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V.U. Guido Vaganée
Mechelsesteenweg 133
2820 Bonheiden

De kracht van
verandering
In deze laatste editie van ’t Sinjaal vóór een
deugddoende vakantie hebben wij nog
een pak interessante informatie voor u:
• Op zaterdag 30 juni organiseren we
samen met de collega’s van groen, sp.a
en CD&V de eerste editie van het informatiefestival Feestival 2820 onder het
motto ‘Er zit muziek in lokale politiek’.
Kom je informeren en amuseren!
• Samenwerken is een must op alle vlakken, niet alleen binnen de gemeente
maar ook daarbuiten. Jaak Van Assche
wil alvast een tipje van de sluier oplichten in verband met onze samenwerkingsplannen op vlak van cultuur en
toerisme.
• Enquête - Bus 531 is een stevig dossier
geworden om De Lijn te overtuigen een
minimale dienstverlening te voorzien in
buurt Weynesbaan/Mart.
• Zondag 8 juli: het Feest van de
Vlaamse Gemeenschap is een traditie
die we hoog in het vaandel dragen. Jij
komt toch ook?
• Het dossier-Grote Heide is van uitzonderlijk belang voor onze gemeente.
Gemeenteraadslid Jan Thirion legt uit
waarom.
• Geert Teughels, basketbalcoach, brengt
de bal in het spel. Lees
meer over de nood aan
verandering in het
sportbeleid.
Guido Vaganée
Voorzitter
& Lijsttrekker

http://bonheiden.
n-va.be/dossiers/de-krachtvan-verandering-bonheiden-rijmenam

’t Sinjaal
Te weinig capaciteit, te weinig creativiteit
Al vele jaren klagen de sportclubs uit onze gemeente dat er een probleem is
met de beschikbare uren in sporthal Berentrode. De clubs krijgen te weinig
uren om onze jeugd – zowel recreatief als competitief - te laten sporten. De N-VA
wil een duurzame oplossing voor dit probleem.
Ook de goed werkende sportdienst zit verveeld met
dit jaarlijks terugkerende fenomeen. Het werd al
meermaals aangekaart in de gemeenteraad, maar
zonder gevolg. Het gebrek aan capaciteit leidt er zelfs
toe dat clubs noodgedwongen overwegen om met
hun jeugd uit te wijken naar sporthallen in omliggende gemeenten!
BETERE BEGELEIDING
De gemeente vraagt de clubs terecht om meer gekwalificeerde trainers en jeugdcoördinatoren aan te
werven en op te leiden. Volgens een tussentijdse evaluatie van het sportbeleid is er op dit vlak de laatste jaren een gevoelige verbetering
te zien. Een verbeterde begeleiding betekent ook dat er meer jeugd gaat sporten en
dat het niveau van de sporters stijgt. Meer trainingsfaciliteiten zijn dan ook een logisch gevolg van deze evolutie.
MEER SPORTINFRASTRUCTUUR
De N-VA wil op korte termijn een oplossing zoeken voor de clubs die uren te kort
hebben. We willen actief op zoek naar beschikbare zalen en willen eventueel uren
herverdelen zodat iedereen (jeugd, volwassenen en senioren) kan sporten. Op lange
termijn willen wij bekijken hoe onze gemeente meer indoor sportinfrastructuur kan
aanbieden, bijvoorbeeld door een uitbreiding van de huidige sporthal of de bouw
van een nieuwe sporthal. In verschillende gemeenten worden er nu sporthallen gebouwd door publieke-private samenwerking (Vlaams sportinfrastructuurplan).
De huidige coalitie is trots dat de financiële impact van
sport op de gemeentebegroting slechts 3 procent is.
Voor de N-VA is dit ruim onvoldoende. De sportclubs in Bonheiden en Rijmenam, die zeer goed werk
leveren, zullen dit zeker beamen.
Geert Teughels
Coach Dames Basket Bonheiden, 11de plaats N-VA
Een gezonde geest in een
gezond lichaam’ is voor de
N-VA geen loze spreuk!
http://bonheiden.n-va.be/dossiers/
te-weinig-capaciteit-te-weinig-creativiteit

De Grote Heide:
een investering in onze kinderen
Het dossier ‘Grote Heide’ kan ervoor zorgen dat betaalbaar wonen voor onze kinderen eindelijk realiteit kan worden. De N-VA heeft er daarom bij de
gemeente op aangedrongen om een Vlabinvest-model
te creëren voor de toewijzing van bouwkavels en woningen. Dat wil zeggen dat de jonge mensen van Bonheiden en Rijmenam voorrang krijgen om een kavel of
woning te verwerven.
Vlabinvest is steun die de Vlaamse Regering verleent aan
mensen met een klein tot middelgroot inkomen om betaalbare woningen te vinden, zodat ze in hun buurt kunnen blijven wonen.
15000 INWONERS
Voor Bonheiden is deze maatregel uitermate belangrijk
om het sociaal weefsel in de gemeente te bewaren en te
versterken. Het uitbreidingsgebied kan er ook voor zorgen dat onze gemeente de kaap van de 15 000 inwoners
bereikt. Op het gebied van ondersteuning door de hogere overheden kan dit meer financiële en andere voordelen opleveren.
VERKIEZINGSBELOFTES
Onze N-VA-afdeling toonde zes jaar geleden reeds het
belang van dit uitbreidingsgebied aan. Nu, juist voor de

nieuwe stembusslag van 14 oktober, komt dit dossier
weer boven water en dit bij alle partijen. Wij hopen dat
het deze keer niet bij loze verkiezingsbeloftes blijft en dat
er op een verstandige wijze werk wordt gemaakt van dit
dossier.
Het dossier-Grote Heide heeft de tegenstellingen binnen
het huidige gemeentebestuur eens te meer blootgelegd.
Eenstemmigheid binnen de coalitie bleek niet mogelijk.
Alweer geen consensus ...
Onze volledige plannen en
voorstellen op vlak van wonen
kan je raadplegen op onze webstek
en krijg je binnen enkele weken
ook in je brievenbus.
Jan Thirion
Gemeenteraadslid en ere-schepen,
3de plaats N-VA

http://bonheiden.n-va.be/dossiers/
de-grote-heide-een-investering-voor-onze-kinderen

