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Bonheiden-Rijmenam

‘t Sinjaal

Eindelijk!
Na een doorgedreven en geduldig overleg tussen de burgemeester en
de directie van De Lijn is er een oplossing voor de uitbreiding van het
openbaar vervoer in onze gemeente.

V.U.: Geert Teughels, De Bergen 57, 2820 Bonheiden

Lees er alles over op pagina 4

Het was geweldig!

Bonheiden
virtueel

Lekkere hapjes, een gezellige sfeer en staatssecretaris Theo Francken als fantastische
gastspreker... onze jaarlijkse nieuwjaarsdrink
was een enorm succes. Wij bedanken graag al
onze vrienden en sympathisanten die massaal
aanwezig waren in de Krankhoeve.

Gemeente bouwt schulden
tweede jaar op rij af
Door enkele belangrijke ingrepen is
het gemeentebestuur erin geslaagd
om in 2013 en 2014 de schuld nog
verder af te bouwen. Zo kan de
gemeente een buffer opbouwen voor
de financiering van de geplande
investeringen.
Lees meer op pagina 4

www.n-va.be/bonheiden

Na bijna twee jaar onderzoek en een bevraging
van de ICT-markt nam
het gemeentebestuur een
ingrijpende beslissing over
haar ICT-infrastructuur. Ze
zorgt nu al voor een virtuele
integratie van alle diensten,
waaronder het OCMW.
Lees meer op pagina 3

De gemeente en het OCMW brengen hun IT-infrastructuur
onder in een gloednieuw overheidsdatacenter.

Geert neemt de Teug(h)els in handen
Op 31 januari organiseerde onze afdeling haar jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie in de Krankhoeve. De gastpreker
was niemand minder dan staatssecretaris voor Asiel en
Migratie, Theo Francken.
Heel veel sympathisanten en geïnteresseerden kwamen
langs om meer inzicht te krijgen in de beleidsplannen
van de staatssecretaris en in zijn visie over de recente
aanslagen in Parijs en over de antiterreuracties in
Verviers.
Het asielbeleid van Theo Francken steunt op drie pijlers:
realistisch en sociaal, eerlijk en rechtvaardig, en correct
en duidelijk . Wie recht heeft op steun moet die krijgen
via een snelle procedure. Maar evengoed moeten we
mensen die misbruik maken van het systeem snel en
correct uitsluiten. Snelle en eenduidige procedures
zorgen voor een transparant beleid en minder
discussies achteraf.
Ook in de strijd tegen radicalisering neemt de N-VA
het voortouw. Het lijkt misschien een ver-van-mijnbedshow inBonheiden en Rijmenam, maar we mogen
niet toegeven aan extremisten die terreur zaaien en ons

maatschappijmodel
willen omverwerpen. We
moeten er wel voor zorgen
dat we hier sterker uitkomen.
Welke achtergrond we
ook hebben, we hebben
allemaal dezelfde rechten
én plichten! En deze
zijn gebaseerd op de
fundamentele Europese
waarden en vrijheden.

Geert Teughels met
staatssecretaris
Theo Francken
tijdens de
nieuwjaarsreceptie.

Het was een zeer boeiende avond
waarin het duidelijk werd dat er
nog heel veel werk is, maar dat we
met Theo Francken de juiste man op de juiste plaats
hebben!

Indien jullie vragen, opmerkingen, bemerkingen
hebben, lees ik het graag. U kunt mij bereiken via mail:
geert.teughels@n-va.be.
Geert Teughels
Voorzitter N-VA Bonheiden-Rijmenam

Bonheiden vernieuwt
databeheer in baanbrekend project
Het gemeentebestuur en het OCMW van Bonheiden
gaan samenwerken met de intergemeentelijke
vereniging CIPAL voor het beheer van hun
datanetwerk. De gemeenteraad gaf daarvoor op
17 december groen licht. Dit project is een primeur
voor Vlaanderen en vormt ook een nieuwe stap
naar een nauwere samenwerking tussen gemeente
en OCMW.
Dat betekent concreet dat Bonheiden begin 2015
haar volledige IT-infrastructuur onderbrengt
in het gloednieuwe overheidsdatacenter van de
dienstverlenende vereniging CIPAL. Vanaf 1 maart
wordt de data-overdracht opgestart. Hiervoor krijgt
de gemeente fulltime ondersteuning van de ICTspecialisten van CIPAL

