
 
 

Nieuwe bib zal 

ontmoetingsplaats worden. 
In september is de nieuwe bibliotheek opengegaan. Daarom stellen we aan onze 

schepen van cultuur Steven Morrens enkele vragen over de nieuwe bibliotheek 

in onze gemeente.  

 
 

CD&V-Direct: Was de bouw van een nieuwe bib wel noodzakelijk? 

Steven Morrens: “Iedereen die de oude bib bezocht, kon opmerken dat de huisvesting van de 

bibliotheek niet meer voldeed. De locatie in Bonheiden centrum was te klein en niet geschikt 

voor verdere uitbreiding : niet enkel voor de uitbreiding van het boekenaanbod, maar in het 

bijzonder voor de andere functies zoals de dvd-collectie, computerruimtes,... Op deze locatie 

was het niet mogelijk een bibliotheek van de 21ste eeuw uit te bouwen. De bouw van de 

nieuwe bib was dan ook meer dan aangewezen. “ 



 

Wat zal er dan in de nieuwe bib aan nieuws zijn ? 

De nieuwe bib moet in de eerste plaats een ontmoetingsplaats worden. We zullen er uiteraard 

terecht kunnen voor het uitlenen van boeken en voor het raadplegen van informatie. Maar er 

moet meer zijn: de toegang tot digitale informatie, computerruimte, toegang tot internet, de 

dvd-collectie, enzovoort.   

 

Je zal bovendien merken dat bij de binneninrichting bijzondere aandacht werd besteed aan de 

kinder- en jeugdafdeling: een voorleeshoek, een gezellige kindvriendelijke inrichting, een 

uitbreiding van de jeugdafdeling, meer computers,…  

 

En de polyvalente ruimte in de nieuwe bib? 

Inderdaad. Ook dit zal nieuw zijn en maakt het mogelijk tentoonstellingen te organiseren, 

lezingen met auteurs, poëziemiddagen, activiteiten voor kinderen en scholen, enzovoort. Ik 

denk dat we ambitieus moeten zijn met onze nieuwe bib. De nieuwe bibliotheek mag niet 

enkel een nieuw gebouw zijn, maar moet de start zijn van een vernieuwd en versterkt 

bibliotheekbeleid. 

 

 
 

Zijn er nog andere belangrijke veranderingen? 

Door de automatisering zal het mogelijk zijn de ganse catalogus te raadplegen op internet en 

boeken van thuis uit te reserveren en te verlengen. Bovendien zullen dvd’s voortaan ook gratis 

kunnen worden uitgeleend.  

Tot slot zal begin volgend jaar ook RFID van start gaan. Concreet betekent dit voor de 

gebruiker dat hij een boek zal uitlenen via een zelfuitleenbalie en het boek opnieuw kan 

inleveren door het te plaatsen in een kast. De kast leest het label. Met andere woorden, de 

bezoeker zal niet langer langs de balie moeten gaan voor het inleveren en uitlenen van 

boeken. Het gaat dus om een “self-service-uitleenstation”.   

 

Zo zal de nieuwe bibliotheek uitgroeien tot een nieuwe eigentijdse ontmoetingsplaats voor 

jong en oud in onze gemeente.  



Woordje van de voorzitter 
 

Na een deugddoende vakantie zijn we weer aan een nieuw werkjaar begonnen.  Bij dit begin 

mochten we in september onze nieuwe, hedendaagse bibliotheek openen. Zo’n groot 

meerjarenproject afsluiten is altijd leuk, zeker als het iets is waar iedereen in Bonheiden 

Rijmenam terecht kan en beter van wordt. 

 

De nieuwe bib is anders, lijkt misschien wat ingewikkelder. U zal echter snel merken dat ze 

toch zeer klantvriendelijk is, tot thuisleveringen toe ! 

