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V.U. Guido Vaganée
Mechelsesteenweg 133
2820 Bonheiden
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‘T SINJAAL
N-VA Bonheiden-Rijmenam naar Raad van State

Overstromingsgebied Rijmenam
Nee, die van Comité Dijleweg in Rijmenam zijn niet op hun kop gevallen. Ook in andere Vlaamse gemeenten is er protest en verzet tegen
geplande overstromingsgebieden. In Hamme, in Zandhoven en in
Wichelen. De plaatselijke actiecomités zijn niet tégen de aanleg van
overstromingsgebieden. Ze willen die alleen op andere plaatsen en
hebben daar gegronde redenen voor.
In Wichelen keurde de gemeenteraad eenstemmig het geplande overstromingsgebied af. In Zandhoven wendde de CD&V-burgemeester zijn
politieke invloed aan bij minister-president Peeters. En in Hamme blokkeert het college van burgemeester en schepenen het geplande overstromingsgebied door een procedure bij de Raad van State.
Maar wat doen de burgemeester, de schepenen en het gemeentebestuur van Bonheiden ... ? Waarom trekken de plaatselijke CD&Vschepenen hun partijgenote minister Crevits niet aan de oren? Waarom
zei onze BR-burgervader destijds dat van hem geen steun moest verwacht worden? Waarom keurden alle partijen van de huidige gemeenteraad zonder enige kritische vraag de onteigening goed van
gronden voor het overstromingsgebied? Wat een verschil met andere
gemeenten!

Daarom is een procedure bij de Raad van State noodzakelijk:
• De onteigenden in de Coupure worden slechts vergoed voor hun
graag een ernstig alternatief,
Binnen tien maanden bieden wij u
woonhuis en een zeer klein gedeelte van de aanpalende gronden.
belieft.
met 23 sterke kandidaten als het u
De rest mogen ze houden.
klaar:
• Het geplande overstromingsgebied wordt kleiner: de spie tussen
Wij wensen u hierbij toch al luid en
de losweg achter huis Dijleweg 51 en de Dijlebrug wordt geeen Gelukkig Nieuwejaar!
schrapt. In deze zone komt immers het bezinkingsbekken van
Aquafin en ligt de hogedrukleiding van Solvay.
• Door deze verkleining wordt het geplande overstromingsgebied even groot als of zelfs iets kleiner dan het alternatief van
Comité Dijleweg meer stroomafwaarts. In dat alternatief gebied liggen geen woonhuizen en waardevol landbouwgebied, alleen
maar zure weiden. Dat alternatief is dus veel mensvriendelijker én goedkoper. Zeekanaal veegde dat alternatieve gebied destijds
van tafel wegens te klein. Dat argument is door de verkleining van het voorziene overstromingsgebied alvast NIET MEER
GELDIG.
Voor de huidige coalitie van BR en CD&V is dit klaarblijkelijk nog steeds niet voldoende om hen tot actie te bewegen. Maar kan je
meer verwachten van een bestuursploeg die zich enkel bezighoudt met 'aflopende zaken'? Rijmenam wordt
alweer in de steek gelaten ... Wat het gemeentebestuur weigert te doen, zal de N-VA wél proberen. We zullen
Comité Dijleweg contacteren om samen de mogelijkheden te onderzoeken om een procedure op te starten voor
de Raad van State.

Meer informatie?
http://bonheiden.n-va.be/dossiers/
n-va-bonheiden-rijmenam-naar-de-raad-van-state

Wim Van der Donckt
Bestuurslid N-VA Bonheiden-Rijmenam

De middenstand:
de barometer van een gemeente
De gemeente, de ondernemingen en middenstanders zijn partners. Zij opereren met respect voor elkaar, waarbij de gemeente de meerwaarde erkent die
bedrijven en middenstandszaken voor de bevolking
scheppen. De lokale handelszaak heeft naast een economische waarde ook een niet onbelangrijke invloed
op het gemeenschapsleven.
Ook het plaatselijke verenigingsleven is sterk afhankelijk van de logistieke en financiële steun van ondernemingen en middenstand. Wie zorgt er immers voor de
broodnodige reclame-inkomsten voor de plaatselijke
jeugdbewegingen, voetbalclubs, toneel-, muziek- en
andere culturele verenigingen?
BIJNA 1000 ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS IN
BONHEIDEN-RIJMENAM
Daarom is een goed doordacht beleid inzake promotie,
ondersteuning en inplanting van de bedrijven en detailhandels een strikte noodzaak. Aandacht voor de middenstand is niet enkel aandacht voor de detailhandel en
de buurtwinkels maar ook voor de 968 andere zelfstandige ondernemers in Bonheiden en Rijmenam.
Meer dan 20 jaar kon ik zelf proeven én van de vrijheid
van een zelfstandig bestaan én ook van de verantwoordelijkheden ervan. Verantwoordelijkheden naar mijn
klanten en ook naar mijn werknemers. Deze ervaring wil
ik graag ten dienste stellen van het toekomstige beleid in
onze gemeente.

