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on DJ Laguna's 

World Tour!

Op uw plaatsen , klaar ? Start !
Het startschot voor de nieuwe legislatuur werd gegeven. Ervaren 
krachten, maar ook enkele nieuwe gezichten, werken hard aan 
een sociaal & vooruitstrevend beleid. Meer daarover vind je in 
deze brochure. Onze ploeg wenst u alvast een Zalig Pasen!
- Lola Vanderweyen, voorzitter.



TOO TRENDY!De milieudienst evalueerde zopas de zwerfvuil-
problematiek. Onze schepen gaat de komende weken 
in gesprek met de zwerfvuilmeters en peters om naar 
hun verhaal te luisteren. Ook Luc Jansen, zelf lid van 
CD&V Bonheiden-Rijmenam, is zo'n peter. Gewapend 
met een bolderkar trekt hij door onze straten. Samen 
met z'n vrouw, die tevens ook z'n grootste motivator 
is, halen ze maar liefst 3 zakken zwerfvuil per week 
op. "Het zwerfvuil dat we verzamelen bestaat voor 
50% uit blik, 30% sigarettenpakjes of peuken en 20% 
andere materialen. Mijn vrouw en ik bekijken het als 
een gezonde wandeling. En af en toe komt er wat 
vindingrijkheid aan te pas om vuil uit grachten te 
halen." aldus Luc.

NEE TEGEN ZWERFVUIL
NEE TEGEN ZWERFVUIL

Het schepencollege zal binnenkort bekijken waar er 
vuilbakjes ontbreken en waar ze beter wegblijven. Ook 
zal er weldra gewerkt worden met 'hondenpoeppalen' 
waarin wandelaars de poepzakjes kunnen deponeren.

Foto: stad Gent

“Ik ben als eerste schepen bevoegd en werk aan een 
cultuur- en bibliotheekbeleid dat laagdrempelig is en 
mensen verbindt. Via rechtstreekse participatie wil ik de 
inwoners nauw betrekken. Ik ben elke dag in de weer voor 
een goede ruimtelijke ordening, draag zorg voor klimaat, 
milieu en openbaar groen.“

Mieke Van den Brande aan het woord:

Tegen 2030 moeten we 40 % minder CO2 uitstoot hebben in onze gemeente. De 
voltallige bestuursploeg keurde in de eerste weken van de legislatuur meteen heel 
wat acties goed om deze doelstelling te halen:

In totaal zal er zo'n 14.000 euro geïnvesteerd worden in hernieuwbare 
energie en energie-efficiëntie in het 't Blikveld.

Bij de eerste budgetwijziging zal er 125.000 euro voorzien worden voor 
de isolatie van het dak van 't Blikveld.

Via een burgercoöperatie kan elke inwoner financieel mee investeren in 
de plaatsing van zonnepanelen op de bib en het gemeentehuis. 
Tegenover deze investeren staat het ontvangst van een maximaal 
dividend van 6%

Openbare verlichting: verder uitrollen van het goedgekeurde dim-,       
en uitdoofplan.   



OP WEG MET NALA EN MUSTAFA

Het schepencollege besliste om de twee 
elektrische deelwagens, genaamd Nala en 
Mustafa, breder inzetbaar te maken. 
Voordien kon je als inwoner enkel na de 
kantooruren gebruikmaken van de wagens. 
Overdag stonden ze immers enkel ter 
beschikking voor de mede-werkers van de 
gemeente. Da's pas win-win! Raadpleeg 
www.partago.be voor meer info.

HIER BEGINT DE ZEE

Afval en sigarettenpeuken komen via de 
rioolputjes in onze rivieren en zee terecht. 
Schepen Mieke Van Den Brande gaf zopas 
het startschot voor een sensibilserings-
campagne. De slogan ‘Hier begint de zee, 
niets ingooien aub’, doet je hopelijk twee 
keer na alvorens een peuk in de rioolkolken 
te gooien!

SENIOREN LATEN VAN ZICH HORENSENIOREN LATEN VAN ZICH HOREN

Ook onze senioren verdienen respect en 
aandacht. Zij kunnen voortaan beroep doen 
op de seniorenconsulent. Deze vormt de 
brug tussen de senioren en de lokale hulp-
verleningsorganisaties en beleidsinstanties. 
In de loop van 2019-2020 organiseren we 
een “ouderen behoefte onderzoek”. Deze 
studie, met als doel om de leefsituatie en 
behoeften van thuiswonende 60-plussers 
op lokaal niveau in kaart te brengen, wordt 
begeleid door de VUB. We blijven ook in-
vesteren in het project 85+. Onze hoog-
bejaarden krijgen bezoek van een mede-
werker van het OCMW die hen informeert 
over hun rechten en ook worden de 
diensten van het OCMW toegelicht.

