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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Marcel luidt de bel
Beste inwoner

2019 loopt op z’n laatste benen. Het was een bewogen jaar. Tijd 
om even terug te blikken. De nieuwe coalitie van BR30, CD&V 
en Open Vld ging in januari van start. De N-VA werd in de 
oppositie geduwd. Natuurlijk vinden we dat heel jammer. Zeker 
omdat de kiezer ons juist beloonde voor het gevoerde beleid 
tussen 2012 en 2018. 

We blijven u dankbaar voor uw stem en steun. Maar we blijven 
niet bij de pakken zitten. De N-VA werkt keihard voort. Uw  
mening blijft daarin cruciaal. Heeft u een probleem, vraag of 
goed voorstel? Spreek ons aan of mail naar bonheiden@n-va.be.

Wim is uw stem in Brussel
Na de vorming van de Vlaamse Regering mocht gemeenteraadslid Wim Van der Donckt op 11 oktober de eed afleggen in de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers als opvolger van Jan Jambon, die Vlaams minister-president werd. Een directe lijn met 
Brussel is voor Bonheiden en onze N-VA-afdeling een grote troef. 

Nieuwe gezichten in de gemeenteraad
 Na het plotse overlijden van ereschepen Jan Thirion legde Karl Theerens op 23 oktober de eed af als gemeenteraadslid.  
Ook Emily Demandt legde onlangs haar mandaat in de gemeenteraad om familiale redenen neer. Met Emily verliezen we  
heel veel dossierkennis, enorm veel ervaring, maar bovenal een warme en gedreven N-VA’ster. Wij danken Emily voor  
alles wat ze de voorbije jaren voor de gemeente en voor de N-VA gedaan heeft. Ikzelf heb de eer om Emily op te volgen in  
de gemeenteraad. En toegegeven, dat zijn grote schoenen om te vullen. Maar ik ga mijn uiterste best doen. 

Marcel Claes I Afdelingsvoorzitter

Wim Van der Donckt
Kamerlid

Karel Theerens
Gemeenteraadslid

Marcel Claes 
Gemeenteraadslid

Koekenzingen bij de N-VA
Dinsdag 31 december
Tussen 9 en 13 uur

Waar?
• Bij oud-burgemeester Guido Vaganée: Mechelsesteenweg XX, Bonheiden
• Bij ereburgemeester Eric Duschesne: Lange Dreef XX, Rijmenam

De zangertjes trakteren we op heerlijke pannenkoeken. Voor de mama’s en 
papa’s staat een glaasje jenever of glühwein klaar. Tot dan!
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Nieuw hemelwaterplan goedgekeurd zonder 
overleg met inwoners
Onlangs presenteerde Pidpa zijn nieuw hemelwaterplan, waarmee het nutsbedrijf wateroverlast als gevolg 
van regen, sneeuw of hagel beter wil aanpakken. Het plan heeft impact op het openbare domein, maar ook 
op privégronden van inwoners. N-VA Bonheiden drong aan op spoedig overleg met inwoners. Het gemeente-
bestuur weigerde. Sterker nog, de meerderheidspartijen keurden het plan inmiddels al goed.

N-VA drong aan op overleg
Het nieuwe hemelwaterplan van Pidpa heeft niet alleen impact op het 
openbare domein maar ook op talrijke privékavels. N-VA Bonheiden- 
Rijmenam drong er daarom op aan dat het gemeentebestuur in overleg 
trad met inwoners. Inwoners hebben het recht om geïnformeerd te 
worden. Het gemeentebestuur ging niet in op ons verzoek.

Dure beroepsprocedure
Sterker nog, de meerderheidspartijen keurden het plan inmiddels al 
goed in het schepencollege, waarna het ter kennisneming doorgezon-
den werd naar de gemeenteraad. Inwoners die het niet eens zijn met de 
impact die het nieuwe plan heeft op hun privégrond, kunnen dat nu 
alleen nog kenbaar maken via de beroepsprocedures van de omge-
vingsvergunning. Daar hangt echter wel een stevig prijskaartje aan 
vast.

1 466 542 euro extra investeringsbudget voor  
Bonheiden-Rijmenam dankzij Vlaams regeerakkoord
De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra om te investeren 
in hun gemeente. Voor Bonheiden-Rijmenam betekent dat concreet 1 466 542 euro. Dat is het gevolg van 
het nieuwe Vlaams regeerakkoord. De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabili-
seringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over en ze geeft de gemeenten extra budget 
voor hun open ruimte. 

Vlaamse Regering steunt steden en gemeenten
Naast de bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste  
inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5 procent  
groeien. De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte  
geven, zodat ze de komende jaren kunnen blijven investeren. Financieel staan veel steden 
en gemeenten er niet goed voor. De Vlaamse Regering komt hen nu te hulp met  
1,33 miljard euro aan extra middelen. De middelen komen niet alleen de inwoners  
ten goede. Het geld is ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen. 

Geld goed aanwenden
Met het geld kunnen we volop investeren in onze stad. N-VA Bonheiden wil dat 
de gemeente met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in 
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Ondanks extra middelen vanuit Vlaamse Regering

Gemeente vermindert aantal bladkorven van meer 
dan 100 naar amper 16 
De gemeente vraagt al jaren aan zijn inwoners om het bladafval van het openbare domein te droppen in de bladkorven 
in hun straat. Elk jaar is er vraag naar extra bladkorven. De N-VA was dan ook zeer verrast door de beslissing van het 
schepencollege om het aantal bladkorven te reduceren van meer dan 100 tot amper 16.

Stappentellers op de kruiwagens?
Behalve de vraag aan de inwoners om mee het openbare domein bladvrij te houden, verwacht het schepencollege nu ook nog 
dat inwoners honderden meters ver wandelen met hun kruiwagen om het bladafval te droppen. N-VA Bonheiden-Rijmenam 
is zich ervan bewust dat de bladafvalproblematiek tijdens de herfst- en wintermaanden zorgt voor een grote belasting voor 
de gemeentelijke technische dienst. Maar als we een beroep doen op onze inwoners, moeten we er ook voor zorgen dat er 
voldoende ondersteuning is, bijvoorbeeld door het plaatsen van voldoende bladkorven. 

Extra budget vanuit Vlaamse Regering
De Vlaamse Regering steunt de steden en gemeenten bij het beheer van hun open ruimte door extra budget te voorzien. Een 
overzicht van het extra budget dat Vlaanderen oor  
Bonheiden-Rijmenan klaar heeft liggen: 
• 2020: 67 591 euro
• 2021: 139 914 euro
• 2022: 217 217 euro
• 2023: 299 759 euro
• 2024: 354 920 euro

Dienstverlening behouden en versterken
De N-VA vroeg op de gemeenteraad van oktober de dienstverlening voor bladafvalophaling niet af te bouwen, maar juist 
te versterken door extra te investeren. Op die manier kan het groene karakter van Bonheiden-Rijmeam ook in toekomst 
gevrijwaard blijven. Met de extra middelen uit Vlaanderen moet dat zeker lukken. Jammer genoeg blijft het gemeentebestuur 
vasthouden aan zijn nieuwe regeling met nog amper 16 bladkorven.
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


