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BONHEIDEN-RIJMENAM
Confederalisme: weet
JIJ wat het betekent?

WE LATEN NIETS AAN HET TOEVAL OVER!
Onze voorzitter sprak alvast af met Ben
Regelmatig krijg ik de vraag van mensen
uit mijn omgeving en uit onze gemeente.
Wat is nu dat confederalisme en vooral,
wat hebben wij in Bonheiden en Rijmenam daarmee te maken?
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Afdelingsvoorzitter Geert
Teughels en N-VAondervoorzitter Ben Weyts

Staatshervorming, Copernicaanse
omwenteling, federalisme, confederalisme. Allemaal begrippen die
heel veel stof doen opwaaien, maar
weten of begrijpen we ook echt wat
het betekent?
In aanloop naar de verkiezingen
van 25 mei 2014, komt N-VA-ondervoorzitter en Kamerlid Ben Weyts
toelichten waarom de N-VA kiest
voor het confederalisme.
Wij nodigen u van harte uit – met
een hapje en een drankje – op deze
boeiende uiteenzetting.
Gratis inkom – iedereen welkom!

TEGENSTRIJDIGE REGELS
ONDERMIJNEN GOED BESTUUR

Eén concreet voorbeeld uit het dagdagelijkse leven vanuit onze gemeente.
Na klachten van buurtbewoners die problemen hebben met distels in ons
natuurgebied, worden er maatregelen genomen. Natuurpunt maait een strook
van 50 meter en laat de rest ongemoeid, zoals bepaald in het Vlaams beheerplan. De federale overheid is op de hoogte van deze actie en meldt dat dit niet
voldoende is en dus moet onze burgemeester ambtshalve optreden en alle distels laten maaien. De burgemeester besluit dit niet te doen omdat de regelgeving ter zake tegenstrijdig is. Enerzijds riskeert onze burgemeester een sanctie
wegens het niet uitvoeren van een KB en anderzijds riskeert hij (bij het maaien)
een klacht van Natuurpunt wegens inbreuk van het Vlaams beheerplan…

BEN BEZOEKT BONHEIDEN
U merkt het, beste lezer, zulke toestanden zijn echt niet goed voor een degelijk
bestuur en brengen onze gemeente zelfs in de problemen. Of hoe de staatshervorming (of het gebrek hieraan) ons allen aanbelangt!
Wil u graag meer weten over confederalisme en onze N-VA-standpunten hierover, dan hebben wij goed nieuws. Op zondag 24 november komt onze nationale N-VA-ondervoorzitter en Kamerlid Ben Weyts naar Bonheiden. U krijgt
dan unieke informatie uit de eerste hand: weten maakt wijzer!

N-VA INFORMEERT
Communicatie is voor de N-VA erg belangrijk. Vandaar willen we u via dit blad
maar ook via onze website www.n-va.be/bonheiden en Facebook-pagina goed
informeren over onze gemeente en onze partij. Maar wij willen ook graag
weten wat er leeft in onze gemeente. Met al jullie vragen of opmerkingen kan
iedereen via een van deze kanalen bij ons terecht.
Ik wens jullie veel leesplezier en hoop jullie massaal te mogen ontmoeten op
één van onze komende activiteiten.
Geert Teughels
Afdelingsvoorzitter N-VA Bonheiden-Rijmenam
geert.teughels@n-va.be

www.n-va.be/bonheiden
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N-VA pakt
verkeersknelpunten aan
De N-VA-deﬁnitie van ‘mobiliteitsbeleid’:
• Mobiliteit is geen absolute wetenschap maar een
dynamisch proces.
• Een goede oplossing vandaag kan morgen niet meer
gelden en omgekeerd.
• Blijvend opvolgen en evalueren is de boodschap.
• Stilstaan is achteruitgaan, ook op vlak van mobiliteit.
• De problemen aanpakken is nodig om enige kans op
succes te hebben.
De N-VA nam een aantal initiatieven om de problemen
rond mobiliteit op te lossen. Zo lieten we verschillende
verkeerstechnische veranderingen aanbrengen in de
Oude Keerbergsebaan om het doorrijdend verkeer af te
remmen. Dit gebeurde in samenspraak met de omwonenden, de verkeerscel van de gemeente en de politiezone. Dankzij de ingrepen zou de veiligheid moeten
verhogen.

Mobiliteitsstudie volgend jaar afgerond
Dit is een eerste testfase die indien nodig bijgestuurd kan
worden. Uiteraard is dit geen allesomvattende oplossing
om de verkeersstroom in die regio te sturen. Dit probleem
kan enkel opgelost worden in het kader van het regionale
plan en van de herinrichting van Rijmenam-dorp.
Hiervoor loopt een intergemeentelijke mobiliteitsstudie in
Bonheiden, Keerbergen en Putte. Dit initiatief - volgens

Bestuurslid Norbert Dockx
en gemeenteraadslid Johan
Buttiens hebben oog voor
verkeersveiligheid.

Wij willen vlotte en veilige verkeersstromen
organiseren, met respect voor de
leefbaarheid en de inwoners.
ons uniek en degelijk – zou in 2014 afgerond moeten zijn.
Hiervoor zijn de nodige budgetten vrijgemaakt.

Veilig naar school
Door de bouw van de nieuwe kleuterschool zullen er heel
wat aanpassingen nodig zijn om de kinderen veilig naar
hun nieuwe school te brengen. Hiervoor zal een studiebureau een mobiliteitsstudie maken. Die moet de nieuwe
verkeerstromen in het centrum van Bonheiden in kaart
brengen en gepaste oplossingen aanreiken. Wordt
vervolgd….

