
Schepen van openbare werken Leo 
Verschooten stelt terecht: “De start 
van dit rioleringsdossier dateert van 
1996 maar van de start van de werken 
is  in 2010 nog geen sprake. Het is 
dan ook onaanvaardbaar om dit dos-
sier nog verder te laten aanmodderen. 
De riolering in Rijmenam Dorp moet 
er nu eindelijk komen. Te meer daar 
deze werken noodzakelijk zijn vooral-

eer we kunnen starten met de overige 
straten in Rijmenam-centrum, alsook 
met de Weynesbaan en haar zijstraten 
. De riolering in deze buurten zal im-
mers aangesloten moeten worden op 
de riolering in Rijmenam Dorp.
Dit rioleringsproject verdient dan ook 
alle prioriteit en mag niet langer uitge-
steld worden.

CD&V maakt prioriteit van 
riolering in Rijmenam

CD&V dringt aan op een spoedige beslissing in het dossier van de heraan-
leg van Rijmenam Dorp. Het is inmiddels wel bekend dat de partijen in het 
gemeentebestuur hierover een verschillend standpunt hebben. Gevolg is al 
enige tijd besluiteloosheid, hetgeen voor CD&V onaanvaardbaar is.

Sta me toe even stil te staan bij het 
overlijden van Jan De Wever. Plots, 
onwezenlijk, was niet alleen onze 
partijgenoot, maar onze warme vriend 
Jan weg. Ik maakte me de bedenking 
dat hij in vele opzichten mijn vader 
had mogen zijn. Hij was een fantas-
tisch mens.
De laatste maanden  kwamen enkele 
dossiers weer in de belangstelling 
waar Jan een grote binding mee had. 
Hij woonde met zijn beide voeten 
middenin het gebied dat voor het 
Sigmaplan ingekleurd werd als over-
stromingsgebied. We zullen er, en dat 
wist Jan als geen ander, verder alles 
aan doen om te vrijwaren wat kan. 
Dat zal helaas niet helemaal lukken, 
al weten ze in Brussel intussen goed 
genoeg waar Rijmenam ligt. Ook 
voor zijn Rijmenam dorp, waar hij 
een zeer realistische en klare visie 
over had, streven we de beste oplos-
singen  na. Een evenwichtsoefening 
tussen theorie, praktijk en diverse 
belangen. 

(vervolg lees p.4) 

Woord van 
de voorzitter
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Fractievoorzitter Wouter Verhoeven en schepenen Hilde Schueremans en Leo Verschooten in het 
centrum van Rijmenam
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(vervolg van p.1)
In de Gazet van Antwerpen verscheen 
een bericht waaruit blijkt dat, als 
men kijkt naar het aantalsportclubs 
per duizend inwoners, Bonheiden de 
sportiefste gemeente van de hele regio 
is. Mooi zo! De muziekvereniging 
had een prachtig programma voor hun 
135-jarig bestaan, het folklorefesti-
val was weer mooi gestoffeerd, de 
zomerzondagen succesvol, de KWB-
fietstocht weer top, de tentoonstelling 
in ‘t Smiske charmant... 
Maar er zijn nog belangrijke punten 
voor verbetering vatbaar. We blijven 
ernaar streven om op een positieve, 
gefundeerde, geargumenteerde en toe-
komstgerichte manier ons programma 
en het coalitieakkoord verder uit te 
voeren voor ALLE inwoners.

