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Wil Rijmenam nog eens 20 sociale woningen op de kloosterweide?
Als het van de meerderheid afhangt, komen er nog eens 20 sociale woningen bij in Rijmenam. Zo ontstaat er een concentratie
van sociale huisvesting, terwijl dat volgens studies en experten net vermeden moet worden. N-VA vraagt grondig onderzoek
voor er een beslissing valt.
De plannen voor het socialewoningproject Hogenopstal dateren
al van begin deze eeuw. Ze werden opgedeeld in drie deelprojecten, waarvan de eerste twee resulteerden in de bouw van
36 woningen. De huidige bestuursmeerderheid en de Duffelse
Volkswoningen willen nu van start gaan met Hogenopstal-3.

Gezien de grote maatschappelijke en ruimtelijke impact van het
project, vragen wij ook om eerst goed het effect op omgeving en
milieu in kaart te brengen. Na meer dan 30 jaar is het project
aan een grondige update toe. Dan pas is een beslissing mogelijk.
Besturen doe je met kennis van zaken, of helemaal niet.

Raadslid Geert Teughels kan beslissing afhouden
Toen het schepencollege de plannen in augustus door de gemeenteraad wilde laten goedkeuren, vroeg N-VA-raadslid Geert
Teughels onmiddellijk om het agendapunt af te voeren. Zolang
de bezwaren van de bewoners en van de gemeenteraad niet
behandeld zijn, is een beslissing onmogelijk. Bovendien vroegen
de N-VA en Groen in april al om dit dossier te behandelen in een
speciale gemeenteraadscommissie. Maar concrete plannen voor
die commissie zijn er nog altijd niet. Toch wou het schepencollege al tot een beslissing overgaan. Gelukkig werd het
agendapunt na een pittig debat unaniem afgevoerd.
Sociale woningen: voor wie en waar?
Het klopt dat onze gemeente een tekort aan sociale woningen
heeft, maar een concentratie in het centrum van Rijmenam
is geen goed idee. Internationale studies en zelfs de Vlaamse
Bouwmeester raden aan om concentraties te vermijden en sociale
woningen in te bedden in het totale aanbod van woningen.
De gemeente heeft als aandeelhouder in de Duffelse Volkswoningen een belangrijke stem in dit project, een stem die de
mening van de inwoners moet vertolken. Ze mag zich niet laten
gijzelen door de timing en de agenda van Duffelse Volkswoningen.

Johan Lievens
Voorzitter N-VA Bonheiden-Rijmenam

Download de gratis VEEEW-app via Google Play
of de appstore. Scan met de app de afbeeldingen
met het VEEEW-logo erbij. De foto’s komen tot
leven en u krijgt extra informatie bij het artikel.

Wist u dat …
• het gemeentebestuur opnieuw 20 sociale woningen wil bijbouwen: méér dan in het oorspronkelijke plan was voorzien?
• het bestuur dat recent beslist heeft, maar zich wel baseert op studies van ongeveer 20 jaar geleden?
• het absoluut niet waar is dat dit project al was goedgekeurd in het ruimtelijk uitvoeringsplan voor Rijmenam-Centrum, zoals het
schepencollege beweert? Is de meerderheid niet goed op de hoogte of verspreidt ze bewust onjuiste info om de inwoners te misleiden?

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 2 oktober.
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N-VA maakt werk van een toegankelijk openbaar domein
Op initiatief van de N-VA komt er een gemeentelijk masterplan ‘toegankelijk openbaar domein’. Bedoeling is om een vlotte en
veilige toegang tot het openbaar domein te verzekeren, ook voor wie minder mobiel is.
DOD-principe
Een bezoekje aan de winkel, de
bibliotheek of het cultureel
centrum … Voor de meeste inwoners is dat heel vanzelfsprekend.
Maar heel wat ouderen of personen met een beperking ondervinden daarbij tal van hindernissen.
De N-VA wil daar verandering in
brengen: iedereen moet zich op
een gelijkwaardige en zelfstandige
manier kunnen bewegen in de
openbare ruimte.
Inspiratie vinden we bij het agentschap Toegankelijk Vlaanderen
‘Inter vzw’, dat goede handvaten
biedt om met toegankelijkheid aan
de slag te gaan. Zo is er het DODprincipe, dat staat voor:
• doorgangen die voldoende
breed, hoog en obstakelvrij zijn,
• een oppervlak dat voldoende effen, vlak aaneengesloten, slipvrij
en rolstoelvast is, en ook voor-

