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N-VA Bonheiden-Rijmenam ‘t Sinjaal
Koekenzingen
bij de
N-VA
woensdag
31 december 2014
Kom op oudejaarsdag koekenzingen
bij de N-VA in Bonheiden (aan
het huis van de burgemeester,
Mechelseweg 133) en in Rijmenam
(inrit advocatenkantoor van ereburgemeester Eric Duchesne,
Langedreef 18).
Wij zorgen voor lekkere warme
pannenkoeken voor de kinderen
en een opwarmertje voor de
volwassenen. En (voor wie het wil):
een gele N-VA-ballon.

N-VA-nieuwjaarsdrink

Bonheiden herdenkt Eerste Wereldoorlog
Beste lezers
De herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog, die honderd jaar geleden
ontbrandde, verhogen de interesse in en voor geschiedenis. Dat verheugt
mij. Want een goede kennis van het verleden kan helpen het heden
beter te begrijpen. Misschien, heel misschien, helpt die kennis ook
voorkomen dat dezelfde fouten en domme beslissingen worden herhaald.
Al hoeven we ons over dat laatste weinig illusies te maken. De brandende
wereldactualiteit stemt mij niet bijzonder hoopvol.
Op amper drie uur vliegen hier vandaan zaait wapentuig dood en vernieling en heel veel verdriet. Iets verder, in het Midden-Oosten, grijpt men
zelfs terug naar chemische wapens. Een vorm van oorlogsvoering die, jammer
genoeg, voor het eerst in de Westhoek werd toegepast. En dichter bij huis
is er de dreiging van terroristische aanslagen, die als een permanente staat
van oorlog kunnen worden gezien.

Gemeente houdt
herinnering levend

“Een goede kennis

van het verleden kan

Sinds vorig jaar geeft
helpen het heden
onze gemeente een
beter te begrijpen.
ruimere invulling aan
Geert Teughels, voorzitter
deze herdenkingen. Zo
N-VA Bonheiden-Rijmenam
worden de scholen en de
jongeren meer betrokken
in de herdenkingen aan
de Eerste Wereldoorlog. In de zomer was er de historische evocatie van de
terugtrekking van ons leger. Rond 11 november waren er de bloemenhulde,
de vredeswake en een fakkeltocht waaraan veel inwoners deelnamen. Aan
het herdenkingsproject ‘Coming World Remember’, in samenwerking met de
gemeente Keerbergen, hebben meer dan 3 000 personen deelgenomen: een
opkomst boven alle verwachtingen. Zo hopen wij dat ook onze kinderen en
kleinkinderen die oorlogsgruwel niet vergeten.

”

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

Zaterdag 31 januari 2015
Vanaf 19.30 uur
Krankhoeve Bonheiden
Onze burgervader Guido, schepenen
Karolien en Jan, gemeenteraadsleden
Emily, Jaak en Johan, OCMWraadsleden Yvon, Annemie en
Patricia, voorzitter Geert en de N-VAbestuursleden verwachten u voor een
gezellige babbel.
Onze gastspreker is niemand minder
dan staatssecretaris Theo Francken.
Lekkere hapjes, heerlijke drankjes.
Iedereen hartelijk welkom!

www.n-va.be/bonheiden

Ik nodig jullie graag uit op onze nieuwjaarsreceptie op zaterdag 31 januari.
Naast een hapje en een drankje zorgen wij voor een zeer interessante
spreker. Onze kersverse staatssecretaris Theo Franken zal ons
onderhouden over zijn beleid en de politieke actualiteit.
Ik wens iedereen alvast fijne en vreugdevolle feestdagen en veel leesplezier!

Betaalbaar wonen in onze gemeente

Nieuw
su
OCMW it de
-raad

De N-VA zet zich in de OCWW-raad niet alleen in voor de problemen van alledag. Na jaren van stilstand op
vlak van sociale woningbouw, maken we nu ook eindelijk werk van betaalbaar wonen in onze gemeente. Het
OCMW en het gemeentebestuur streven ernaar om de sociale doelstellingen te halen tegen het jaar 2020.

Grote Heide

Het woonproject Grote Heide staat garant voor 20 procent van de sociale huurwoningen
en betaalbare koopwoningen in onze gemeente. De gemeenteraad bekrachtigde de
overeenkomst met IGEMO tijdens de zitting van oktober 2014. Van nu af aan kan het
project in een stroomversnelling komen. In het voorjaar van 2015 zal het gemeentebestuur
samen met IGEMO starten met een informatie- en communicatietraject om de burgers
grondig te informeren over de plannen met het projectgebied.

Olmenlaan
OCMW-raadsleden Yvon van
Wayenbergh, Annemie Buedts en
Patricia Frederickx investeren in
sociale woningbouw.