N-VA Bonheiden-Rijmenam. Samen met deze middenstandsorganisaties willen we dan ook graag een globaal
lokaal economisch plan opmaken om de zelfstandigen
en ondernemers maximale kansen te bieden.
Hierbij denken wij aan een geïntegreerd plan met de
medewerking van de communicatiedienst, de Middenstandsraad, de Cultuurraad, de Sportraad en de Seniorenraad. Onze handelaars en zelfstandigen niet alleen
promoten in Bonheiden en Rijmenam maar ook in onze
directe buurgemeenten, dat is het uiteindelijk doel.
ACTIE = REACTIE!
Met de N-VA aan het roer zorgen wij ervoor dat onze
lente- en jaarmarkten uitgroeien tot promotiedagen voor
de middenstandszaken en de verenigingen. SamenWERKEN is de boodschap voor garantie op succes. Doet
u mee?

Luc Hofmans
(Luc Vis van Bonheiden)
Gewezen detail- en
horeca-uitbater
Bestuurslid
N-VA Bonheiden-Rijmenam

GLOBAAL LOKAAL ECONOMISCH PLAN
Bonheiden en Rijmenam hebben het geluk dat er verschillende goed werkende middenstandsorganisaties
zijn in de gemeente. Deze middenstandsorganisaties
maximaal ondersteunen is dan ook een prioriteit van
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Meer informatie?
http://bonheiden.n-va.be/dossiers/
de-middenstand-de-barometer-vaneen-gemeente
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Karolien Huibers
Bestuurslid N-VA Bonheiden-Rijmenam
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Sluikverkeer en riolering in Rijmenam

Overleg en coördinatie noodzakelijk
Aan de grens met Keerbergen, bij de Grote Paal,
stopt de riolering van die gemeente. Waarom deze
riolering niet werd doorgetrokken op het grondgebied
Rijmenam op het moment van de aanleg in Keerbergen
is ons een raadsel.
Het zou alleszins voor een ‘cost improvement’ hebben
gezorgd. De aanleg zou ook tegemoet komen aan de moderne noden voor verwerking van afvalwater en aan de
verzuchtingen van de bewoners. Het rioleringsnet is onlangs uitbesteed aan Hydro Rio. Een plan van uitvoering,
met prioriteit voor aanleg in de verschillende straten,
wordt nu midden 2012 verwacht.
12 JAAR WACHTEN OP RIOLERING
Terwijl de coalitiepartners ruziemaken over een toekomstig J(eugd)O(ntmoetings)C(entrum) wachten recente
verkavelingen zoals De Mart al meer dan twaalf jaar op
aansluiting op het rioleringsnet. Toch werd bij de verkoop van de gronden in 2000 beloofd dat de aansluiting
er ten laatste in 2002 zou komen. Het is nu wachten op de
installering van de nieuwe collector van Rijmenam om
de straten in die gemeente op het rioleringsnet te kunnen aansluiten.
SLUIKVERKEER TEGENGAAN
Om sluikverkeer tegen te gaan is overleg en opvolging
een absolute noodzaak. De aangebrachte verkeersremmers op de Oude Keerbergsebaan werden verwijderd
wegens ‘geen effect’ en vervangen door de huidige ‘berlijnse kussens’. Goed voor afremming van kleine wagens
en sportwagens, maar de meeste wagens negeren de kussens of trachten ze mijden. Zo zijn ze een reëel gevaar
voor aankomende fietsers. Ook in de Watermolenstraat

stelt zich een vergelijkbaar probleem. Ook daar moeten
de bewoners door de zware verkeersoverlast inleveren
op hun levenskwaliteit. En de aangehaalde voorbeelden
zijn geen alleenstaande gevallen …
COÖRDINATIE MET BUURGEMEENTEN
Er is dus nood aan een gestroomlijnde coördinatie tussen de verschillende gemeenten, met als gemeenschappelijk streefdoel het sluikverkeer een halt toeroepen, of
het alleszins drastisch verminderen en deskundig kanaliseren. Verschillende opties en mogelijkheden moeten
ter plaatse bekeken worden, al dan niet in samenspraak
met de buurtbewoners en/of met het bestuur van de
aangrenzende gemeente.
N-VA Bonheiden-Rijmenam wil voorrang geven aan
de verwezenlijking van de riolering en aan het wooncomfort voor de inwoners. Zij zijn tenslotte naar onze
gemeente afgezakt voor de
natuurrijke en rustige omgeving. Ook hier is onze
slogan Denken, Durven,
Doen geen hol begrip!