Dataveiligheid is prioritair

Met deze overtuiging in het achterhoofd én
omdat de Vlaamse toezichtcommissie er recent
bij lokale besturen nog op aandrong snel werk te
maken van een veiligere IT-omgeving, besloot het
gemeentebestuur zijn volledige infrastructuur,
systeemsoftware en alle bijbehorende diensten uit
te besteden aan een gespecialiseerde partner. Het
bestuur heeft hiermee een Vlaamse primeur.
Alle bestaande applicaties van de gemeente en het
OCMW worden ondergebracht in het gloednieuwe
overheidsdatacenter in Geel, het eerste op Vlaamse
bodem. De verbinding tussen CIPAL en het bestuur
zal via een beveiligd netwerk lopen (het CIPORTnetwerk). Het datacenter maakt gebruik van stateof-the-art technologie en garandeert continue
beschikbaarheid.

Investeren in optimale werkprocessen

Met het uitbesteden van het databeheer aan een
gespecialiseerde partner komt bij het bestuur
van gemeente en OCMW tijd vrij om te focussen
op de IT-strategie, het stroomlijnen van interne
werkprocessen en de verdere uitbouw van
klantgerichte dienstverlening.

Bijna 1 miljoen achterstallige
belastinginkomsten gestort

Dat een performante IT-omgeving onontbeerlijk is
voor een hedendaagse dienstverlening, hoeft geen

Na een vraag van onze burgemeester aan Johan Van
Overtveldt, minister van Financiën, stortte de bevoegde federale
overheidsdienst onlangs een voorschot van 980 000 euro aan
achterstallige belastinginkomsten op de rekening van de
gemeente. Daardoor kan Bonheiden aan de grootste financiële
noden tegemoetkomen, zonder extra leningen te moeten
aangaan.

Kunstencentrum ’t Kranske in de startblokken

Ook op provinciaal vlak loopt de communicatie een stuk
gemakkelijker dan vroeger. Ons provincieraadslid Christ’l
Cottenie zorgt ervoor dat de Bonheidense dossiers in de aandacht
blijven met mooie resultaten als gevolg. Hiermee bewijst onze
partij dat het belangrijk is om op verschillende beleidsniveaus
actief te zijn.

Synergie tussen kunstonderwijs en verenigingen

Volg ons ook op Facebook
N-VA Bonheiden-Rijmenam
bonheiden@n-va.be

betoog. Maar IT-infrastructuur en -toepassingen
evolueren zo snel dat lokale besturen nog
nauwelijks kunnen bijbenen. Bovendien behoort
IT-beheer niet tot de kerntaken van een gemeente of
OCMW.

Kunstencentrum ’t Kranske van start

Met de verhuis van de kleuters naar de nieuwe gemeentelijke kleuterschool GEKKO
krijgen de gebouwen van ’t Kranske een nieuwe bestemming. De Cultuurraad van
onze gemeente koos ervoor om de naam ’t Kranske te behouden en voortaan te
spreken van Kunstencentrum ’t Kranske.
Naast de lessen van het Conservatorium en de teken- en schildercursussen van
G.C. Blikveld krijgen ook verschillende verenigingen een vaste stek in de gebouwen. Zo zorgen we voor een vlotte
doorstroming van het kunstonderwijs naar de verenigingen en omgekeerd. De Academie van Mechelen bekijkt
op dit ogenblik of ze met een afdeling in Bonheiden kan starten.
De lokalen worden multifunctioneel ingezet zodat de beschikbare ruimtes optimaal worden gebruikt. De
kunstwerken van onder meer Gillé krijgen onderdak in een nieuw te installeren gespecialiseerd kunstdepot op
de site ’t Kranske. Zo kunnen ze vanaf nu verantwoord bewaard worden.

Komt het nieuwe logo van jouw hand?