Bovenaan: Julie De Clerck en Hilde Schuermans aan 
het werk. Onderaan: Marc Huyghe (lokale voorzitter 
CD&V-senioren) en gemeenteraadslid Daan Versonnen.
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Site Meurop
Op de “Meurop-site” in Rijmenam doet 
zich de gelegenheid voor om het oude 
bedrijventerrein om te vormen. Het 
bestuur ziet hierin heel wat mogelijk-
heden. Bodemsanering, het creëren 
van openbaar toegankelijke ruimte, 
sport en recreatie, maar ook betaal-
baar wonen en vernieuwde 
woonvormen zijn een optie.
 
Bonheiden centrum
In het centrum van Bonheiden werkt 
het nieuwe bestuur aan het opstellen 
van een Masterplan. “Op deze manier 
kunnen we sneller inspelen op de 
vraag van ontwikkelaars én deze 
ontwikkelingen laten beantwoorden 
aan onze visie voor Bonheiden 
centrum. Het Ruimtelijk uitvoerings-
plan (RUP) is namelijk een nog niet  
ver genoeg gevorderd. Het voltallige 
schepencollege zet hier zijn schouders 
onder: ruimtelijke ordening, openbaar 
groen, wonen, mobiliteit en gezonde 
lucht, veiligheid, handelskern, nuts-
maatsvoorzieningen, som maar op, 
het valt allemaal samen. Met een goed 
plan, kunnen we verstandig omgaan 
met de opportuniteiten die zich nu 
stellen”
 
Rijmenam centrum
Het Kloosterplein en Gemeenteplein 
werden zopas aangeplant. De inwoners 
van Rijmenam zullen vanaf nu kunnen 
genieten van een prachtig kleuren-
pallet met aandacht voor biodiversiteit. 
Daarnaast wordt de aanleg van het 
Stationsplein gewijzigd: er komen 4 
plaatsen kort parkeren en het plein zal 
meer groenvoorzieningen hebben met 
een wadi. We streven ontharding na en 
de extra parkeerplaatsen zijn belang-
rijk voor de handelaars.

AMBITIES VOOR 
BONHEIDEN EN RIJMENAM



EEN GOED IDEE ?

Sinds eind februari kan je zowel op het 
gemeenteplein in Rijmenam als op het kerk-
plein in Bonheiden een ideeënbus terug-
vinden. Op die manier wil het bestuur de 
inwoners mee betrekken bij -achter komen 
wat er leeft in onze gemeente. Heb jij nog 
een goed idee maar geraak je niet tot bij de 
ideeënbus? Stuur je suggestie dan digitaal 
door via participatie@bonheiden.be; 

WHO LET THE DOGS OUT

Nog meer goed nieuws voor onze vier-
voetige vrienden! CD&V ijverde voor een 
plaats waar zij zich helemaal kunnen 
uitleven. De bestuursploeg slaat de handen 
in elkaar om tegen de zomer een eerste 
hondenspeelweide te realiseren. Meer 
daarover binnenkort op de gemeentelijke 
website!

CRAVATTENDAG

Op 23 maart hield de werkgroep Vrouw & 
Maatschappij een cravattendag. Aan de 
hand van een hinkelspel werd er aandacht 
gevraagd voor de loon- en loopbaankloof 
tussen mannen en vrouwen. "Vrouwen rond 
de 30 maken frequent gebruik van loop-
baanonderbreking, ouderschapsverlof en 
tijdskrediet om de combinatie met een 
gezin haalbaar te houden. Mannen zijn op 
dat moment vooral bezig met hun carrière. 
Dit resulteert op lange termijn dan ook in 
een aanzienlijke loopbaankloof. Met het 
hinkelspel willen we mensen laten ervaren  
hoe hobbelig de weg vooruit voor een 
vrouw kan zijn op de arbeidsmarkt." aldus 
Annie Van Den Broeck (lokale voorzitter 
werkgroep Vrouw &Maatschappij). 
 



Mieke, je bent moeder van twee tieners en 
als voltijds schepen sterk in de weer voor 
onze gemeente. Je engageert je als voor-
zitter van Pidpa voor riolering en drink-
water. Wat is je drijfveer om op te komen 
voor de Vlaamse verkiezingen?
 
