
meewerken aan het gemeentelijk beleid.
We houden woord tegenover onze
kiezers en brengen ons programma
consequent aan bod in elke gemeenteraad.
Marcel Claes
Afdelingsvoorzitter

Meer weten over
N-VA BonheidenRijmenam?
www.n-va.be/bonheiden
N-VA Bonheiden-Rijmenam

In memoriam

Ereschepen Jan
Thirion onverwachts
overleden
Op vrijdag 6 september is ereschepen en gemeenteraadslid Jan
Thirion tijdens zijn vakantie in Spanje onverwachts overleden.
Het nieuws sloeg in als een bom. N-VA Bonheiden-Rijmenam
wenst Jans familie en vrienden buitengewoon veel sterkte toe in
deze moeilijke tijden.
Jan stond heel dicht bij de mensen. Hij
was een aanspreekpunt voor de inwoners
van Bonheiden en vooral voor die van
Rijmenam. Niet in het minst voor de
wijk De Mart, waar hij woonde en waarvan hij vond dat ze soms stiefmoederlijk
behandeld werd. Menselijk contact was
voor Jan heel belangrijk. Het mag dan
ook niemand verwonderen dat Jan meer
dan twintig jaar een mandaat opnam in
de gemeenteraad van Bonheiden, hetzij
als schepen, hetzij als gemeenteraadslid.
In al die tijd heeft Jan blijk gegeven
van veel gezond verstand en van een
enorme dossierkennis.
Jan was een fervent fietser. Maar Jan
deed meer. Zijn tuin, en die van vele
anderen, was zijn biotoop. Hij was
begaan met de natuur en het natuurbehoud. Jan was, bij wijze van spreken,
een ‘groene’ schepen avant la lettre. Hij
zat jarenlang in het dagelijks bestuur
van Ivarem en hij heeft zich altijd inge-

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

zet voor heemmuseum ’t Smiske.
Jan had zijn eigen stijl: humor en ernst
gingen hand in hand. Onrechtvaardigheid irriteerde hem mateloos. Jan had
het hart op de juiste plaats: een hart
voor mensen, een hart voor de natuur.
We moeten veel te vroeg afscheid
nemen van een zeer geëngageerd en
beminnelijk man. In de eerste plaats
is Jans heengaan een zware klap voor
Lea, zijn echtgenote. Voor Dries en
Davina, zijn zoon en schoondochter.
En voor Senna en Ona, zijn kleinkinderen. We hopen dat de ontelbare
mooie herinneringen aan Jan voor
hen een steun zijn in donkere tijden.
Ook alle vrienden en kennissen blijven
verweesd achter. Maar evenzeer onze
gemeente. Ook onze N-VA-afdeling
kan dit grote verlies
amper bevatten.
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Nieuw afdelingsbestuur
aan de slag
Begin dit jaar kozen de N-VA-leden een nieuw afdelingsbestuur. Met 28 gemotiveerde bestuursleden staat N-VA
Bonheiden-Rijmenam klaar om van onze gemeente een
nog betere plek te maken. De leden duidden Marcel Claes
aan als nieuwe afdelingsvoorzitter. Het volledige afdelingsbestuur vindt u terug op de website www.n-va.be/bonheiden.
 et kernbestuur van N-VA Bonheiden-Rijmenam.
H
Boven v.l.n.r.: afdelingsvoorzitter Marcel Claes
en penningmeester Karolien Huibers.
Onder v.l.n.r.: afdelingsondervoorzitter Johan
Lievens en secretaris Bart Nelissen.

Wilt u mee uw schouders zetten onder N-VA
Bonheiden-Rijmenam? Contacteer ons
dan via marcel.claes@n-va.be.

N-VA veruit de grootste partij in Bonheiden-Rijmenam
Op 26 mei trok u naar de stembus om uw vertegenwoordigers in het Vlaamse, federale en Europese
parlement te kiezen. In Bonheiden-Rijmenam werd de N-VA met ruim 33 procent van de stemmen veruit
de grootste partij. Ook N-VA-kandidaten Guido Vaganée en Wim Van der Donckt tekenden een mooie
persoonlijke score op. Bedankt aan alle kiezers voor het vertrouwen!

Bedankt!

Guido Vaganée

Wim Van der Donckt

8 095 voorkeurstemmen

8 572 voorkeurstemmenmen

Gewezen burgemeester Guido Vaganée verdedigde de
Vlaamse zaak vanop de 14de plaats van de N-VA-lijst voor
het Vlaams Parlement. Met maar liefst 8 095 voorkeurstemmen werd hij de Bonheidense stemmenkampioen
voor het Vlaams Parlement. Gemeenteraadslid en gewezen
Kamerlid Wim Van der Donckt ging de strijd aan vanop
de eerste opvolgersplaats van de N-VA-Kamerlijst en kon
rekenen op 8 572 voorkeurstemmen. Hij mag zich binnenkort klaarmaken om opnieuw te zetelen in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers.

Volg de gemeente- en OCMW-raad nu ook online
Volgt u graag de gemeente- en OCMW-raad, maar heeft u niet de tijd om naar de zittingen te
komen? Geen probleem! Sinds 1 januari kan u de gemeente- en OCMW-raad ook online volgen.
Sinds 1 januari is er een zittingsverslag beschikbaar via de gemeentelijke website www.bonheiden.be.
Via een videoweergave kan u via uw computer of smartphone de gemeenteraad volgen. U kan dan
tevens beter kennismaken met onze raadsleden en in detail de soms geanimeerde discussies volgen.
U kan via onze website www.n-va.be/bonheiden ook steeds onze tussenkomsten herlezen of bekijken.

