Burgemeester Guido
Vaganée ondertekende
onlangs de overeenkomst
die het Zellaer-kasteel
tegen 2018 openstelt voor
het publiek.
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Vlaanderen investeert in De Rode Planeet

Halloween-brunch
zondag 5 november - 11 uur
CC Blikveld
Jacques Morresplein
Ook dit jaar organiseert N-VA
Bonheiden-Rijmenam haar
ongeëvenaarde Halloweenbrunch.
We heten je op 5 november welkom
in CC Blikveld. Samen maken we er
een topmoment van!
Volwassenen betalen 19 euro,
kinderen tot 12 jaar 10 euro en wie
jonger is dan 4 jaar eet gratis.
Geniet samen met ons van een
gezellige sfeer, waarbij de N-VA je
verwent met allerhande culinaire
lekkernijen in buffetvorm.
Om zeker van te zijn van een
plaatsje vragen we je om vooraf in
te schrijven via onze webstek. De
democratische deelnameprijs stort
je op rekeningnummer
BE83 9730 7235 0415 met de vermelding van je naam en het aantal
deelnemers.

Bonheiden in Brussel
Dit jaar is kersvers N-VAKamerlid Wim Van der Donckt
onze gastspreker. Wim zal het
onder meer hebben over zijn eerste
stappen en ervaringen in de ‘grote
politiek’. Voorzitter Geert Teughels
modereert het gesprek.

Door de investeringen van Minister Weyts wordt het
vakantiedomein kindvriendelijker en moderner.

Goed nieuws voor vakantiecentrum De Rode Planeet in Rijmenam
(voorheen Centrum Jef Verbert). Vlaams minister van Toerisme Ben
Weyts maakt namelijk 6 570 euro vrij om het centrum te moderniseren en nog kindvriendelijker te maken. Een belangrijke investering die
onze jongeren, met en zonder beperking, ten goede komt.
Toerisme Vlaanderen investeert in totaal
een miljoen euro in 53 erkende jeugdverblijven, verspreid over heel Vlaanderen.
Met deze middelen kunnen de vakantieverblijven hun voorzieningen toegankelij-

ker, moderner, brandveiliger of kindvriendelijker maken. De investeringen die nodig
zijn om een jeugdverblijf toegankelijk te
maken, zijn niet steeds rendabel. Daarom
steekt de Vlaamse overheid een handje toe.

In memoriam:
Anne Marie Buedts
Op 31 augustus overleed onverwacht Anne Marie Buedts.
Ze stond mee aan de wieg van onze N-VA-afdeling en
bouwde die als bestuurslid uit tot een groot succes.
Vanuit haar werkervaring vertegenwoordigde Anne
Marie sinds 2013 onze fractie in de OCMW-raad.
Anne Marie had een duidelijke visie op
het reilen en zeilen van het OCMW en de
gemeente, maar ook een groot inlevingsvermogen. ‘Een verhaal heeft altijd twee
kanten’ was haar motto en ze kon steeds
begrip opbrengen voor die andere kant.
Anne Marie nam het op voor de sociaal
zwakkeren in onze samenleving en haar

deur stond altijd open voor wie het nodig
had.
Annemie, we hebben afscheid genomen
van een vriendin. Voor ons ben je echter
niet dood, want we zullen herinneringen
aan je blijven ophalen. Alleen je lichaam
is weggenomen, niet wie je was of wat je
zei. We zullen je missen.
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Geert houdt de Teug(h)els in handen

Nog één jaar tot de verkiezingen
Terwijl onze mandatarissen in gemeente en OCMW naarstig verder werken om de afgesproken projecten
op te starten, op te volgen en af te ronden, bereidt N-VA Bonheiden-Rijmenam de verkiezingen van volgend
jaar inhoudelijk voor.
Waar kan het beter?

