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BONHEIDEN-RIJMENAM
‘t Sinjaal
Hallloweenbrunch
ZONDAG

26

OKTOBER
2014

Van 10 tot 16 uur
Zaal St.-Ludwina
Putsesteenweg/Zellaerddreef 4
Bonheiden

V.U.: Geert Teugels - De Bergen 57 - 2820 Bonheiden - bonheiden@n-va.be

Na het succes van de voorbije jaren
nodigen we u ook nu weer graag
uit op onze jaarlijkse Halloweenbrunch. U kan genieten van een
rijkelijk gevulde tafel en een gezellige sfeer. De N-VA-jongeren voorzien voor de kleinste gasten een
leuke schminkstand.
Prijs:
• Volwassenen: 17 euro
• Kinderen tot 12 jaar: 10 euro
• Kinderen jonger dan 4 jaar: gratis
Inschrijven kan door het volledige
bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE83 9730 7235 0415
(met vermelding van uw naam)
vóór 10 oktober.
Meer info:
ilse.vandenbossche@n-va.be
0477 59 72 03
Enkele sfeerbeelden van de vorige
editie kan je bekijken in het foto
album van onze website:
www.n-va.be/bonheiden

www.n-va.be/bonheiden

N-VA GAAT VERDER OP INGESLAGEN WEG
Beste inwoners van Bonheiden en Rijmenam,
Het politieke jaar is van start gegaan met een Vlaamse Regering onder leiding
van de N-VA. De verkiezingen van 25 mei waren voor onze partij dan ook een
mijlpaal. In onze gemeente behaalden wij een maar liefst 38,2 procent op de
Vlaamse lijst en een ongelooflijke 42,6 procent op de Kamerlijst. Ondervoorzitter Wim Van der Donckt kon op het vertrouwen van 4 487 kiezers rekenen op
de opvolgerslijst. Voor dit prachtige resultaat wil ik iedereen bedanken die hieraan heeft meegeholpen.
Dit sterkt ons ook in de overtuiging dat wij op deze ingeslagen weg moeten
verdergaan. De N-VA wil onze gemeente beter en mooier maken met oog voor
de noden die er leven.

GEEN ENERGIETEKORT OP UW KOSTEN
De laatste weken werden
we langs alle kanten
geconfronteerd met de
gevolgen van een echt
non-beleid van de vorige
federale regeringen: het
nakend tekort aan stroom
deze winter. Afschakelplannen en noodscenario’s zijn inmiddels
bekend. Maar het zijn
vooral de gezinnen, de
middenstand, de bedrijven en de gemeenten die er maar voor moeten zorgen de nodige voorzieningen
getroffen worden. Is dit niet de wereld op zijn kop?
Wij hebben allemaal een contract met een elektriciteitsbedrijf en de overheid
met de elektriciteitsproducenten. En toch zullen burgers,
winkeliers, bedrijven, ziekenhuizen en gemeentes moeten
opdraaien voor de bijkomende kosten. Zo niet om alles een
beetje draaiend te houden, dan wel voor de invoer van
dure buitenlandse elektriciteit tijdens de winter.
Daarom, beste mensen, is er vanuit onze gemeente een
motie ingediend om de kosten en verliezen te laten terugbetalen door de verantwoordelijke energiebedrijven.
GEERT TEUGHELS
Voorzitter N-VA
Bonheiden-Rijmenam

Ik wens jullie veel leesplezier en hoop jullie massaal te
mogen ontmoeten op onze Halloweenbrunch op 26 oktober.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

GEMEENTERAADSLID EMILY DEMANDT:

“Ik wil graag leven in een gezonde en welvarende gemeente”
Sinds 2012
zetelt
Emily
Demandt
namens de
N-VA in
de
gemeenteraad.
Hoewel ze
moeder is
van drie
kinderen
en een drukke praktijk heeft als
kinderarts, maakt Emily dus nog tijd
vrij voor de politiek. Wij zochten
haar op om haar enkele vragen te
stellen over de gedrevenheid waarmee ze haar leven kleurt.
Waarom koos je voor de politiek,
Emily?
Door te luisteren naar (groot)ouders
van mijn patiënten heb ik een goed
beeld van wat er leeft bij de bevolking en waar de noden liggen. Dat
bracht mij ertoe om in de lokale politiek te stappen. Sociale bewogenheid
zit mij in het bloed. Politieke slagkracht begint immers bij de basis.

