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BONHEIDEN-RIJMENAM
’t Sinjaal
Jan Peumans komt!

BESTE BONHEIDENAARS EN RIJMENAMENAARS

Nieuwjaarsreceptie

Het nieuwe gemeentebestuur staat voor grote uitdagingen. Wij kunnen u
alvast garanderen dat onze schepenen, gemeenteraadsleden en OCMWraadsleden klaar staan voor zes jaar goed bestuur.

ZONDAG

Wij nodigen u van
harte uit voor een
gezellig samenzijn
januari
met gratis hapjes en
2013
drankjes op
zondag 27 januari
2013 vanaf 10.30 uur
in G.C./ontmoetingszaal
Sint-Maartensberg in Rijmenam.
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V.U.: Guido Vaganée - Mechelsesteenweg 133 - 2820 Bonheiden - karolien.huibers@n-va.be

Jan
Peumans,
voorzitter van
het Vlaams
Parlement is
onze
gastspreker.

Guido Vaganée,
de gloednieuwe burgemeester
van Bonheiden-Rijmenam,
neemt het woord.

Nicolaï Van den Bogaert
zorgt voor de muzikale
omlijsting.
U komt toch ook?
Het bestuur van N-VA
Bonheiden-Rijmenam en
burgemeester Guido Vaganée
wensen u een vreugdevol 2013.
Wij danken u ook van harte voor
het grote vertrouwen in de N-VA.
Onze schitterende
verkiezingsuitslag was het
resultaat van het collectieve werk
van onze 24 kandidaten én van
het afdelingsbestuur!

www.n-va.be/bonheiden

Na twee maanden van intensieve voorbereidingen heb ik een grote
gedrevenheid en passie vastgesteld bij de volledige bestuursploeg.
Het nieuwe college wil graag van
deze vier woorden echte
werkwoorden maken:

creativiteit

luisterbereidheid

bereikbaarheid

leergierigheid

Heeft u vragen of
opmerkingen? Laat het ons
weten, onze deur staat steeds
voor u open! De N-VA-leden hebben
inspraak in het beleid dat wij voeren.
Ik vraag u dan ook uitdrukkelijk om gebruik
te maken van deze mogelijkheid: word lid van de N-VA
en maak onze ploeg nog sterker.
Verandering komt er ook bij de plaatselijke N-VA: op
8 maart wordt er een nieuw afdelingsbestuur verkozen dat
aan zet komt voor de komende drie jaar. Dit wordt zo mijn
laatste voorwoordje als afdelingsvoorzitter in het huis-aanhuisblad. Vanaf nu sta ik zeer graag ten dienste van alle
inwoners van onze gemeente.
Ik hoop u als trouwe lezer van ons afdelingsblad
in de toekomst persoonlijk te mogen ontmoeten.

Burgemeester GUIDO VAGANÉE
Mechelsesteenweg 133 - 2820 Bonheiden
tel. 0478 91 51 51 - guido.vaganee@n-va.be

“Kennen is kunnen, en meten is weten”,
zegt burgervader Guido Vaganée ...
Daarom gaat hij vanaf 3 januari de boer op. Burgemeester Guido Vaganée liet zich op
de werkrol zetten van alle gemeentediensten. Zo wil hij in de praktijk ervaren hoe de
gemeentelijke diensten waaien en draaien. Dus mee de straat op met de
gemeentewerkmannen en even mee aanzitten bij de verschillende administratieve
diensten. “Kennen is kunnen, en meten is weten”, aldus Guido. En als succesvol
manager Benelux van een bekend internationaal bedrijf kan hij het weten ...
Guido’s sterke kant? De kracht van het enthousiasme!

DENKEN.DURVEN.DOEN.

EEN NIEUW JAAR, EEN NIEUW BESTUUR

Zeven veranderingen
VERANDERING DOOR …

1

… vernieuwing

2

… verjonging

3

Zes leden van het college van burgemeester en schepenen zijn nieuw: nieuwe mensen, nieuwe ideeën ...

De gemiddelde leeftijd van de leden van de gemeenteraad is ca. 45 jaar. Een mooi gemiddelde met
vertegenwoordigers uit alle leeftijdsgroepen.

… ver-vrouw-elijking
Het college van burgemeester en schepen bestaat uit vier dames en drie heren; de gemeenteraad uit acht
dames en vijftien heren.

… betere leiding gemeenteraad

4

Er komt een voorzitter van de gemeenteraad. Die leidt de discussies en zorgt ervoor dat iedereen aan de bak
komt. De schepenen lichten zelf hun beleid toe. De raadsleden kunnen kritische bedenkingen formuleren.
De voorzitter stuurt het debat in ordelijke banen. Dus meer verantwoordelijkheid en objectiviteit!