zien is van duidelijke natuurlijke
of kunstmatige geleiding,
• drempels die in het voetgangersgebied vermeden worden, zowel
op de looproute als aan oversteekplaatsen.
Voorstel unaniem goedgekeurd
Onze bestuursleden Cindy
Symons en Katrien Delhoune
brachten op basis van dat principe
de knelpunten in BonheidenCentrum in kaart. Vervolgens
riep N-VA-fractievoorzitter Guido
Vaganée de gemeenteraad in
augustus op om een gemeentelijk
masterplan ‘toegankelijk openbaar
domein’ op te maken. Hij vroeg
ook om een werkgroep toegankelijkheid op te richten en het DODprincipe mee te nemen in het
nieuwe masterplan voor Bonheiden-Centrum. Het N-VA-initiatief
werd unaniem goedgekeurd. En
nu: aan de slag!

Het gemeentebestuur ging in op het voorstel van de N-VA
om werk te maken van een toegankelijk openbaar domein.

Hoe brandveilig wordt de gerenoveerde Krankhoeve?
Net als heel wat buurtbewoners maakt N-VA Bonheiden-Rijmenam zich zorgen over de brandveiligheid van het isolatiemateriaal
dat gebruikt wordt bij de renovatie van gemeenschapscentrum Krankhoeve.
Aandacht voor brandveiligheid bij renovatie
Onlangs zond de VRT een reportage uit
over de dramatische brand in de Grenfell
Tower in Londen, waarbij ruim 70 doden
vielen. Die bijzonder tragische gebeurtenis
toont aan hoe belangrijk het is om tijdens
het bouwproces aandacht te hebben voor
brandveiligheid.
De N-VA vraagt zich af of het gemeentebestuur zich daar genoeg bewust van is, in
het bijzonder bij de renovatie van de Krankhoeve. Als gemeenschapscentrum heeft het
gebouw een belangrijke openbare functie en
de maximum bezetting in en rond de hoeve
bedraagt ca. 250 mensen. Reden genoeg dus
om extra waakzaam te zijn.
De renovatie van de Krankhoeve mag geen
extra brandrisico’s met zich meebrengen.

bonheiden@n-va.be

Gebruikte materialen scoren slecht
De manier waarop de oude, bestaande
isolatie is verwijderd en de nieuwe isolatie
werd aangebracht, doet echter vragen rijzen.
Uit de schematische voorstelling met de
mogelijke brandreactieklassen is af te leiden
dat de gebruikte materialen heel slecht
scoren, zowel op het vlak van invloed bij
een ontwikkelde brand als op het vlak van
vlamoverslag. Binnen de tien minuten is het
dak een toorts die in lichterlaaie staat.
De N-VA kaartte de kwestie aan op de
gemeenteraad van augustus en raadslid Karl
Theerens legde het bestuur ondertussen ook
verschillende schriftelijke vragen voor. Wij
kijken uit naar de antwoorden en de
genomen maatregelen.