Hoe vind ik het videoverslag?
Stap 1: surf naar www.bonheiden.be
Stap 2: klik op de knop ‘bestuur’
Stap 3: kies voor ‘bestuursorganen’
Stap 4: klik op ‘gemeenteraad & raad voor maatschappelijk welzijn’
bonheiden@n-va.be

Stap 5: Klik op ‘agenda en verslagen’
Stap 6: kies de gewenste gemeente- en OCMW-raad
Stap 7: klik op het videoverslag
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N-VA-voorstel goedgekeurd

Eigen inwoners betalen nu evenveel voor
conservatorium en tekenacademie als Mechelaars
Volwassenen uit Bonheiden en Rijmenam moesten tot voor kort meer inschrijvingsgeld betalen dan
Mechelaars in het conservatorium en/of de tekenacademie. De N-VA vindt die regeling oneerlijk en bond
de kat de bel aan op de gemeenteraad. Met succes. Sinds het inschrijvingsmoment van mei dit jaar zijn de
tarieven gelijkgetrokken.
Sinds dit jaar betalen Bonheidenaars evenveel als Mechelaars voor hun
inschrijving in het conservatorium en/of de tekenacademie. Dat komt neer
op een aanpassing van het inschrijvingsgeld voor volwassenen boven 25 jaar
met een gemeentelijke tussenkomst van 35 euro per volwassene per jaar.
De N-VA kaartte de zaak aan op de gemeenteraad. Na een heftig debat
stemde de meerderheidspartijen uiteindelijk toch in met ons voorstel.
Constructieve oppositie loont.

N-VA wil af van dubbele
belasting op rioleringsnet
Op dit moment betaalt u een dubbele belasting op de
aansluitbaarheid op de riolering. De N-VA signaleerde
die historische onvolkomenheid in de vorige bestuursperiode
en zette de aanpassing dan ook in haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober vorig jaar. In januari kaartten we de zaak aan op
de gemeenteraad. Helaas wil de nieuwe bestuursploeg de
dubbele belasting voorlopig niet aanpassen.
Wij houden woord en passen op uw centen

Op de gemeenteraad van januari vroeg de N-VA aan de nieuwe
bestuursploeg om de onredelijke belasting af te schaffen. Het nieuwe
college ging voorlopig niet in op onze vraag. We hopen dat het gezond
verstand alsnog zegeviert en we de afschaffing van de dubbele belasting
zullen terugvinden in de meerjarenplanning 2020-2025 en de begroting
van volgend jaar. Onze fractie zal in de gemeenteraad mee letten op
uw centen.

Werkgroep mantelzorg
uit startblokken
De N-VA stelde eerder dit jaar voor om een
gemeentelijke werkgroep rond mantelzorg
op te richten. Zo’n werkgroep moet zorgen
voor een betere ondersteuning van mantelzorgers in onze gemeente. De werkgroep is
inmiddels volop aan de slag.
De N-VA deed op de OCMW-raad van maart het
voorstel om een gemeentelijke werkgroep rond
mantelzorg op te richten. Naast Willebroek was
Bonheiden de enige gemeente in het arrondissement
die nog geen ondersteuning bood aan mantelzorgers.
De meerderheidspartijen stemden na enige discussie
in met het N-VA-voorstel. De werkgroep is inmiddels
volop bezig met het opstellen van een plan. In de
komende maanden moeten de eerste concrete knopen
doorgehakt worden.

www.n-va.be/bonheiden

Rarara, wie is bevoegd?
U wordt thuis geholpen door...
... een zorgkundige
die eten maakt

Vlaams
Federaal

... een verpleegster
die bloeddruk meet

Vlaams
Federaal

De zieke in het ziekenhuis is een
federale bevoegdheid, thuiszorg
is Vlaams. Een thuishulp die eten
maakt, is dus een Vlaamse
bevoegdheid. Maar meet een
thuisverpleegster uw bloeddruk
of legt ze een verband, dan is
het toch federaal.

Een potvis ...
... in de zee

Vlaams
Federaal

... op het strand

Vlaams
Federaal

De potvis die zwemt in de zee
is een federale potvis. Leg hem
op het strand en hij wordt
Vlaams. Zo ook de kip: op de
boerderij is ze Vlaams. Maar
leg diezelfde kip op uw bord en
ze wordt federaal.

Maximumsnelheid ...
50

... op de weg

Vlaams
Federaal

120

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

120

... bij werken
op de snelweg

Vlaams
Federaal

De maximumsnelheid is een
Vlaamse bevoegdheid. Behalve
Een
uitleg. Lorem
op dewoordje
autosnelweg,
daar is ze
ipsum
dolor
sit
consectefederaal. Tenzij amet,
er wegenwerken
tuer op
adipiscing
elit, sed diam
zijn
die autosnelweg,
dan is
nonummy
nibh
euismod
de maximumsnelheid weer
tincidunt
ut laoreet
Vlaams. Neemt
u dedolore
bus naar
magna
aliquam
erat uvolutpat.
het station, dan rijdt
Vlaams.
Ut
wisi
enim
ad
minim
Neemt u vervolgens deveniam,
trein,
quis
nostrud
exerci tation
dan reist
u federaal.
ullamcorper

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid.
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.
Bart De Wever, voorzitter N-VA