Het OCMW concentreert zich dan weer op de bouw van woningen voor bejaarden.
Daarom wordt nu een project uitgewerkt op de terreinen aan de Olmenlaan. De twaalf
verouderde huisjes verdwijnen. Op de vrijgekomen oppervlakte kunnen we mogelijk 40
à 50 sociale wooneenheden bouwen, specifiek voor ouderen. De huidige bewoners krijgen
tijdens de werken een voorlopige comfortabele woning tot de nieuwbouw af is. Op dat
moment zijn zij de eersten die een nieuwe woning toegewezen krijgen.
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Voor het tweede jaar op rij past de FOD Financiën zijn raming van de personenbelasting aan. Door de trage inning
van de persoonsbelasting loopt de doorstorting van de belastingbedragen aan de gemeente grote vertraging op.
Gevolg: maar liefst 2,3 miljoen euro belastinggeld is nog niet doorgestort aan Bonheiden.
Het gemeentebestuur is echter verplicht de raming van de inkomsten in haar begroting op te nemen en ook te handelen
volgens deze cijfers. Door de wispelturigheid van de ramingen en stortingen is het haast onmogelijk om nog een accuraat
financieel beleid te voeren.
Het college gaat daarom zeer voorzichtig om met de opmaak van begroting en meerjarenplan. Steeds wordt er een buffer
opgebouwd om onvoorziene omstandigheden het hoofd te bieden. Door deze werkwijze hoefden we nu al twee jaar op rij
geen nieuwe leningen aan te gaan en konden we de beperkte schuld nog verder afbouwen.
Spijtig genoeg verdwijnt onze opgebouwde buffer als sneeuw voor de zon door de manke werking van de belastingdienst.
De burgemeester zal dan ook eerstdaags een overleg aanvragen met de nieuwe minister van Financiën, N-VA’er Johan
Van Overtveldt, om de situatie te duiden en te vragen snel werk te maken van een doorstorting van de gelden. We hebben er alle hoop op dat hij oren heeft naar onze verzuchtingen.

Brandweerzone Rivierenland:
betere dienstverlening voor de inwoners

Ons plan in 3 stappen:
• verkoop van de terreinen aan de huisvestingsmaatschappij ‘Duffelse Goedkope Woningen’
• plannen opmaken volgens de wensen van het OCMW en volgens de stedenbouwkundige voorschriften
• een toewijzingsreglement opstellen met voorrangsregels voor de plaatselijke bevolking

De brandweerdiensten kosten aan de gemeente Bonheiden 38,10 euro per
inwoner. Na doorgedreven onderhandelingen door de 17 burgemeesters van
de brandweerzone Rivierenland werd hierover overeenstemming bereikt.
De deal betekent voor Bonheiden een winst van 2,9 euro per inwoner.
Jaarlijks levert dat een verschil van 43 000 euro op.

Lokaal dienstencentrum

Het OCMW bekijkt in samenspraak met het gemeentebestuur verschillende opties voor een nieuwe aangepaste
infrastructuur in het lokaal dienstencentrum. Dat heeft haar nut in verleden al dikwijls bewezen als open huis waar
iedereen welkom is, een ontmoetingsplaats met allerlei activiteiten voor en door de senioren.

Na de bouw van de nieuwe brandweerkazerne aan De Nekker halveren
bovendien de operationele servicetijden voor onze gemeente. Een belangrijke
verandering is ook dat de burgemeester nu lid is van de zoneraad. Hierdoor
heeft de gemeente eindelijk medezeggenschap in de organisatie en werking
van de brandweerdiensten. Maar brandveiligheid start nog steeds bij de
inwoners zelf... blijf dus alert.

Een nieuwe huisvesting wordt stilaan dringend. Die is nodig om overheidssubsidies voor de werking van het
dienstencentrum veilig te stellen. De OCMW-raad zal de komende maanden hierover een beslissing moeten nemen.
Handen uit de mouwen dus!

Daar is Wim weer!

Op 15 oktober vonden in Lier de driejaarlijkse
bestuursverkiezingen van het N-VA-arrondissement
Mechelen plaats. Bonheidenaar Wim Van der Donckt
werd al in de eerste ronde met 54 procent van de stemmen
tot voorzitter verkozen, waarvoor uiteraard een dikke
proficiat.
Het arrondissementeel bestuur is het scharnierplatform
tussen het nationale bestuur en de N-VA-afdelingen van de
13 steden en gemeentes in het arrondissement. Wim kan in
zijn nieuwe functie op de steun rekenen van burgemeester
Guido Vaganée – herverkozen als lid van de nationale
partijraad – en van provincieraadslid Christ’l Cottenie.

Wim Van der
Donckt is de nieuwe
voorzitter van het
arrondissementele
N-VA-bestuur.