BONHEIDEN
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Groot bouwproject op komst in Matadilaan en Oude Kasteellaan
Uit het niets kwam op de gemeenteraad van augustus een groot bouwproject voor de Matadilaan en Oude Kasteellaan op
de agenda. Ontwikkelaars zouden er 16 appartementen neerplanten. De gemeenteraadsleden kregen niet eens de kans te
onderzoeken wat de buurtbewoners daarvan vinden.
Buiten de zone voor meergezinswoningen
Dat een project met zo’n grote ruimtelijke en maatschappelijke impact niet eerst wordt afgetoetst in een gemeenteraadscommissie
en bij de bevolking, begrijpt de N-VA niet. Vooral ook omdat
de Matadilaan en Oude Kasteellaan buiten de zone vallen
waar meergezinswoningen toegelaten zijn. Het argument van
burgemeester Lode Van Looy? “We doen allemaal wel eens iets
dat niet mag.”
Onze opmerkingen kwamen in dovenmansoren terecht en
de meerderheidspartijen lieten zich gewillig gijzelen door de
ondoordachte bouwwoede van de schepen van Ruimtelijke
Ordening en haar ontwikkelaars. De N-VA stemde uiteraard
tegen, maar BR, CD&V en Open Vld keurden het project goed.
Participatie?
Ook in dit dossier rijst de vraag of het gemeentebestuur nog
wel geeft om de mening van de inwoners. Met veel tromgeroffel
kondigde de nieuwe meerderheid aan participatie zo belangrijk
te vinden dat iedere schepen het als bevoegdheid meekreeg.
Maar daar is in de praktijk weinig van te merken. Wij volgen
dit belangrijke dossier mee op en zullen ook in de toekomst
gepast tussenkomen, in het belang van onze inwoners.

Federaal parlementslid Wim Van der Donckt begrijpt niet waarom
de buurtbewoners niet betrokken worden bij zo’n groot bouwproject.

Bonheidense kinderarmoedecijfers swingen de pan uit
Terwijl de kinderarmoedecijfers in onze gemeente drastisch stijgen, voert het bestuur nauwelijks een sociaal beleid. Hoog tijd
voor actie.
Wake-upcall voor het bestuur
Sinds 1 januari 2019 hebben de gemeenteraad en de OCMWraad dezelfde samenstelling en vergaderen ze meteen na elkaar.
De bedoeling van die aanpassing is dat het sociaal beleid zichtbaarder wordt en meer gewicht krijgt in de besluitvorming.

Maar dat gebeurt uiteraard alleen als het schepencollege zelf
ook sociale thema’s op de agenda plaatst. En daar wringt het
schoentje.
De laatste 18 maanden brachten de meerderheidspartijen
amper sociale dossiers aan. Het sociaal beleid in onze gemeente
is totaal onzichtbaar. In 2019 waren er zonder de tussenkomst
van de N-VA amper 9 OCMW-raden, terwijl 10 een wettelijk
minimum is.
Stijging van 875 procent
Dat er wel degelijk dringend nood is aan een stevig sociaal
beleid, blijkt onder meer uit de kinderarmoedecijfers in onze
gemeente. Fractievoorzitter en oud-burgemeester Guido
Vaganée bracht in juni de evolutie van die cijfers onder de aandacht. Wat blijkt? De kinderarmoede in onze gemeente stijgt
van 0,8 procent naar 7 procent, een stijging van maar liefst
875 procent. Bonheiden kent zo de derde hoogste stijging van
kinderarmoede in de provincie Antwerpen.

Het gemeentebestuur moet de stijgende kinderarmoede in Bonheiden
dringend een halt toeroepen.

Een grondige analyse van de cijfers is absoluut nodig, zodat
het beleid bijgestuurd kan worden. De N-VA verwacht dat de
schepen van Sociale Zaken de nodige stappen zet.
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De N-VA’ers in de gemeenteraad: van links naar rechts: Guido
Vaganée, Karolien Huibers, Geert Teughels, Wim Van der Donckt,
Karl Theerens, Marcel Claes.

Een waarnemend schepen
van Cultuur?
Tijdens de coronacrisis was
de burgemeester vier weken
onbeschikbaar door een
verblijf in het buitenland.
Naast een waarnemend
burgemeester bleek er
bovendien ook een waarnemende schepen van Cultuur
te zijn. Raadslid Wim Van
der Donckt stelde zich
daar ernstige vragen bij
en wees ook op het gebrek
aan respect voor elkaars
bevoegdheden in het schepencollege. Evenwicht en
samenhang in de werking
zijn zo ver te zoeken.
Lokale economie blijft
belangrijk
Karolien Huibers bracht
het gebrek aan aandacht
voor onze lokale ondernemingen bij de bestuursploeg
aan het licht bij de aanstelling van een veiligheidscoördinator. Het college
beloofde de toewijzing van
die opdracht te herbekijken
en lokale veiligheidscoördinatoren mee op te nemen in
de bevraging.