Zo onderzoeken wij waar we zaken kunnen verbeteren.
We bekijken welke investeringen nodig zijn. We evalueren
beslissingen uit het verleden en sturen bij waar nodig. Deze
oefening doen we op alle beleidsdomeinen. Van mobiliteit
tot leefmilieu, van kinderopvang tot sportinfrastructuur, van
openbare werken tot betaalbaar wonen, van opvang en zorg voor
onze oudere bewoners tot financiën …

N-VA luistert naar inwoners

Dit doen we uiteraard niet alleen. We vragen ook raad aan
mensen die specialist zijn op al die verschillende domeinen. Dit
toetsen wij af met wat we horen van jullie tijdens onze ‘Ronde
van Bonheiden-Rijmenam’. Via onze huisbezoeken horen we wat
er echt leeft in onze gemeente. Ervaring, expertise en inspraak
zijn voor N-VA onmisbaar om onze gemeente een mooie
toekomst te verzekeren.

Onze afdeling wil nog een stap verder gaan. We nodigen u graag
uit om mee na te denken over de toekomst van BonheidenRijmenam. Hebt u ideeën of wilt u meewerken aan een betere
gemeente, zowel voor als achter de schermen? Laat mij iets
weten, per mail, brief of telefoon.

Een doelgericht, evenwichtig beleid

Zo willen wij samen met u een gericht en evenwichtig
beleidsplan uitstippelen. Een beleidsplan dat oog heeft voor de
noden maar dat ook rekening houdt met de financiële realiteit.
Dat is voor N-VA Bonheiden-Rijmenam de echte kracht van
verandering!

Ik reken op jullie!
 eert Teughels
G
voorzitter N-VA
Bonheiden-Rijmenam
geert.teughels@n-va.be

Onze gemeente wordt alsmaar veiliger
Veiligheid en meer bepaald een veilige woonomgeving zijn een belangrijke bouwsteen voor
het geluk van de burger. Daarom investeert ons
gemeentebestuur jaarlijks veel geld in veiligheid.
Door gerichte investeringen in personeel en
middelen slaagt onze politiewerking erin om de al
zeer lage misdaadcijfers nog verder te doen dalen.
Het aantal inbraken in woningen is teruggedrongen van 73
feiten in 2012 naar 24 in 2016. De diefstallen uit voertuigen
stegen lichtjes naar 16 feiten. Maar het aantal beschadigde voertuigen daalde dan weer van 20 feiten in 2012 naar 16 in 2016.
Bonheiden maakt deel uit van de politiezone BoDuKaP.
Burgemeester Guido Vaganée en zijn collega’s van Duffel, St.Katelijne-Waver en Putte maken deel uit van het politiecollege
dat instaat voor de dagelijkse werking. De politieraad, waarin
verschillende raadsleden van die gemeenten zetelen, neemt de
beleidsbeslissingen. Het hoofdcommissariaat van de politiezone
is gevestigd in de Berlaarbaan in Sint-Katelijne-Waver. De hoofdcommissaris en het managementteam delen daar hun kantoren
met de recherche-, interventie- en verkeersdiensten. Maar als
burger komt u vooral in contact met onze wijkagenten.
We kunnen zonder schroom zeggen dat de politie haar taken
gedreven en doeltreffend uitvoert, wat een veilig gevoel geeft.
In tijden dat we veel van onze veiligheidsdiensten vragen, is een
overtuigend dankuwel dan ook op zijn plaats.

bonheiden@n-va.be
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Ronde van Bonheiden-Rijmenam