 

Er wordt in dat opzicht nogal wat goedkoop garen gesponnen over de uitleenposten 

Putsesteenweg en Rijmenam. Vele gemeenten voor ons hebben deze centralisatie reeds 

probleemloos doorgevoerd. Gewoon verder laten uitdoven of totaal renoveren is op termijn 

geen verantwoorde optie ! Niet praktisch, niet betaalbaar. Voor de scholen en mensen met 

mobiliteitsproblemen (bejaarden, zieken, gehandicapten, …) wordt naar de best haalbare 

oplossing gezocht. Elke zinvolle suggestie zullen wij graag met u bespreken. 

 

Naast nieuwe grote projecten waar volop aan gewerkt wordt: het jeugdontmoetingscentrum en 

de nieuwe kleuterschool, vind ik het zeker ook de hoogste tijd om een stevige stap voorwaarts 

te zetten in de dossiers van de dorpskernvernieuwingen. Zeker het dossier voor Rijmenam is   

rijp voor beslissingen. Toekomstgerichte beslissingen ! De sterke troeven van Rijmenam 

uitspelen en voor de bewoners een dorp maken waar weer generaties veilig en leuk kunnen 

opgroeien en samenleven. Ik hoor al te lang het (en vergeeft u mij het woord) “gemekker” 

over: “laat het ons dan zo maar houden, wij zijn achtergesteld, ’t is niet goed, alles gaat weg” 

tot “na de volgende generatie gaat dat vanzelf beter gaan” (?). Enkele mensen in Rijmenam 

houden immers elke ontwikkeling tegen. Zelfs de kindergemeenteraad dringt aan op een 

heraanleg van de Lange Dreef ! Laat Rijmenam “Rijmenam” blijven, zonder 

appartementsgedrochten en koersbanen maar mét activiteiten,  leefruimte en levenskwaliteit. 

Hier wil ik beweging in krijgen. Dan pas zal dit werkjaar wat mij betreft geslaagd zijn. 

  

Bert De Haes 

voorzitter 
 

 

 



 

De liftbus 

Sinds enkele weken is het OCMW Bonheiden/Rijmenam de trotse eigenaar van een 

tweedehandse, groene liftbus. 

Door de goede en nauwe samenwerking tussen VZW Imelda (WZC Den Olm) en het OCMW 

hebben we deze liftbus kunnen verwerven. Ons vorig busje “de witte Toyota” – 20 jaar oud – 

was tot op de draad versleten. 

 

De liftbus zal vooral ingezet worden voor vervoer in opdracht van het dienstencentrum.  Het 

dienstencentrum organiseert allerlei activiteiten van ontspannende, vormende en recreatieve 

aard, om mensen bijeen te brengen en hen te laten participeren aan de samenleving.  Het 

probeert via deze activiteiten mensen uit de eenzaamheid  te halen. Inwoners die zich niet 

kunnen verplaatsen met eigen vervoer of met het openbaar vervoer worden opgehaald door 

het busje van het OCMW. 

 

Vanaf nu kunnen we dus ook rolstoelgebruikers laten deelnemen aan onze activiteiten. Om de 

bus goed  herkenbaar te maken, gaan we ze voorzien van het embleem van het OCMW en  het 

dienstencentrum. 

 

 

Ik ben als voorzitter fier deze bus te mogen 

aankondigen, maar vooral blij dat we nu 

ook rolstoelgebruikers kunnen bereiken. Ik 

hoop in de toekomst de dienstverlening 

naar rolstoelgebruikers nog te kunnen 

uitbreiden. 

 

 

 

 

 

 

 

Hilde Schueremans 

Voorzitter OCMW Bonheiden/Rijmenam



IN DE KIJKER Peter Dehaes, 

Gemeenteraadslid en voorzitter PWA 

Bonheiden 
 

 

Peter Dehaes 
Adres:    
Schoolstraat 60, 2820 Bonheiden 

E-mail:   
Peter.dehaes@telenet.be 

Geboortedatum:  
4 oktober 1973 

 

Echtgenoot van:  
Leen Heivers 

Vader van:   
Kasper (8), Lisa (6) en Fran (2) 

 

Werk:    
Hoofd administratie ACW arro Mechelen 

 

Functies binnen de gemeente:  

   gemeenteraadslid 

   voorzitter PWA Bonheiden (Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap) 

   lid algemene vergadering vzw Krankhoeve 

   lid algemene vergadering vzw Berentrode 

   lid raad van bestuur vzw Berentrode 

   lid gemeenteraadscommissies Milieu, Cultuur & Jeugd 

 