Bert De Haes

Voorzitter CD&V Bonheiden

Tenminste, als men er iets mee doet 
bij de werkelijke uitvoering ! Op de 
gemeenteraad van juni stond CD&V 
alleen met haar pleidooi voor beeld-
kwaliteit. Alle andere partijen ver-
wezen het beeldkwaliteitplan naar 

de prullenmand door te kiezen voor 
de snelle goedkeuring van paarse en 
zwarte klinkers zonder oog te hebben 
voor een globale visie op de mooie site 
van het Blikveld, toch een plaats waar 
de gemeente al veel heeft geïnvesteerd 
in architectuur (Blikveld, gemeente-
huis en bibliotheek).  De keuze voor de 
groenaanleg, de openbare verlichting, 
de keuze van materialen, de ganse 
omgeving … is voor de andere partijen 
blijkbaar niet belangrijk. 
CD&V pleitte als enige partij voor de 
aanstelling van een ontwerper. De ont-
werper zou de opdracht krijgen eerst 
werk te maken van de parking, aan-

gezien ook voor CD&V het probleem 
van de parking een dringende oplos-
sing behoeft zoals U eveneens in onze 
vorige uitgave kon lezen.
Het dossier van de aanleg van de 
parking zal niet sneller vooruitgaan 
zonder de aanstelling van een ontwer-
per. Het tegendeel beweren is hetzelfde 
als de mensen iets wijs maken. De 
gemeente heeft zelfs nog geen bouw-
vergunning bekomen. CD&V vindt 
het dan ook een gemiste kans. Voor 
CD&V gaan kwaliteit en een snelle 
aanpak nochtans hand in hand.

Jan was een sociaal en politiek ge-
dreven man. Vanuit zijn engagement 
in de Chiro van Rijmenam, volgde 
automatisch zijn inzet voor de jeugd 
van heel Bonheiden-Rijmenam. Als 
schepen van jeugd zorgde hij voor de 
oprichting van een jeugddienst en de 
aanwerving van een jeugdconsulent. 
De oprichting van een kinderopvang 
en jeugdontmoetingscentrum in de na-
bije toekomst, was voor hem een jon-
gensdroom die in vervulling zou gaan. 
In de gemeenteraad was hij een actief, 
enthousiast en gedreven collega. Hij 
kwam steeds voor zijn mening uit. 
Nooit kwetsend maar met respect voor 

iedereen. Zijn sappige tussenkomsten 
zullen ons altijd bijblijven en door 
zijn verzoenende houding verdiende 
hij grote waardering.
In de partij was hij een constructieve 
en bekwame medewerker wiens en-
thousiasme aanstekelijk werkte voor 
alle leden. De hele CD&V ploeg wil 
Jan bedanken voor wat hij heeft ge-
presteerd. Hij was een prachtige man.

Alleen CD&V verdedigt beeldkwaliteit

Beeld-
kwaliteit 
Rijmenam

De gemeente heeft de voorbije jaren 
erg veel geïnvesteerd in de opmaak 
van de beeldkwaliteitplannen. Een 
goede investering volgens CD&V.  
Aandacht voor beeldkwaliteit  bij 
de heraanleg van het openbaar do-
mein leidt tot een mooiere, aangena-
me en leefbare dorpskern voor onze 
bewoners én voor onze handelaars.

Op 11 mei 2010 stierf plots onze 
partijgenoot en vriend Jan De We-
ver. Hij werd 73 jaar.

Jan De Wever overleden

De verkeerstroom is niet altijd gemak-
kelijk te Rijmenam. We moeten samen 
zoeken naar een zo goed mogelijke 
oplossing.
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Sinds begin van de jaren zeventig ben 
ik actief in KAV Bonheiden en in het 
verenigingsleven van onze gemeente. 
Voortdurende aandacht voor de 
zorgbehoevende, senioren en alleen-
staanden en het daadwerkelijk onder-
steunen van initiatieven die sociale 
kontakten bevorderen, is een belang-
rijke taak voor de gemeente.
Na de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2006 kreeg ik de mogelijkheid 
me ook voor het Gemeentelijk Feest-
comité volledig in te zetten. Door het 
droevige overlijden van Jan De Wever 
en door de transfer van Marleen 
Moortgat naar het OCMW, kreeg ik er 
enkele belangrijke mandaten bij, zo-
wel in de gemeenteraad als in andere 
verenigingen. Ik hoop op deze ma-
nier in de toekomst een rol te kunnen 
vervullen in een sociaal en menselijk 
gemeentelijk beleid.