www.n-va.be/bonheiden

Plaatsbezoek aan
jeugdcentrum De Splinter
Raadslid Marcel Claes
vroeg een dringend plaats-

Raadslid Marcel Claes
drong aan op een werfbezoek
voor jeugdcentrum De
Splinter, zodat de gemeenteraadsleden de problemen
beter konden inschatten.
bezoek aan de werf van
jeugdcentrum De Splinter
voor de raadsleden aan. De
verdere afhandeling van
dit dossier verdient een
doorstart en de raadsleden
moesten de problemen zelf
kunnen inschatten. Op
zondag 6 september vond
het bezoek plaats.

Verenigingen niet
betrokken bij verdeling
coronafonds
Onze gemeente krijgt
van de Vlaamse Regering
noodfondsmiddelen om
verenigingen te ondersteunen in deze coronaperiode.
Raadslid Geert Teughels
vroeg om de verdeelsleutel
die het schepencollege voor
die middelen heeft afgesproken te herzien. Maar
de burgemeester staat niet
open voor de inbreng van
de verenigingen en wil dat
het college daar zelf over
beslist. Het is blijkbaar heel
slecht gesteld met het vertrouwen van het schepencollege in de bestuursleden
van onze verenigingen …
Beheer bossen en veiligheid
Raadslid Geert Teughels
benadrukte ook nog eens de
noodzaak aan een gemeentelijk raamcontract voor het
beheren van privébossen
en -bomen. Hij vroeg of
de wijkagenten ook zouden rapporteren over dode
bomen die mogelijk een
gevaar betekenen voor de
weggebruikers.

Aanpak sociale gevolgen
corona
Fractievoorzitter Guido
Vaganée vroeg in juni om
dringend aan de slag te
gaan met de ondersteuningsbudgetten die onze
gemeente krijgt van de
Vlaamse overheid. Bonheiden krijgt een eenmalige
subsidie van 18.435 euro en
ook nog een consumptiebudget van 18.460 euro. Die
middelen moeten dienen
voor lokale armoedebestrijding en ondersteuning
van kwetsbare gezinnen.
Onze mandatarissen Bart
Nelissen en Patricia Frederickx hebben intussen de
nodige stappen gezet in het
bijzonder comité voor de
sociale dienst. In augustus
keurde de OCMW-raad het
voorstel unaniem goed.
Sociaal restaurant
N-VA-raadslid Geert Teughels was aangenaam verrast
dat men uiteindelijk inging
op de suggestie van N-VA
om de lokale restaurateurs
te betrekken bij het gemeentelijk sociaal restaurant. Na
de terugtrekking van zorgbedrijf Rivierenland kwam
de meerderheid tot de juiste
inzichten.
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Fietsostrade Sint-Katelijne-Waver/Bonheiden/Putte vordert niet
Het gemeentebestuur laat na om werk te maken van een aftakking van de fietsostrade Heistbroekweg-N15. Daardoor dreigt
het hele project in het water te vallen.
N-VA Bonheiden-Rijmenam vindt
dat onze gemeente samen met buurgemeente Sint-Katelijne-Waver werk
moet maken van een aftakking van
fietsostrade Heistbroekweg-N15 naast
de R6. Via een ondergrondse verbinding kan die aftakking aansluiten op
de fietsstratenroutes van Bonheiden
en Putte.
In maart al vroegen we het gemeentebestuur om daarover in overleg te gaan
met Sint-Katelijne-Waver. In mei informeerden we opnieuw naar de stand
van zaken. Op dat moment werden de
geluidsschermen op het traject SintKatelijne-Waver geplaatst: een ideale
gelegenheid om tegelijk te starten met
de verbinding van de fietsostrade.
Beloofde overleg kwam er niet
De hele gemeenteraad was er toen mee