Wat spreekt je specifiek aan in de
lokale politiek?
Ik ben ervan overtuigd dat als je
lokaal iets goed kunt doen, dat dit de
mensen doet nadenken over het gevoerde beleid in het verleden. Bovendien opent dit het debat over het
beleid dat je voor toekomstige generaties kan voeren. Op lokaal niveau
kan je kortom de politiek dichter bij
de mensen brengen en omgekeerd.
Waarmee heb je je de voorbije twee
jaar beziggehouden in de gemeenteraad?
We hebben tot nu toe als bestuursploeg veel bereikt. Een begroting in
evenwicht, sinds april een woensdagmarkt in het dorp, de nieuwe parkeerplaats De Meent in de buurt van
het Kerkplein, de aangepaste KJOCplannen die betaalbaar bleven en de
nieuwe kleuterschool. Onze ploeg
heeft ook zijn schouders gezet onder
een beter mobiliteitsplan over de gemeentelijke grenzen heen. We gaan
bovendien de rioleringsplannen uitvoeren en de heraanleg van de dorpskern van Rijmenam voltooien tegen
de volgende verkiezingen.

Ikzelf heb enkele stappen gezet om
een beter milieu in Bonheiden te bekomen. Zo werd onlangs het charter
‘bij-vriendelijke gemeente’ getekend.
Daardoor wordt het gebruik van
pesticiden op de openbare plaatsen
verder verminderd en wordt de
biodiversiteit verhoogd door nieuwe
aanplantingen.
In Rijmheide, ons gemeenteblad,
schrijf ik onder de rubriek ‘gezondheid’ regelmatig een bijdrage. Vergaderingen van Blikveld vzw, LOGO en
de politieraad verruimen mijn interesse.
Wat heeft de toekomst voor jou
in petto?
Het sterke N-VA-resultaat bij de verkiezingen in 2014 in onze gemeente,
is een stimulans om in dezelfde richting en met nog meer overtuiging
verder te werken. Er is inderdaad nog
werk aan de winkel. Het budget is
aanwezig en ik zal mede mijn schouders blijven zetten onder de verwezenlijking van het programma van
onze lokale N-VA-afdeling.

Secretariswissel bij N-VA Bonheiden
Annemie Bergmans, secretaris van N-VA BonheidenRijmenam geeft na anderhalf jaar de fakkel door. Sinds
2013 leidde Annemie het praktische reilen en zeilen
binnen onze partij in goede banen. Nu heeft ze besloten
dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging: ze emigreert
met haar gezin naar Noorwegen.
Afdelingsvoorzitter Geert
Teughels bedankt Annemie voor
het werk dat ze heeft verzet, voor
haar inzet en gedrevenheid: “We
wensen haar en haar gezin veel
succes met de nieuwe uitdagingen
die haar in het hoge noorden te
wachten staan.”
Vanaf nu zal Ilse Van den Bossche
de rol van secretaris voor onze afdeling vervullen. We voelden haar
even aan de tand.

bonheiden@n-va.be

Sinds wanneer woon je in de gemeente en wat trekt je
hier aan?
Mijn gezin en ik wonen sinds 2007 in Rijmenam. Wij hebben er destijds bewust voor gekozen om in een dorpsomgeving te wonen, middenin het groen. Nu, na zeven
jaar, kan ik me niet meer voorstellen om elders te wonen.
Het sociale leven, de menselijke contacten, de natuur: dat
maakt onze gemeente de ideale plaats om te
leven.
Vanwaar de keuze om politiek actief te
worden?
Ik ben lid geworden van de N-VA omdat ik
overtuigd ben van het programma van de partij.
De N-VA reikt concrete en haalbare oplossingen
aan voor de problemen die zich stellen, op alle
niveaus. De functie van secretaris zie ik als een
mooie uitdaging: het brengt serieus wat werk
met zich mee maar zorgt eveneens voor voldoening. Met de steun en ervaring van Annemie
ben ik alvast goed van start kunnen gaan.