IN DE KIJKER: 

Gerda Frans
Door het overlijden van Jan De 
Wever en de overstap van Marleen 
Moortgat van de gemeenteraad 
naar de raad van het OCMW, kreeg 
Gerda Frans verschillende nieuwe 
functies in onze gemeente.

Venneboslaan 8, 2820 Bonheiden
gerdafrans@hotmail.com
Geboortedatum: 22/07/1954
Echtgenote van Ludwig Crauwels en moeder van Bart (34) en Sofie (27)
Bruggepensioneerde (voordien ziekenfondsbediende)
Functies:  
Gemeenteraadslid
Voorzitster Vrouw en Maatschappij Bonheiden en KAV Bonheiden
Ondervoorzitster Gemeentelijk Feestcomité
Lid van de raad van beheer VZW Berentrode
Lid van de algemene vergadering van VZW Krankhoeve, de gemeentelijke 
holding en het sociaal verhuurkantoor Bodukam
Lid van de gemeenteraadscommissies 4de, 5de en 6de schepen
Hobby’s: creatieve activiteiten, reizen, lekker eten, bioscoopbezoek, fietsen…
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Ongeveer 200 actievoerders  kwa-
men samen op deze symbolische 
locatie. Lijn 531 vormde een recht-
streekse verbinding met het Imelda 
ziekenhuis en Mechelen aan de ene 
kant, en met Peulis en Putte aan de 
andere kant. Volgens de Lijn was er 
te veel concurrentie van de lijnen 
272 en 681.
Onze schepen van mobiliteit, Leo 
Verschooten, benadrukte in zijn toe-
spraak de noodzaak van een efficiën-

te basismobiliteit waarbij onderzoek 
bij de bevolking en communicatie 
met de gemeente absoluut noodzake-
lijk is. Het voorgestelde alternatief, 
de belbus, biedt op vele momenten 
geen oplossing. Het is moeilijk een 
rit af te spreken en nog moeilijker 

om nadien terug thuis te geraken.
Samen met de actiegroepen, de be-
woners en het voltallige gemeentebe-
stuur, vraagt CD&V om een herin-
voering van lijn 531 of het uitwerken 
van een volwaardig alternatief.

Protest tegen afschaffing buslijn 531
De bewoners van de omgeving van 
de Weynesbaan en van de verkave-
ling ‘De Mart’ moeten het sinds 1 
mei 2010 zonder buslijn 531 stellen. 
Actiegroep ‘Busje komt zo’, het 
wijkcomité ‘De Mart’, de buurt-
bewoners en het gemeentebestuur 
kwamen op dinsdag 24 augustus 
massaal samen voor een protestac-
tie aan het kerkhof van Rijmenam.

“In vele woningen bevindt zich nog een oude mazouttank die, hoewel ze niet 
meer in gebruik is, toch niet werd verwijderd of buiten gebruikgesteld door een 
erkende firma. Dit is een sluimerend risico voor eventuele lekken door roest, 
met gevaar voor bodemvervuiling als gevolg. Daarenboven zijn er risico’s bij 
eventuele latere verkoop, wanneer bij de verplichte keuring zou blijken dat de 
tank inmiddels gelekt heeft. Men dient dan een bodemonderzoek en mogelijk 
zelfs een sanering te laten uitvoeren met grote bijkomende kosten als gevolg. 
Om de risico’s van eventuele bodemvervuiling te vermijden hebben we beslo-
ten de eigenaars te stimuleren hun oude tank buiten gebruik te laten stellen en 
hiervoor tijdelijk een verhoogde subsidie te geven.”, aldus Steven Morrens.

Subsidies 
buitengebruik-
stelling 
mazouttank 
verhoogd
Op initiatief van schepen van milieu 
Steven Morrens werden de subsidies 
voor het buiten gebruikstellen van 
uw mazouttank tijdelijk verhoogd.

Steven Morrens stelt vast dat vele oude brandstoftanks bodemverontreiniging kunnen veroorzaken 