Norbert (Luc) Dockx
Bestuurslid
N-VA Bonheiden-Rijmenam

Meer informatie?
http://bonheiden.n-va.be/dossiers/
sluikverkeer-en-riolering-rijmenam

G.C. ‘t Blikveld te klein voor N-VA-Nieuwjaarsmeeting
Op tijd zijn was de boodschap op de nieuwjaarsmeeting met Bart De Wever van N-VA arrondissement Mechelen. Een half uur voor aanvang was de
Theaterzaal al tot de nok gevuld met N-VA-sympathisanten.
Een camera maakte beelden van de meeting en zond
deze door naar een projectie in de foyer. Hier konden de
meer dan 150 toeschouwers die minder geluk hadden de
meeting toch nog volgen op een scherm. De vraag naar
de overdekking van het amfitheater kwam dan ook
meermaals ter sprake bij de aanwezigen Bonheidenaars
en Rijmenammers.
Nationaal voorzitter Bart De Wever gaf een duidelijk
overzicht van de actuele politieke situatie. In het tweede
luik stelden Emily Demandt en Wim Van der Donckt vra-

gen aan Bart De Wever over zeer uiteenlopende onderwerpen. De muzikale poëzie van Guy Pauwels en de muzikale interventies van Groof Axezz maakten het geheel
compleet.
Emily Demandt
Bestuurslid
N-VA Bonheiden-Rijmenam

Meer info met
videoverslag kan je
terugvinden op onze webstek:
http://bonheiden.n-va.be/dossiers/
verslag-nieuwjaarsmeeting

VLAANDEREN BESPAART ÉN INVESTEERT
De personeelsbudgetten van de
Vlaamse overheid daalden de
voorbije twee jaar met 5 procent.
We hebben ook drastisch
bespaard op de werkingsmiddelen.
Tegen 2014 zullen er bovendien
1 400 ambtenaren op de
verschillende Vlaamse
departementen
niet stelselmatig
vervangen worden.
Een besparing van
50 miljoen euro
per jaar!

Als enige overheid in dit land
heeft Vlaanderen een begroting
in evenwicht. Vlaanderen heeft
de voorbije twee jaar al twee
miljard euro bespaard.
De Vlaamse Regering zal ook
de volgende jaren een begroting in
evenwicht voorleggen.
Als er geleidelijk aan toch
wat budgettaire ruimte
komt, investeren we dat
zoals Europa vraagt:
in onze economie
(O&O, infrastructuur,
werk …) en in sociaal
beleid (kinderopvang,
wachtlijsten
gehandicapten,
kindpremie …).

Geert Bourgeois,
Viceministerpresident van de
Vlaamse regering

Philippe Muyters,
Vlaams minister van
Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport

ELIO DI RUPO EN DE ZES ONDERHANDELENDE PARTIJEN
BEREIKTEN EEN BEGROTINGSAKKOORD DAT BIJZONDER NEFAST IS:
1.De begroting bestaat voor tweederde uit belastingverhogingen, zowel voor burgers als bedrijven: daarmee
zijn we het enige land in Europa dat meer uit
belastingen haalt dan uit besparingen. België wordt nu
deﬁnitief Europees kampioen belasting heffen.

Bart De Wever,
nationaal
voorzitter N-VA

2.De begroting is fundamenteel onrechtvaardig voor de Vlamingen, want zij betalen de grote meerderheid van de belastingen in dit
land. Het is duidelijk wie de factuur van de regering-Di Rupo zal betalen: de Vlaamse middenklasse.
3.Op het vlak van de sociaal-economische hervormingen worden alleen maar enkele kleine stapjes gezet, terwijl alle andere landen
om ons heen reuzensprongen aan het zetten zijn. De belangrijkste stappen in die hervormingen worden uitgesteld tot 2016.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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