akkoord dat de schepen van Mobiliteit
de vraag naar een aftakking nog eens
officieel zou stellen aan de provincie
en aan het Agentschap Wegen en
Verkeer. Maar Bonheidens provincieraadslid Christ’l Cottenie stelt vast dat
ons schepencollege tot op heden geen
gesprek heeft gehad of zelfs nog maar
heeft aangevraagd met de provincie.
Bovendien dateert het laatste overleg
met de gemeente Sint-Katelijne-Waver
over de zaak al van mei 2019.
Als zelfs unanieme gemeenteraadsbeslissingen niet of nauwelijks opvolging
en uitvoering krijgen, dan maken wij
ons grote zorgen. Onze fractie en ons
provincieraadslid zullen nu zelf initiatieven nemen om het overleg weer op
gang te brengen.

Provincieraadslid Christ’l Cottenie bij de
aftakking van de fietsostrade.

Mantelzorgpremie vanaf januari 2021
Goed nieuws voor de mantelzorgers in onze gemeente: vanaf januari 2021 kunnen ze rekenen op een premie van
120 euro, uitgekeerd in Rijmheidebons.
Economisch en maatschappelijk belang
Wist u dat liefst één op de vijf Vlamingen mantelzorger is? Zij
zetten zich vaak dag en nacht in voor zorgbehoevenden in hun
omgeving, waardoor die een normaal leven kunnen leiden in
hun eigen thuisomgeving. In deze coronatijden blijkt nogmaals
hoe belangrijk dat is.

Studies wijzen op het aanzienlijke economische en maatschappelijke belang van mantelzorg in onze samenleving. Volgens
schattingen nemen mantelzorgers in Vlaanderen 80 procent van
de thuiszorg voor hun rekening. Mantelzorg is dan ook niet voor
niets een van de grote pijlers in het Vlaamse welzijnsbeleid.
Nood aan gemeentelijke steun
Ook op gemeentelijk niveau hebben mantelzorgers nood aan
ondersteuning. De seniorenadviesraad nam het thema op in
zijn memorandum en ook N-VA Bonheiden-Rijmenam wil
meer begeleiding, ondersteuning en erkenning voor mantelzorgers.
In maart 2019 ging de OCMW-raad akkoord met het
voorstel van N-VA-raadslid Karolien Huibers om een
werkgroep mantelzorg op te richten. Nu gaat de OCMW-raad
nog een stap verder en komt er ook een mantelzorgpremie van
120 euro per jaar. Die wordt uitgekeerd in Rijmheidebons.

Bestuurslid en Jong N-VA’er Lynn Uytterhoeven is blij dat de
gemeente met de premie haar waardering voor mantelzorgers laat
blijken.
bonheiden@n-va.be

“We kiezen er heel bewust voor om geen onderscheid te maken
naargelang de zorgvrager een kind, volwassene of senior is.
Ook de band tussen mantelzorger en zorgvrager – vriend, buur
of familielid – of het inkomen van de zorgvrager spelen geen
rol. Waar we wél rekening mee houden, is de mate van zorgbehoevendheid.”

Samen maken we Antwerpen groener
Hebt u een
goed idee en wilt
u mee de handen u
it
de mouwen steken
?
Mail dan naar
meerbos@vlaander
en.be

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse
Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie van natuurverenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en jeugdverenigingen.
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miljoen
euro budget

4.000 ha 20.000 ha
effectief extra bos
tegen 2024

extra natuur
onder natuurbeheer

In de provincie Antwerpen ...
• erkent Zuhal 463 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 921 hectare
natuurreservaat toegankelijker,
• investeren we in een van onze oudste natuurgebieden, De Liereman, nadat het vorige zomer
door een grote bosbrand getroffen werd,
• maken we werk van een aaneengesloten grensoverschrijdend natuurgebied van 1.000 hectare
in de vallei van ’t Merkske in Zondereigen (Baarle-Hertog),
• verhindert Zuhal het kappen van een bos van 14 hectare in Herentals waar men een
waterverslindend golfterrein wou uitbreiden.

“ De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije

jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.”
Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