N-VA luistert naar uw vragen en geeft antwoorden
Op 1 mei 2015 ging onze Ronde van Bonheiden-Rijmenam van start. Elke week gaat onze burgemeester,
bijgestaan door een schepen, raadslid of bestuurslid, op bezoek bij twintig tot dertig gezinnen. Doelstelling
van dit initiatief is om in drie jaar tijd bij alle inwoners aan de deur te komen. Door het succes moeten we
deze doelstelling echter wel wat bijsturen.
Al meer dan 3 000 huisbezoeken
Ondertussen zijn er al ongeveer 3 000
huisbezoeken afgewerkt. Het doel van
6 300 huisbezoeken voor 1 juli 2018 moet
jammer genoeg bijgesteld worden. Maar niet
getreurd, we gaan door tot eind juni volgend
jaar. En met uw goedkeuring zetten we
onze ronde graag verder na de verkiezingen
van oktober 2018. Elke week wordt onze
burgemeester door de inwoners vriendelijk
ontvangen en ontvangt hij veel interessante
vragen en suggesties.
Soms zijn het diepmenselijke vragen of
problemen, soms heeft een persoon gewoon
zin in een gesprek, maar meestal komen
zeer plaatselijke problemen van de straat
aan bod. Wanneer worden de grachten
geruimd? Wanneer komt er riolering in
mijn straat? Kan er iets gedaan worden
aan het sluipverkeer of aan het zwerfvuil?
Ook vragen over stedenbouwkundige
voorschriften en milieutechnische
problemen komen ons dikwijls ter ore.

Gemeente en inwoners beter leren
kennen
Door elke week te voet op pad te gaan,
heeft de N-VA onze gemeente en onze
inwoners nog beter leren kennen. En het is
een feit: je ziet veel meer als je te voet door
de straten trekt. Ondanks de oprukkende
digitalisering en de sociale media, hebben
mensen, en dan vooral onze oudere
bevolking, nood aan een gewone babbel.
Elkaar de hand geven, vragen beantwoorden
met de nodige duiding en nuance, dat is
broodnodig.
De ronde was en is een erg grote
tijdsinvestering voor onze burgemeester en
zijn medewerkers, maar dat heeft nu al zijn
rijkdom aan kennis opgebracht. Misschien
komen we de volgende weken ook langs
in uw straat. U krijgt enkele dagen voor
het bezoek een kaartje in de bus. Zo kan u
tijdig uw vragen of suggesties voorbereiden.
Mocht u echter nu al met vragen zitten,
dan kan u ons altijd bereiken via mail of
telefoon.

 e burgemeester en schepenen
D
belden al 3 000 keer aan in onze
gemeente. En het einde is nog niet
in zicht.

Digitale aangifte overlijden

Bonheiden speelt voortrekkersrol met Osiris
In september lanceerde staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken Osiris.
Dit unieke privaat-publieke samenwerkingsverband vergemakkelijkt de digitale aangifte van overlijdens.
De enorme stroom aan papieren formulieren en het heen en weer rijden van begrafenisondernemers wordt
hierbij compleet weggewerkt.
Door de aanwezigheid van het grote regionale Imeldaziekenhuis is er een hoog aantal aangiftes van overlijdens in
Bonheiden. Jaarlijks gaat het om gemiddeld 750 aangiftes op het
gemeentehuis.
Bij de opstart van het project in Bonheiden hebben al acht
begrafenisondernemers van onze gemeente toegezegd om deel te
nemen.
Tegen het einde van het project zal Bonheiden maar liefst 107 kg
papier, of 20 000 vellen, hebben bespaard. Dat is goed voor drie
bomen. Voor heel België spreken we over een besparing van 14
ton papier. Ook onze burgemeester zal opgelucht zijn. Dankzij
het project zal hij 3500 handtekeningen minder moeten zetten.

 urgemeesters Guido Vaganée en Frank Boogaerts
B
(Lier) en staatssecretaris Theo Francken slaan de
handen in elkaar voor het Osiris-project.

www.n-va.be/bonheiden

“Wilt u een welvarend, solidair
en veilig Vlaanderen? Omarmt
u de Vlaamse identiteit?
En wilt u een zelfstandig
Vlaanderen? Versterk dan
onze rangen. Want de beste
garantie voor Vlaanderen is
de N-VA.”
Bart De Wever, N-VA-voorzitter

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen.
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

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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