Er beweegt wat in onze gemeente
In Bonheiden-Rijmenam staan enkele concrete aanpassingen op stapel ter bevordering van
de veiligheid en de leefbaarheid in onze gemeente. Een greep uit de initiatieven:

Een aangename
en veilige
dorpskern

• De bestaande verkeerslichten zullen aangepast worden met een rode remfunctie. Rijd je
sneller dan toegestaan, dan sta je voor het rode licht.
• Met het aanplanten van hagen wil het gemeentebestuur de ingang tot de dorpskern aangenamer maken. Tegelijkertijd moet dit het sluikparkeren zoveel mogelijk tegengaan.
• De parkeerstroken in het centrum krijgen een uitlijning om meer en betere parkeermogelijkheden te creëren.
• De aanleg van de nieuwe parking aan de sporthal Berentrode zal het teveel aan wagens opvangen voor zowel
Berentrode, ‘t Blikveld als de Krankhoeve. De
parking wordt ook voorzien van een ‘bushaven’.
De nieuwe parking zal bovendien beschikken over
elektrische oplaadpunten voor wagens en fietsen.
Dit zijn niet de enige aanpassingen die we plannen.
Er zitten er nog heel wat in de pijplijn. Daarover
vertellen we u binnenkort meer.
Wie te snel rijdt, staat voortaan voor het rode licht.

bonheiden@n-va.be

NIEUWS UIT DE
SCHEPENZAAL

Wist je dat…
… de werken aan de nieuwe kleuterschool volop aan de
gang zijn? Zo kunnen onze kleuters op 1 september 2014
in hun nieuwe school terecht.

… het gemeentebestuur volop werkt maakt van de
schoolfietsroutes en ook een ruitersroute in de planning
staat?

… de communicatie van de gemeente met de burgers
geactiveerd is? In de eerste negen maanden van 2013
werden er meer dan 80 persberichten verzonden. In
vergelijking met 2012 is dit een stijging met 400 procent.

… het gemeentebestuur veel nauwer samenwerkt met de
provincie Antwerpen, met duidelijke financiële en logistieke voordelen voor onze gemeente?

… de gemeente vanaf april ook bereikbaar is via
Facebook en Twitter? Vooral de jongeren maken hier
gretig gebruik van.
… onze burgemeester op tweemaandelijkse basis een
structureel mobiliteitsoverleg heeft met de burgemeesters van Keerbergen en Mechelen?

… het schepencollege van Bonheiden een van de meest
vrouwelijke is van de provincie Antwerpen?
… indien we alle realisaties van het gemeentebestuur na
tien maanden beleid voeren zouden opsommen, dit blad
veel te klein zou zijn?

Wat doet Wim nu weer?
ken opbouwend samen,
over de partijgrenzen
heen. Burgervader Guido
weet van aanpakken en
leidt de vergadering als
een ‘primus inter pares’.
Het mag ook gezegd dat
de gemeentelijke administratie bergen verzet.

WIM VAN DER DONCKT vervangt KAROLIEN HUIBERS,
pas bevallen van zoontje Wannes, tijdelijk als schepen.

Wim Van der Donckt vervangt
kersverse mama Karolien Huibers
als schepen van Lokale Economie,
Gezondheid, Jumelage,
Buurtwerking en Feestelijkheden.
Advocaat Wim is vader van twee
schatten van kinderen, zetelt als
secretaris in de Raad van de Orde
der Mechelse Advocaten en springt
graag in om zijn steentje bij te
dragen tot een goed bestuur van
onze gemeente.

Een gemotiveerd, positief
gemeentebestuur kan
mooie dingen realiseren.
Hoe vlot het in het schepencollege
met drie verschillende partijen?
Er heerst een positieve sfeer. We wer-

www.n-va.be/bonheiden

Ik moet wel toegeven dat
er veel werk kruipt in een schepenambt. Het wekelijkse schepencollege,
dossiers voorbereiden en instuderen,
vergaderingen, mails opvolgen, mensen ontvangen: dat is niet min. Maar
ik doe het heel graag. Vooral ook
omdat je merkt dat een gemotiveerd
gemeentebestuur mooie dingen kan
realiseren.
Karolien blijkt een echt werkpaard te
zijn. Het is een plezier om de door
haar op gang getrokken kar verder te
trekken, ook al is het maar voor eventjes. ‘Think-Pink’-gemeente, de antitabakactie, borstscreening, donordag,
Open Monumentendag, de nieuwe
Dijlevallei-fietsroute, gratis gezond
ontbijt, de opgefriste jaarmarkten in
Bonheiden en Rijmenam, de ‘Rijmheibon’ en de wekelijkse huldiging van
de huwelijksjubilarissen zijn maar
een greep uit haar realisaties. En er
staat nog heel wat op stapel.

De lokale middenstand en de
gezondheid van onze inwoners kunnen er alleen maar op vooruitgaan.

Openheid, communicatie
en betrokkenheid brengen
mensen in beweging.
Je hebt er duidelijk zin in.
Ik geloof volop in de kracht van verandering die dankzij de N-VA volop
aan de gang is. Er waait een nieuwe
wind van openheid, communicatie en
betrokkenheid. En dat brengt letterlijk mensen in beweging, dat maakt
energie los. Ik heb graag mensen en
zet er mij dan ook graag voor in. Dat
sociale virus zit me al van jongs af in
het bloed.
Binnenkort zijn het federale en
Vlaamse verkiezingen. Hoe sta je
daar tegenover?
Dat worden boeiende tijden. Er is,
vooral op federaal vlak, nog heel wat
werk aan de winkel. Justitie hinkt bijvoorbeeld honderd jaar achterop, de
communautaire verhoudingen zijn
scheefgetrokken en de overheidsfinanciën ontspoord. Die thema’s liggen me nauw aan het hart.
foto's: Caroline Nilsson

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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