Om ons nieuw kunstencentrum nog meer beleving te geven is het gemeentebestuur op zoek naar een aangepast
logo. Ben jij een kunstminnende creatieve inwoner en heb jij een origineel en passend idee voor ons nieuw logo?
Stuur dan uw inzending naar de communicatiedienst van de gemeente. Meer info vind je in de Rijmheide van
maart/april.

www.n-va.be/bonheiden
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we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:
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Elke euro die we nemen, investeren we in u
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We laten de
belastingen dalen

Eindelijk:
Het busje komt eraan
In onze gemeente is er nog nooit een rechtstreekse
busverbinding tussen de drie woonkernen geweest. Daar
komt nu verandering in, met een proefproject dat Lijn 660 op
woensdag zal uitbreiden.
Verbinding tussen Putsesteenweg en centra Bonheiden en Rijmenam

Lijn 660 (Bonheiden - Keerbergen - Haacht - Zaventem) vormt een verbinding tussen de centra van onze
deelgemeenten Bonheiden en Rijmenam en gaat dan verder naar Zaventem. Vanaf eind april zal dit traject op
woensdag uitgebreid worden tot op het parkeerterrein van St.-Ludwina (wijk Putsesteenweg).
Hierdoor komen er vijf extra opstapplaatsen: aan de Waversesteenweg, Putsesteenweg en op de parking van St.Ludwina. Zo geraken de busreizigers van de wijk Putsesteenweg tot in het centrum van Bonheiden en Rijmenam.

Proefproject start op 29 april

Voor het proefproject koos het bestuur bewust voor woensdagen. Zo kunnen ook de bewoners van woonkern
Putsesteenweg hun inkopen doen op de wekelijkse markt op het Kerkplein in Bonheiden en bij handelaars in de
beide dorpscentra.
Het proefproject start op woensdag 29 april en zal minstens zes maanden lopen. Daarna zullen het
gemeentebestuur en De Lijn de resultaten evalueren. Met dit initiatief investeert de gemeente een kleine 3 000 euro
in extra dienstverlening.
De gedetailleerde dienstregeling wordt binnenkort bekendgemaakt via de gemeentelijke communicatiekanalen.

Extra busverbinding met Imeldaziekenhuis en De Mart

Het gemeentebestuur en De Lijn overleggen ook nog over een extra dienstverlening naar het Imeldaziekenhuis en
over een partnerschap rond openbaar vervoer voor de Rijmenamse woonkern De Mart.
Burgemeester Vaganée heeft voorgesteld om de bestaande gemeentelijke schoolbusverbindingen te gebruiken als
buurtbus om zo ook andere reizigers (zoals de middelbare schoolgaande jeugd) een connectie aan te bieden met de
lijnen 430, 681 en 660. Op dit ogenblik wordt deze denkpiste verder onderzocht.

Gemeentebestuur bouwt
beperkte schuld nog verder af
Voor het tweede jaar op rij slaagde het
gemeentebestuur erin om de schuld verder
af te bouwen, tot 64 euro per inwoner: een
historisch laag cijfer. Dit cijfer is de som
van de uitstaande schuld op 31 december
2014 van de gemeente Bonheiden en de
gemeentelijke vzw’s Krankhoeve en
Berentrode.
Hierdoor verlaagden de financiële kosten op de leningen
en kon de gemeente het vrijgekomen budget reserveren
voor de zware investeringen die de volgende jaren op
stapel staan, zoals de nieuwe rioleringen.
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Dat schuldafbouw niet evident is in de huidige economische realiteit toont de groeiende schuld in Vlaanderen aan.
Een constante budgetcontrole per dienst en een nauwgezet opvolgingsbeleid van de financieel beheerder en
onze schepen van Financiën Jan Thirion zorgen ervoor dat onze gemeente een goed evenwicht kent op vlak van
broodnodige investeringen, de werkingskosten en een positieve autofinancieringsmarge.
Om het uitgebreide investeringsprogramma te kunnen financieren zal onze gemeente in de toekomst opnieuw
leningen moeten aangaan, maar dankzij een uitgekiend meerjarenplan is de financiële gezondheid van de onze
gemeente gewaarborgd.

bonheiden@n-va.be

N-VA houdt woord
August Gillé in ere hersteld

Herinnert u zich nog de bevraging van De Redactie tijdens de
verkiezingsperiode? Daarbij stond voor Bonheiden de verpaupering van
de kunstwerken van August Gillé in de schijnwerpers. Na een gedegen
voorstudie door kunstkenners en specialisten heeft het gemeentebestuur nu
de middelen vrijgemaakt om het kunsthistorisch patrimonium in Bonheiden
te vrijwaren, in het bijzonder enkele geselecteerde kunstwerken van August
Gillé.