Jaak Van Assche: “Cultuur is de voeding van de geest”
Met het Gemeenschapscentrum ’t Blikveld en het
toekomstige cultuurcentrum Sint-Martinus in
Rijmenam heeft onze gemeente sterke troeven op het
vlak van het cultuur- en vormingsaanbod voor de inwoners. De gemeente investeert fors in dit beleid en
dat juichen we uiteraard toe. Maar soms is de capaciteit van de locaties ontoereikend.

N-VA Bonheiden-Rijmenam heeft al een eerste informatieronde achter de rug met de BoDuKaP-gemeenten
(Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte). Als
het aan die N-VA-afdelingen ligt, wordt er vanaf 2013
een Cultuur- en Toerismecluster opgestart.
De abonnementen van de inwoners van BoDuKap zullen dan geldig zijn over de gehele cluster en de subsidies
van de hogere overheden kunnen samengevoegd worden tot één groot budget.
De kracht van
verandering werkt ook op
ons cultuurbeleid!
Jaak Van Assche
Acteur, ere-schepen en
Lijstduwer N-VA

We stelden ons bij N-VA de vraag hoe je extra capaciteit
kan voorzien en er tegelijk voor zorgen dat het budget
toch in evenwicht blijft. De ideale oplossing hier is clustervorming. Schaalvergroting door samenwerking met
verschillende gemeenten zorgt voor kostenbesparingen
en kan het aanbod vergroten.

http://bonheiden.n-va.be/dossiers/
cultuur-de-voeding-van-de-geest

Vlaanderen feest. Jij komt toch ook?
Zondag 8 juli is het weer zover. De gemeente Bonheiden stelde een aantrekkelijke affiche samen ter
gelegenheid van de Vlaamse feestdag. De N-VA steunt
dit initiatief volledig en maakt er dus graag reclame
voor in deze folder.
Waar? De Krankhoeve
Wanneer?
• het terras is open vanaf 14 uur; de opbrengst van
het terras gaat integraal naar de werking van de
Koninklijke Muziekvereniging Bonheiden
• 16 uur: optreden van de Koninklijke Muziekvereniging Bonheiden o.l.v. Bart Van Buggenhout i.s.m.
Davidsfonds Bonheiden-Rijmenam, dat voor de
tekstuele intermezzo’s zorgt

GRATIS LEEUWENVLAG
Laat ons samen zorgen voor een feestelijke aankleding
van onze gemeente en hang die dag
ook de leeuw uit. Heb je nog geen
leeuwenvlag? Na een eenvoudig
mailtje bezorgen wij u graag GRATIS
een leeuwenvlag!
Luc Hofmans
13de plaats N-VA

• 17.30 uur: gastoptreden van de Bigband
Conservatorium Mechelen o.l.v. Ben Fleerakkers
• 19 uur: Guldensporentoespraak
• vanaf 20.30 uur: de festiviteiten worden afgesloten
met een nu al geslaagd optreden van de populaire
Nederlandstalige kwaliteitsformatie Buurman

http://bonheiden.n-va.be/agenda/
feest-feest-feest-u-doet-toch-ook-mee
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Er zit muziek in lokale politiek
Norbert Dockx
12de plaats N-VA
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http://bonheiden.n-va.be/agenda/feestival-2820

Busje komt zo: de resultaten van de enquête
Op 25 maart organiseerden N-VA Bonheiden-Rijmenam en sp.a Bonheiden-Rijmenam een bevraging in het gebied Weynesbaan/Mart. Er werden
500 gezinnen aangesproken, waarvan 29 procent de vragenlijst invulde. Van
de ondervraagden zou 54 procent hun wijze van verplaatsing veranderen
indien er aanbod was.
De Lijn heeft in bovengenoemd gebied een potentieel van 890 reizigers die
dagelijks tot regelmatig het openbaar vervoer willen gebruiken. Er is ook een
zeer grote mogelijkheid voor tieners. Er moeten namelijk dagelijks 329 scholieren richting scholen in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver.
Een pittig detail is dat de gemeente momenteel 63 Omnipas 60+-abonnementen betaalt in het bevraagde gebied terwijl er geen aanbod aan openbaar vervoer is.
http://bonheiden.n-va.be/dossiers/
resultaten-bevraging-busje-komt-zo

Ann Lamair
9de plaats N-VA

U kan de volledige
resultaten van de
bevraging consulteren
op onze webstek.

Dexia:
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint
in uw stad of gemeente”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar.
De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Philippe Muyters
Vlaams minister van
Financiën en Begroting

Asiel:
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”
“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoorstelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.”

Sarah Smeyers
N-VA-Kamerlid

Energieprijzen:
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

Siegfried Bracke
N-VA-Kamerlid

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers. Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”

"

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.

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER
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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

