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‘t Smiske  
gevrijwaard voor 
toekomst

‘t Smiske in de Hoogstraat, ook 
bekend als het heemmuseum van 
heemkring ’t Hoefijzer, is een  
Kempense hoeve uit 17de eeuw 
en een uniek stukje Rijmenams 
erfgoed. En dat wil het gemeente- 
bestuur zo houden. Na de  
tussenkomst van N-VA-raadslid 
Jan Thirion in de gemeenteraad 
van april, heeft de N-VA-fractie 
het punt op het daaropvolgende 
schepencollege ter goedkeuring 
voorgelegd. 

Het schepencollege heeft  
daarop eenstemmig het principiële 
akkoord gegeven om over  
te gaan tot aankoop van de site.  
De gemeenteraad van 30 mei 
hakte de definitieve knoop door.

De gemeente wil de site aankopen 
en deze toegankelijker maken voor 
het publiek.

Ook ‘de Smidse’ achter het  
Kaaskot in het dorp van Bonheiden 
zal verhuizen naar ‘t Smiske.

Zo kan deze unieke locatie 
uitgroeien tot een ankerpunt voor 
onze gemeentelijke geschiedenis.

Geert houdt de Teug(h)els in handen

#OnzeGemeenteDaarKijkJeVanOp
Bovenstaande slogan siert sinds kort de gevel van ons secretariaat. Deze is 
niet zomaar gekozen. Ik heb gemerkt dat de inwoners van Bonheiden en 
Rijmenam terug trots zijn op hun gemeente, vandaar.

Tijdens de talrijke huisbezoeken (ongeveer 
3 000) die we met ons bestuur de voorbije 
vier jaar deden, kregen we heel wat vragen, 
opmerkingen, oplossingen … aangedragen 
Onze bedoeling was na te gaan wat er echt 
leeft in onze gemeente en hiermee aan de 
slag te gaan. We zochten naar oplossingen, 
legden beslissingen uit, pasten zaken aan 
waar nodig. Ons werk is nog niet af én veran-
deringen doorvoeren heeft nu eenmaal tijd 
nodig.

Wat vooral opviel was het positivisme dat er 
leeft. Dit wordt bevestigd door de meting die 
de Vlaamse overheid gedaan heeft in onze 
gemeente. U, onze inwoner, merkt duidelijk 
dat de N-VA-ploeg iets in beweging heeft ge-
zet en bent blij verrast met de gedrevenheid 
waarmee wij te werk gaan. 

De afgelopen jaren hebben wij heel wat zaken 
aangepakt, afgerond en opgestart. Denken 
we maar aan de nieuwe gemeenteschool, de 
wekelijkse markt, de fietsstraten, de aanpak 
van de mobiliteit, het motiveren van onze 
kinderen om met de fiets naar school te 

gaan, de complete vernieuwing van Rijme-
nam-centrum, de digitalisering, het kasteel 
van Zellaer, de langverwachte start van de 
bouw van het KJOC, de aankoop van het 
heemmuseum ’t Smiske, de vele investerin-
gen in sport en cultuur …

“Ik heb een steen verlegd in een rivier op aar-
de. Het water gaat er anders dan voorheen.” 
Deze prachtige tekst van Bram Vermeulen 
verwoordt mooi waar wij naartoe willen. 
De noodzakelijke veranderingen doorvoe-
ren, zodat het voor onze (klein)kinderen én 
senioren nog beter leven en wonen is dan 
voorheen.

We gaan volop 
voor een veilige 
thuis in een wel-
varende Bonhei-
den-Rijmenam!

Geert Teughels
Afdelingsvoorzitter
geert.teughels@n-va.be

De N-VA heeft een            voor Bonheiden.

Meer weten over N-VA Bonheiden?
 N-VA Bonheiden
 @N-VABonheiden
 www.n-va.be/bonheiden
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Het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur maakte de statistiek op van de welzijnscijfers in Vlaanderen per gemeente. Dat we werkelijk trots mogen zijn op onze gemeente, haar beleid en haar inwoners is 
zeer duidelijk. Bonheiden-Rijmenam kreeg immers een mooi rapport. De afgelopen maanden heeft Vlaanderen een enquête afgenomen: 40,3 procent van de ondervraagden vulde deze enquête plichtsbewust 
in. Samen overlopen we graag dit rapport. Per hoofdthema ziet u hierna de vergelijkende resultaten voor Vlaanderen en voor Bonheiden.

Bonheiden krijgt goed rapport

1. Wonen en leven 2. Mobiliteit 3. Sport, cultuur en vrije tijd

4. Communicatie en algemene diensten

5. Politie en veiligheid 6. Leren, werken en oppassen

Karolien Huibers
Schepen

Guido Vaganée
Uw burgemeester

De 

Verandering

Werkt

De fietsstraat in de Oude Baan. Het fietspad naast de Rijmenamseweg.

Een impressie van het toekomstige Vrijetijdsdepot en kinder- en 
jeugdontmoetingscentrum op de site in Berentrode.

Het gemeentehuis, het kloppend hart van onze gemeente. Assistentiewoningen Ter Bleuk.



Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door 
de winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen 
feest, zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