Intergemeentelijke samenwerking met Putte

Elf oorlogswerken zijn na meer dan een jaar restauratiewerk terug thuis. Ze worden binnenkort gebruikt in
een intergemeentelijk project rond Alice Nahon uit Putte en August Gillé uit Bonheiden-Rijmenam. Na een
digitalisering worden er borden van gemaakt, die in 2017 in het straatbeeld verschijnen langs de nieuwe
expositiefietsroute.
De schilderijen zijn een belangrijk onderdeel van het oeuvre van de Bonheidse kunstenaar. Gillé, zelf soldaat in
de Eerste Wereldoorlog, schilderde deze werken om zijn trauma te verwerken. Hij overleefde de oorlog, maar
zijn rechterarm en -hand geraakten tijdens de oorlog wel verminkt. Daardoor kon hij niet meer boetseren, een
emotionele klap voor hem.

Meer restauraties op komst

De restauratie van de elf oorlogswerken is nog maar het topje van de ijsberg. De gemeente en vzw Krankhove
hebben nog meer dan 50 kunstwerken van Gillé op hun lijstje staan. Zij zijn geselecteerd door een groep
kunstkenners op basis van hun kunsthistorische waarde en zullen deze legislatuur nog gerestaureerd worden. De
cultuurraad zal beslissen over wat er met de overige 10 000 werken van Gillé gaat gebeuren.

Gekko is zo gek nog niet
Architect Gianno Cito zorgde met het nieuwe Gekko-gebouw voor een ruimtelijk
en esthetisch hoogstaand concept. Deze architecturale parel is een gedurfde troef
voor onze woonkern en bepaalt mee het straatbeeld. Het gebouw straalt optimisme
uit, het zal kansen creëren voor onze kleuters en inspirerend werken voor onze
kleuteronderwijzers en directeur. De ouders waren unaniem: hier zouden ook zij
terug naar school willen gaan.

Verantwoordelijkheid die beleidstermijnen overschrijdt

De bouw van een kleuterschool is een grote uitdaging en een goede samenwerking
met de zowel gemeentelijke diensten als de politieke leiding is nodig om dergelijk
project tot een goed einde te brengen.
Het project ging van start in de vorige legislatuur en werd, na enkele noodzakelijke aanpassingen maar met respect voor
vroeger gemaakte afspraken, door deze bestuursploeg goed afgerond. Met deze school zorgen we mee voor de vorming
van onze toekomstige beleidsmakers.

Veilig naar school

Om de veiligheid van al onze schoolgaande jeugd te garanderen zal studiebureau Vectris de komende weken en
maanden het verkeersplan verder uitwerken, in samenwerking met het gemeentebestuur. De bedoeling is om gelijktijdig
de doorstroming en de veiligheid van de zwakke weggebruikers te verbeteren.

Nieuwe verkeerslichten in het centrum

Eerstdaags zal het aanbestedingsdossier klaar zijn om heel het kruispunt in Bonheiden dorp te voorzien van intelligente
verkeerslichten. Hierdoor zullen er ook verkeerslichten komen aan De Waversesteenweg en de Schoolstraat. In het kader
van de doorstroming zal ook het kruispunt met de Muizensteenweg beveiligd worden met verkeerslichten.

Nijntje begeleid onze kinderen naar school

Dick Bruna’s Nijntje zal al onze kinderen in Bonheiden en Rijmenam begeleiden naar de verschillende scholen.
Ook de omgeving van de scholen in Rijmenam en de Sinte Mariaschool worden uitgerust met deze educatieve
verkeersbegeleidende route. De komende weken wordt de eerste route (scholencampus Bonheiden-centrum)
vervolledigd.

www.n-va.be/bonheiden