Mijn hobby’s: mijn gezin 

   fietsen 

   lekker eten 

 

Wat in de samenleving echt belangrijk is:  
sociale contacten tussen mensen 

 

Mijn belangrijkste domeinen in de gemeentepolitiek: 

 

Ruimte en kansen voor jeugd 

In een steeds grijzer wordende gemeente als Bonheiden is een goed jeugdbeleid meer dan 

nodig. Op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak is het uitermate belangrijk onze 

kinderen, jeugd, jongeren, jonge gezinnen, … te blijven ondersteunen met een goed doordacht 

beleid, zoals dat op de dag van vandaag gebeurt. 
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Nieuwe kansen moeten gecreëerd en/of aangegrepen worden. Een verdere uitbouw van het 

bestaande jeugdbeleid -zowel inhoudelijk als infrastructureel- is daarom een must. 

 

Sport en cultuur op maat 

We moeten het bestaande sportieve aanbod blijven ondersteunen en ruimte creëren voor 

nieuwe initiatieven, aangepast aan de noden van onze clubs en hun leden. Maar er moet ook 

ruimte zijn voor het gelegenheidsinitiatief en de individuele recreant. 

Culturele activiteiten moeten op ieders maat zijn. Meer ondersteuning voor de lokale 

verenigingen, clubs, jeugdbewegingen en niet-georganiseerde jeugd is nodig. 

 

Betaalbaar wonen voor iedereen 

Zowel jong en oud moeten de mogelijkheid krijgen in Bonheiden-Rijmenam te kunnen 

blijven/komen wonen. Een goed doordacht woningbeleid is hiervoor nodig. De gemeente 

moet hierin een sturende rol spelen. Er moeten bijvoorbeeld meer sociale woningen komen in 

Bonheiden. Dit door kleinschalige projecten én met voorrang van de inwoners van de 

gemeente. 

 

Basismobiliteit is een recht 

Veiligheid is een must. Iedereen moet zich op een veilige en eenvoudige manier kunnen 

verplaatsen binnen, door en langs onze gemeente. De uitvoering van het mobiliteitsplan, 

getoetst aan verschillende criteria van belangengroepen, moet de basis zijn van een veilige, 

maar - nog steeds - mobiele gemeente. 

 

KLEINSCHALIG  WOONBELEID 

In oktober 2009 verwierf het OCMW via voorkooprecht een kleine,  bescheiden woning, 

gelegen in de Peter Benoitlaan te Bonheiden. Dit is de derde woning in deze legislatuur.  Elk 

jaar eentje! 

 

Het OCMW, maar ook de Gemeente wil een beleid voeren waarin ze kleine, bescheiden 

woningen koopt van particulieren om deze dan te renoveren en verder te verhuren aan sociaal 

zwakkere inwoners. Er is in onze gemeente een schrijnend tekort aan kwalitatief goede en 

vooral gezonde woningen tegen betaalbare huurprijzen. Al vlug betaal je voor een kleine, niet 

al te luxueuze woning een huurprijs van boven de 500 euro.   

 

Gemeente en OCMW vinden het belangrijk een mix te verkrijgen in het sociaal 

woningenbestand, en dit vooral ook in de woonkernen van Bonheiden en Rijmenam. We 

roepen daarom ook eigenaars van kleine woningen of panden op om bij eventuele verkoop 

aan de Gemeente of OCMW een bod te willen doen. Zo kunnen we ons woonaanbod 

uitbreiden voor mensen die zich geen dure appartementen of woningen kunnen veroorloven. 

 

Het lijkt misschien een druppel op een hete plaat, maar het is voor ons doelpubliek van 

onschatbare waarde. Daarom willen we dit kleinschalig initiatief systematisch uitbreiden. 

 

Hilde Schueremans 

Voorzitter OCMW Bonheiden/Rijmenam 

 



 
 

Barbecue CD&V van 13 september 2009.  

 

 

COLOFON 
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