Nieuws uit de schepenzaal
Woensdagmarkt groot succes

maatregelen. Die sturen de nieuwe
verkeersstromen richting R6 via aangepaste wegen, steeds met de nodige
aandacht voor de woonomgeving.
Ook de komende maanden zullen er
nog maatregelen komen om de doorstroming op de hoofdassen te verbeteren, met minder lange reistijden als
gevolg.

De wekelijkse woensdagmarkt en de
actie koopwoensdag bij onze handelaars blijken een groot succes. De gemeentelijke dienst lokale economie
geraakt stilaan op kruissnelheid en
werkt ondertussen verder aan een
globaal en geïntegreerd plan om
onze economie nog meer te ondersteunen.

Kleuters trekken in bij GEKKO

Geluidsschermen
aan de R6 in 2015
Na sterk aandringen en een standvastige houding van de burgemeester
en schepenen verkreeg het bestuur de
schriftelijke garantie van de minister
van Openbare Werken dat geluidsschermen aan de R6 op het grondgebied Bonheiden er zullen komen in
2015. Dat moet de geluidsoverlast
voor de omwonenden beperken.

Minder lange ﬁles
Na een doorgedreven studie en intensief overleg met de buurgemeenten
nam het bestuur al enkele mobiliteits-

De kleuters zullen hun nieuwe
kleuterschool in gebruik nemen op
3 november. De nieuwe locatie was
ineens het perfecte moment voor een
nieuwe, frisse, hedendaagse naam.
Voortaan gaan onze kleuters naar de
GEKKO, wat staat voor GEmeentelijk
Kindvriendelijk KleuterOnderwijs.

Betaalbaar wonen
Het woonproject ‘Grote Heide’ zit in
haar laatste voorbereidende fase,
zodat we in 2015 kunnen starten om
betaalbaar wonen in onze gemeente
weer mogelijk te maken.

Burgemeester steunt ALS-actie
Ook onze gemeente is niet ontsnapt aan de recente
Ice Bucket-hype. Geert Teughels, voorzitter van N-VA
Bonheiden-Rijmenam, daagde burgemeester Guido
Vaganée uit. Uiteraard ging deze hierop in. Maar hij
wilde ook een tikkeltje meer doen. Hij riep alle inwoners
op om het berichtje ‘ALS’ te sturen naar het nummer
4333. Iedere sms’er doneert zo 3 euro aan het ALS-fonds.
Een mooie manier om allemaal ons steentje bij te dragen.

www.n-va.be/bonheiden

Herdenking Eerste Wereldoorlog

Bonheiden stapt samen met de gemeente Keerbergen mee in het kunstproject ‘ComingWorldRememberMe’
van Koen van Mechelen in het kader
van de herdenking van de Eerste
Wereldoorlog. Meer dan 550 schoolkinderen uit Bonheiden en Rijmenam
zullen tussen 3 november en 10
november elk een beeldje maken. In
totaal zullen in het project 600 000
beeldjes gebruikt worden, die elk een
gesneuvelde burger of soldaat symboliseren.

Themaroutes lokken toeristen
Op toeristisch vlak wordt het nieuwe
beleid stilaan zichtbaar. Een eerste
stukje van de zitbankenroute - de
Vergeet-me-nietjesroute - is op 21
september geopend. In 2015 volgen
nog meer themaroutes. Ook de keuze
van een Bonheidens streekproduct
moet onze gemeente meer uitstraling
geven in Vlaanderen.

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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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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

n MEVROUW
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