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Blijft u op de zijlijn toekijken of maakt u samen met ons werk van een echt sociaal beleid? 
Contacteer ons dan via onze vernieuwde website http://bonheiden-rijmenam.cdenv.be/  

of telefoneer 015 42 30 94 of e-mail bert.de.haes@skynet.be. 

Het bouwplan van het KJOC wordt nu ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad, de 
bouwvergunning zal binnenkort aangevraagd worden 
en begin 2013 zouden de bouwwerken starten.

Vandaag, in volle internationale en nationale 
crisistijden, schudt BR en de burgemeester wél 2 
miljoen euro uit de mouw?  Met de verkoopopbrengst 
van gemeentelijk vastgoed (Grote Heide)? Ook dit 
stond al in het bestuursakkoord van 2007 en is niet 
nieuw.  

Is dit dan een nieuwe valse verkiezingsbelofte van 
BR? Of had BR 8 maanden nodig om te tellen en om 
prioriteiten te stellen ?  

Hoe dan ook: CD&V is vandaag blij voor jullie. 
Onze ruimte voor jongeren en kinderen - waarvoor 
wij jarenlang gevochten hebben -  komt er toch. 
Mede dankzij het protest van de jeugdraad en de 
raad voor de kinderopvang. Dat is CD&V: samen 
sterk voor de toekomst.

Hocus pocus pats: dan toch een 
                          "Kind en jeugdontmoetingscentrum (KJOC)"!
Samen met vele jongeren en jonge gezinnen zag 
CD&V de groeiende nood aan ruimte voor 
buitenschoolse kinderopvang, de jeugddienst, een 
jeugdcafé, een polyvalente zaal en repetitielokalen. 
Want de jeugd is onze toekomst.

CD&V stelde in februari 2011: “Dit project werd 
telkens in de meerjarenplanning van 2007, 2008, 
2009 en 2010 opgenomen. Nu het dossier klaar is 
voor uitvoering zou het plots niet meer betaalbaar 
zijn. Wij durven te betwisten dat de reden van de 
schrapping  van financiële aard is, doch dat het louter 
politieke onwil betreft. Het gaat uiteraard steeds om 
een beleidsmatige keuze, doch hierover bestaat sinds 
2007 een akkoord.”

Toch schrapt BR éénzijdig het kind en 
jeugdontmoetingscentrum. “Onbetaalbaar” zegt BR. 
En daarop verbreekt BR eenzijdig de coalitie met 
CD&V. En BR zet de CD&V-schepenen op non-aktief. 

Met de BR van Brutaal.

Wie gelooft BR nog?

8 oktober 2006: coalitieakkoord CD&V en BR
2 februari 2011: bouwplan is klaar maar toch schrapt BR eenzijdig het “KJOC”

Reden: zogezegd orde op zaken omdat er geen geld is
23 maart 2011: BR ontneemt bevoegdheden van CD&V-schepenen
28 september 2011: meerkosten kleuterschool bedragen meer dan 1 miljoen euro
19 oktober 2011: BR keurt plots de bouw van het KJOC goed

Orde op zaken, 8 maanden na schrapping?  Geloven jullie dit verhaal van BR en de 
burgemeester nog? Voor CD&V geldt een evenwichtig en betaalbaar 
bestuursakkoord, woord houden, de gemaakte afspraken nakomen en het akkoord 
uitvoeren.

14 oktober 2012: vinden jullie ook dat het hoog tijd is voor verandering?



Kinderparadijs in de oude Bib!

Groen licht voor nieuwe kleuterschool

Als jonge ouder nam CD&V schepen Steven 
Morrens het initiatief voor de “gemeentelijke 
buitenschoolse kinderopvang”.

De subsidiëring van 21 opvangplaatsen door 
Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V), is een 
belangrijke financiële ondersteuning voor dit 
nieuwe project. De oude bibliotheek van 
Bonheiden werd zo herschapen tot een 
kinderparadijs. Begin oktober opende “De 
Wiebelboom” uiteindelijk haar deuren: centrale 
ligging, nabij onze scholen, met voorrang voor 
kinderen tussen 3 en 6 jaar.

Zo blijft CD&V wel waken over mobiliteit en 
verkeersveiligheid in deze schoolomgeving. De 
bouw zal onvermijdelijk nieuwe knelpunten 
met zich meebrengen. CD&V pleit dan ook 
voor de nodige maatregelen inzake vlot 
verkeer mét veiligheid voor onze kinderen op 
de eerste plaats.

In het bestuursakkoord pleitte CD&V voor de 
oprichting van een nieuwe gemeentelijke 
kleuterschool aan het oude gemeentehuis. 

De kleuterschool, in één scholencomplex met 
de gemeentelijke lagere school, zorgt voor 
optimale doorstroming en maakt het veel 
gezinnen heel wat makkelijker. Het behoud 
van het oude gemeentehuis zorgt tevens voor 
een waardevolle dorpsontwikkeling waar oud 
en jong elkaar vinden.

CD&V is dan ook blij dat de plannen voor de 
bouw van de gemeentelijke kleuterschool 
t'Kranske werden goedgekeurd. Mits 
goedkeuring van de subsidies kunnen de 
werken starten in 2012.

Met onze lijsttrekker Mieke van den Brande en 
gemeenteraadslid Peter De Haes in het 
Oudercomité van de lagere gemeenteschool, 
sturen we mee naar het beste beleid.