… een nieuwe schepen van wijkwerking

5

Dankzij nauw contact met de verschillende wijken houdt de schepen van wijkwerking de vinger aan de pols
van de dorpsgemeenschap. Zo komt er samenspraak en samenwerking tussen bevolking en bestuur. Dat leidt
tot verantwoorde beleidsbeslissingen en zo groeit er betrokkenheid en interesse bij de inwoners. Want goed
en doeltreffend bestuur groeit vanuit de basis. Het bestuursakkoord bevat ook veel inhoudelijke
veranderingen. Daarover volgende keer meer.

… de gemeentelijke administratie te betrekken bij het beleid

6

Onze gemeente beschikt over deskundige diensthoofden. Burgemeester en schepenen gaan hun beleidsopties
met hen bespreken. Dat geeft de administratie meer betrokkenheid én verantwoordelijkheid en het betekent
tegelijk dat het bestuur actuele info krijgt over het reilen en zeilen op de werkvloer. Ook hier dus verandering
door samenspraak en samenwerking ten bate van een goed bestuur.

… betere binding met het provinciale bestuur

7

Op 3 december legde Christ’l Cottenie (N-VA) de eed af als provinciaal raadslid. Voor het eerst in de
geschiedenis is onze gemeente vertegenwoordigd in het bestuur van de provincie Antwerpen. Een extra troef
voor Bonheiden-Rijmenam!

’t Sinjaal van de jongeren
Ook de inzet van de jongeren tijdens de
verkiezingscampagne werd beloond. We zijn uiterst
tevreden over het behaalde resultaat op 14 oktober!
Met Guido Vaganée als N-VA-burgemeester hebben wij
als jongeren de kans om vanuit een jeugdig perspectief
mee te werken aan de realisatie van onze doelstellingen.
Wij zullen de komende weken ons oor te luisteren leggen
bij de jeugdraad en bij de verschillende jeugdverenigingen om te polsen wat er leeft in ons eigen
Bonheiden-Rijmenam. Het is belangrijk om de
gemeenschappelijke interesses en doelen in kaart te
brengen om ze daarna samen te verwezenlijken.

bonheiden@n-va.be

Wil jij ook meewerken aan de
kracht van verandering in
Bonheiden-Rijmenam?
Laat het ons weten via
bonheiden@jongnva.be.
Want samen staan we sterk.

MET DE KRACHT VAN VERANDERING, MET DE KRACHT VAN ENTHOUSIASME

Onze burgemeester en schepenen: voltijds vooruit!
Guido Vaganée wordt uw voltijdse burgervader. Zijn politieke passie en geestdriftige gedrevenheid geven hem des te
meer werkvoldoening.
Ook onze twee N-VA-schepenen hebben volop tijd voor u. Schepen Karolien Huibers gaat halftijds werken om twee
dagen per week in het gemeentehuis werkzaam te zijn en - na afspraak - ter beschikking te staan van u. Schepen Jan
Thirion, onder meer bevoegd voor financiën, zal als gepensioneerd bankbediende ook meerdere dagen per week op
het gemeentehuis aan de slag zijn.

Guido Vaganée

Karolien Huibers

guido.vaganee@n-va.be
• Burgemeester
• Bevoegdheden 2013-2015: cultuur,
communicatie, mobiliteit,
verkeersveiligheid en politie;
• Bevoegdheden 2016-2018:
communicatie, mobiliteit,
verkeersveiligheid, politie, burgerlijke
stand en bevolking.

karolien.huibers@n-va.be
• 3de Schepen
• Bevoegdheden 2013-2015:
middenstand, wijkwerking,
gezondheid, toerisme, jumelage en
feestelijkheden;
• Bevoegdheden 2016-2018: middenstand, wijkwerking, gezondheid,
informatica, financiën en begroting

Jan Thirion

Jaak Van Assche

jan.thirion@n-va.be
• 5de Schepen
• Bevoegdheden 2013-2015: financiën,
begroting, informatica, burgerlijke
stand en bevolking

jaak.vanassche@n-va.be
• Gemeenteraadslid
• Fractieleider

Emily Demandt

Johan Buttiens

emily.demandt@n-va.be
• Gemeenteraadslid
• Politieraad

johan.buttiens@n-va.be
• Gemeenteraadslid

Yvon Van Wayenbergh

Annemie Buedts

yvon.vanwayenbergh@n-va.be
• OCMW-raadslid
• Lid Vast Bureau

annemie.buedts@n-va.be
• OCMW-raadslid

Patricia Frederickx
patricia.frederickx@n-va.be
• OCMW-raadslid

www.n-va.be/bonheiden

Christ’l Cottenie
christl.cottenie@n-va.be
• Provincieraadslid
• Bevoegdheden: toerisme,
sport en recreatie

De
verandering
voortzetten
Geef
de verandering

een stem

Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
verandering. De N-VA haalde dan ook een knap
resultaat. Zo komt er verandering in de Dorpsstraat.
Morgen is het zover. Kiest u voor de N-VA, dan gaat u resoluut
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Wil u2014.
verandering, dan weet u morgen meteen wat te doen.
agenda
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Bart De Wever
De verandering
Algemeen
voorzitterbegint
N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
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In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL

EN

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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