Als ouder ga je bewust nadenken over 
kinderopvang, onderwijs, leefomgeving, 
solidariteit en hoe we de wereld nalaten aan 
de volgende generaties. Daarnaast kom ik 
vanuit mijn politiek mandaat in contact met 
veel mensen en luister naar wat hen beroert: 
de financiële druk op jonge gezinnen, werk, 
eenzaamheid en klimaatverandering. Mijn 
drijfveer is het woord te nemen voor wie het 
niet kan of durft te zeggen, te werken aan 
een sterker, warmer en duurzamer Vlaan-
deren waar solidariteit mogelijk is voor deze 
generatie en ook voor de toekomstige. Dit wil 
ik waar maken in het Vlaams Parlement, 
waar CD&V vanuit onze provincie minstens 
even sterk moet vertegenwoordigd blijven.
 
CD&V gaat voor een goed, gezond, gerust 
leven. Wat zijn jouw speerpunten?
 
Ik kom op voor een sterk en sociaal 
Vlaanderen waar we zorgen voor elkaar, 
waar we vechten voor meer kwaliteit van 
leven en werken, voor een duurzame 
omgeving. Mijn speerpunten: 

Water is een schaars goed. Als we er slim mee 
omspringen, is er voldoende voor iedereen. 
Een integraal waterbeleid met vernieuwende 
oplossingen (vb. hergebruik van afvalwater) en 
een veerkrachtige ruimtelijke inrichting 
(ontharding, regenwaterinfiltratie,..) moeten 
wateroverlast en -tekorten beperken. 
 
Ik ben voorstander om extra te investeren in 
een globaal vervoersplan met goed aan-
gelegde fietspaden en versterkt openbaar 
vervoer. De regio Mechelen moet beter 
verbonden worden met het Zuiden van 
Antwerpen en de Kempen. Zo zal ook de druk 
op het woon- werkverkeer verminderen. 
Bovendien zal cultuur-, natuur- en sport-
beleving er bij winnen en zijn bv. Hidrodoe in 
Herentals, de Warande in Turnhout, Techno-
polis in Mechelen, Planckendael in Muizen, de 
opera in Antwerpen vlotter binnen bereik. 
 
Goed wonen is een recht van iedereen, met 
o.m. voldoende mogelijkheden voor jonge 
gezinnen en aangepast wonen voor senioren. 
Daartoe blijft een mix van betaalbare koop- en 
huurwoningen nodig waarbij men oog heeft 
voor kwaliteit. Dat kan als men innovatief en 
energiezuinig bouwt. De energiefactuur moet 
natuurlijk betaalbaar blijven. Hiervoor moet 
meer ondersteuning komen vanuit Vlaanderen.

Mieke Van den Brande
7e plaats Vlaams Parlement

CD&V Bonheiden-Rijmenam zendt z'n 
dochters uit. Op 26 mei kan je zo Mieke 
van Den Brande terugvinden op de lijst 
voor het Vlaams Parlement. Mieke hoeven 
we u waarschijnlijk niet meer voor te 
stellen. Ze is eerste schepen on onze 
gemeente en tevens voorzitter van Pidpa. 
Ze is getrouwd met Geo en samen hebben 
ze twee kinderen, Fien en Wannes. We 
legde haar hieronder even op de rooster!



Jamila, op 26 mei 2019 zijn er ver-
kiezingen. Jij staat als eerste opvolger op 
de lijst voor de Vlaamse verkiezingen? 
Wat drijft je als kandidaat ?
 
Sinds jaar en dag ijver ik voor meer gelijk-
heid voor iedereen en wil ik mensen kansen 
geven om samen de weg vooruit te nemen. 
Vanuit die gedrevenheid stel ik mij terug 
kandidaat voor de Vlaamse verkiezingen. Ik 
wil het werk dat ik in de voorbije maanden 
heb mogen aanvatten immers graag verder-
zetten. Ik focus daarbij op werkbaar werk, 
lokaal ondernemen, een sterk middenveld, 
rechtvaardige fiscaliteit én samenleven in 
diversiteit.
 
CD&V gaat voor levenskwaliteit. Dat gaat 
over een goed, gezond en gerust leven.
Met welke thema’s vul jij dit in ?
 
Ik wil me inzetten voor een actief 
loopbaanbeleid met een goede work-life 
balance, goede en betaalbare kinderopvang, 
aantrekkelijke sport en cultuurinitiatieven 
voor jongeren, een uitgebalanceerd kans-
armoede en zorgprogramma. De voorbije 
jaren heb ik ook het mobiliteitsvraagstuk 
vanuit een andere invalshoek ervaren. Elke 
dag vertrekken er heel wat mensen voor dag 
en dauw om elders te gaan werken. Ik ben er 
van overtuigd dat we moeten inzetten op het 
mooi samengaan van wonen en werken.  
Lokaal ondernemen is dé toekomst.