Deze sterke vertegenwoordiging in het
arrondissementeel bestuur van onze
afdeling is eens te meer het bewijs dat de
positieve en constructieve werking van
onze afdeling in het hele arrondissement
wordt gewaardeerd.
Wim, Guido en Christ’l, wij wensen jullie
namens de leden van N-VA BonheidenRijmenam alle succes toe!

bonheiden@n-va.be

U was weer
fantastisch op de
Halloweenbrunch
Wij bedanken graag al onze
familieleden, vrienden
en sympathisanten die
massaal aanwezig waren
op onze Halloweenbrunch.
Mede dankzij jullie was het
opnieuw een overdonderend
succes in de gevulde
St.-Ludwinazaal met
overheerlijke buffetten en
toffe babbels in een gezellige
sfeer.
Noteer alvast zondag
25 oktober 2015 in
jullie agenda, want dan
organiseren we weer een
Halloweenbrunch.

Trage werking FOD Financiën:
grote financiële gevolgen voor Bonheiden

‘t Kranske wordt
Kunstencentrum
Nadat de kleuters in de nieuwe
school GEKKO zijn ingetrokken, kan
er eindelijk gestart worden met het
lang verwachte kunstencentrum. In
de oude kleuterklassen krijgen het
conservatorium en de tekenacademie
hun vaste stek. Ook voor de
verschillende cultuurverenigingen is
plaats voorzien.
Deze centralisatie moet zorgen
voor meer samenwerking tussen
het kunstonderwijs en de kunsten cultuurverenigingen. Deze
wisselwerking leidt hopelijk tot een
betere ontplooiing van de leerlingartiesten en tot drempelverlaging voor
het lokale culturele verenigingsleven.

www.n-va.be/bonheiden

Tweede Vredeswake groot succes
Ook dit jaar heeft het gemeentebestuur samen met de
oudstrijdersvereniging van Rijmenam gezorgd voor een
mooie 11 novemberviering. Na de viering in Bonheidencentrum vorig jaar was het nu de beurt aan deelgemeente
Rijmenam.
De prachtige kerk van Rijmenam was te klein voor de
vredeswake, waar muzikale en tekstuele ontroering de
viering kleurden. De fakkeltocht maar ook het zingen van
het vredeslied waren hoogtepunten voor de kinderen.
De sleutel van deze succesvolle editie was zonder twijfel
de samenwerking tussen verschillende verenigingen: de
muziekvereniging, de voordrachtklas van het conservatorium,
basisschool De Knipoog, het 11.11.11- comité en de heemkring ‘t
Smiske.
Volgend jaar trekken we naar parochie St.-Ludwina. Zo krijgen
alle kinderen volop de kans mee te werken aan méér vrede,
méér vrijheid en méér verdraagzaamheid.
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waarvoorwil
u koos
Vlaamse
Regering
vertrouwen,

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan

Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
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staatssecretarissen aan de nieuwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaat bovendien om belangrijke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zaken,
Financiën, Defensie, Asiel en Migratie en Armoedebestrijding.

Armoedebestrijding
Armoedebestrijding

25 concrete verbintenissen voor de toekomst. Die ging de N-VA met u aan voor de verkiezingen van 25 mei 2014. Na
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Hoeveel en welke verbintenissen het uiteindelijk hebben gehaald, en in welke concrete maatregelen wij ze precies hebben
gegoten, kan je zelf nakijken op www.n-va.be/verbintenissen-regeerakkoord.
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N-VA levert ‘eerste burger’
V.l.n.r.: Johan Van Overtveldt (minister van Financiën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een
Siegfried Bracke is de nieuwe Kamervoorzitter.
beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steven
Daarmee is ook de ‘eerste burger van het land’
Philippe
Muyters:
Vlaams minister
minister
van Werk,
Werk, Economie,
Economie,
Innovatie en
en Sport
Sport
Philippe
Muyters:
van
Innovatie
Vandeput
(minister
van Vlaams
Defensie
en Ambtenarenzaken),
Jan Jambon
een N-VA ’ er. Als Kamervoorzitter kijkt
(vicepremier
en minister
van Binnenlandse
Zaken, Veiligheid, Grote Steden en
Siegfried Bracke toe op het goede verloop
Jan Peumans:
Peumans:
voorzitter
Vlaams Parlement
Parlement
Jan
voorzitter
Vlaams
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
van het parlementaire debat.
en Administratieve
Vereenvoudiging).
Liesbeth Homans:
Homans:
viceminister-president en
en Vlaams
Vlaams minister
minister van
van Binnenlands
Binnenlands Bestuur,
Bestuur, Inburgering,
Inburgering, Wonen,
Wonen, Gelijke
Gelijke Kansen
Kansen en
en
Liesbeth
viceminister-president