Kan je een voorbeeld geven hoe we dat in 
onze gemeente kunnen realiseren ?
 
Ik denk aan het project “Sint-Maartensberg” 
in Rijmenam. Het dienstencentrum van het 
OCMW is daar nu ondergebracht. Maar er 
zijn meer mogelijkheden. Een groot gemis in 
Rijmenam is buitenschoolse kinderopvang 
op woensdagnamiddag en tijdens de school-
vakanties. Daarom zou de Wiebelboom in 
Bonheiden er een kleinere onderafdeling 
kunnen openen. Ook dagopvang van niet-
dementerende bejaarden, sociale tewerk-
stelling en een fietsbib zijn er mogelijk, 
zonder de ruimte voor verenigingen in 
gedrang te brengen.
 
Kan je ook vanop het Vlaamse niveau aan 
die levenskwaliteit werken ?
 
Zeer zeker! Welzijn is bij uitstek een 
Vlaamse bevoegdheid. Met een project als 
“Tejo” kan aan drempels die jongeren in de 
hulp-verlening ervaren een concrete 
oplossing geboden worden. Tejo staat voor 
“therapeuten voor jongeren” en biedt gratis 
en anoniem laagdrempelige, therapeutische 
hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 
jaar. Ook in onze regio zijn er zo’n Tejo-
huizen (Mechelen en Lier). Zij draaien nu 
volledig op vrijwilligers, vaak zonder onder-
steuning. Ik pleit voor erkenning en onder-
steuning van deze huizen over gans 
Vlaanderen.

Als uittredend volksvertegenwoordiger 
kan je ook Jamila Hamddan Lachkar 
terugvinden op de lijst voor het Vlaams 
Parlement. Samen met haar man en 
drie zonen woont ze in Rijmenam. Ze 
studeerde communicatiemanagement 
en is sinds 1999 actief bij CD&V. Open, 
gedreven en geëngageerd zijn woorden 
die Jamila perfect omschrijven. Ook 
aan haar stelde we enkele vragen!

Jamila Hamddan Lachkar
1e opvolger Vlaams Parlement



BRANDPREVENTIE, VAN LEVENSBELANG !

Vuur is geen spel! Toch gebeuren er nog te veel 
ongelukken die vermeden hadden kunnen 
worden. Vuur is niet weg te denken uit het beeld 
van een jeugdvereniging: je twee weken ver-
warmen aan een knetterend kampvuur op een 
weide, zelf koken op een houtvuur, een heuse 
fakkeltocht, ... Leiders  en kinderen komen op 
kamp dagelijks in aanraking met vuur. Daarom 
ijvert Jong CD&V ervoor om de brandbluscursus 
voor personeelsleden van de gemeente, open te 
stellen voor jeugdverenigingen. Ook werken we 
aan het opstellen van een vuurcharter met daarin 
de do's en don'ts! 
 
Wij wachten niet tot het te laat is!

Het dient geen twee keer gezegd: vuur is geen spel! Toch gebeuren er nog te 
veel ongelukken met vuur die vermeden hadden kunnen worden Vuur is niet 
weg te denken uit het beeld van een jeugdvereniging, het beeld van een 
weide twee weken tot een thuis omtoveren, van zelf koken, van 
zelfstandigheid, van back 

Wist je dat ...
één hectare olifantengras tot wel 4x zoveel CO2 kan verwerken als een 
bomenbos met dezelfde afmeting? Olifantsgras, oftewel miscanthus 
giganteus, wordt zo genoemd omdat het zo hoog wordt dat een olifant zich 
er in zou kunnen verstoppen. De sterkte van de vezel en de isolerende 
werking ervan maakt het ook geschikt als grondstof voor bouw-of 
constructiematerialen. Wij zijn alvast fan!
 

Vragen? Opmerkingen? Of heb je gewoon een goed idee?
Na het lezen van deze brochure zin gekregen om je schouders onder een project 
te zetten? Aarzel dan niet om contact op te nemen of neem een kijkje op onze 
website! www.bonheiden.cdenv.be  -  info@bonheiden.cdenv.be

Met dank aan Luc Marcelis voor de prachtige foto's.

V.U. Lola Vanderweyen, De Bergen 25 2820 Bonheiden - Niet op de openbare weg gooien a.u.b.


