
Iedereen heeft de mond vol over 
verkeersveiligheid. Zeker voor 
schoolkinderen en andere zwakke 
weggebruikers moet er een aange-
paste infrastructuur beschikbaar zijn. 
De maatregelen die door de overheid 
genomen worden zijn niet altijd pret-
tig. Ze zorgen wel eens voor ergernis 
en lijken er soms wel wat “over”. 
Doch, volgens de naakte cijfers en 
statistieken hebben deze maatregelen 
wel resultaat. Gelukkig maar. En toch 
vallen er op onze wegen elk jaar nog 
1000 doden. Er  moet dus nog veel 
verbeteren !
Dikwijls komt dan het individueel 
belang naar boven. Niet in mijn straat, 
niet op de weg naar mijn werk, blijf 
van mijn parkeerplaats... Velen nemen 
de auto om een boodschap te doen 
naar een winkel even verderop.
Fietsers en voetgangers worden ook in 
onze gemeente nog steeds stiefmoe-
derlijk behandeld. Hadden niet ALLE 
politieke partijen het “charter van de 
zwakke weggebruiker” ondertekend? 
We moeten ons vragen durven stel-
len, intenties in daden omzetten! Met 
een open visie op de toekomst verder 
zien dan het eigenbelang. We zijn het 
verplicht aan onze kinderen.

Bert De Haes

Voorzitter 

CD&V Bonheiden

Woord van 
de voorzitter
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bonheiden
Vlaamse steun

voor kinderopvang in nieuw 
jeugdontmoetingscentrum

De ontwerpplannen van het Kind- 
en jeugdontmoetingscentrum aan 
de Krankhoeve zijn in een laatste 
fase, zodat de aanvraag van de 
bouwvergunning op korte termijn 
mogelijk is. De werken zijn inge-
schreven in de meerjarenplanning 
van 2012. In dit nieuwe gebouw zal 
de gemeente ook buitenschoolse 
kinderopvang organiseren, met 
voorrang aan kinderen tussen 3 en 
6 jaar.

Op voorstel van onze schepen van 
jeugd en kinderopvang, Steven Mor-
rens, werd een aanvraag ingediend 
voor de subsidiering van de nieuwe 
kinderopvangplaatsen bij Vlaams 
minister van Welzijn Jo Vandeurzen 
(CD&V). Recent kregen we groen 
licht voor de subsidiering van 21 op-
vangplaatsen, een belangrijke financi-
ele ondersteuning.

Om op deze subsidies aanspraak te 
kunnen maken, dient de kinderop-
vang echter in 2012 operatief te zijn. 
Aangezien op dat moment de werken 
nog volop bezig zullen zijn, besliste 
het bestuur om een tijdelijke opvang 
te organiseren in de oude bibliotheek 
in Bonheiden. Deze locatie is centraal 
gelegen en in de nabijheid van onze 
scholen.
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Roodlichtcamera aan De Kroon

Ben jij een senior die zelfstandig woont en die af en toe gezelschap wenst 
of zorg jij voor een langdurig zieke (als mantelzorger) en heb je even tijd 
nodig voor jezelf? De medewerkers van de ‘ouderen gezelschapsdienst’ 
staan voor je klaar.

Al in oktober 2008 richtte het Plaat-
selijk Werkgelegenheidsagentschap 
Bonheiden-Rijmenam in samenwer-
king met het OCMW de ‘ouderen ge-
zelschapsdienst’ op. Hierover hadden 
we een gesprek met de voorzitter van 
het PWA, Peter Dehaes (CD&V).

- Voor wie is de dienst eigenlijk 
bedoeld?
Peter: Voor alle senioren die zelf-
standig wonen en soms nood hebben 
om met iemand te praten, maar ook 
voor zorgbehoevende mensen zodat 
familieleden of vrienden die normaal 
voor die zorg instaan, er even tussen-
uit kunnen.

- Wat kunnen uw medewerkers 
voor die mensen doen?
Peter: Het kan zijn dat er gewoon 
nood is om een babbeltje te slaan, een 
koffie te drinken of samen de krant te 
lezen. Een wandeling of een bezoek 
aan een tentoonstelling behoort ook 
tot de mogelijkheden. Voor zieke men-

sen is het fysiek aanwezig zijn dik-
wijls al genoeg. Echt verpleegkundige 
activiteiten of poetsen en in de tuin 
werken, mogen ze niet doen.

- Wie zijn die medewerkers?
Peter: Het zijn gemotiveerde uitke-
ringsgerechtigde werkzoekenden die 
een hart hebben voor mensen en goed 
met ouderen overweg kunnen. Ze zijn 
hiervoor opgeleid en volgen regelma-
tig bijscholingen.

- Zijn er ook kosten aan verbon-
den?
Peter: Er wordt een jaarlijks in-

schrijvingsgeld van € 7,45 gevraagd 
(OMNIO statuut = € 3,72). Daarnaast 
betaal je € 3,00/u voor de eerste 12 
uur per maand. Daarna wordt dit € 
5,95. Het OCMW maakte deze relatief 
lage kosten mogelijk door steun te 
verlenen aan dit project.

Bijkomende informatie en inschrijven:
PWA Bonheiden-Rijmenam vzw, Baxbos 13, 2820 Rijmenam, 
tel. 015 500 505, pwa.bonheiden@publilink.be

Contactadressen:
Voorzitter PWA: Peter Dehaes, peter.dehaes@telenet.be 
Voorzitter OCMW: Hilde Schueremans, 
Hilde.schueremans@ocmwbonheiden.be

Al vele jaren is het kruispunt Putsesteenweg-Waversesteenweg een gevaar-
lijk kruispunt. Naast snelheidsovertredingen wordt geregeld vastgesteld dat 
bestuurders door het rood licht rijden. Daarom pleit CD&V al enkele jaren 
voor de plaatsing van een roodlichtcamera.

“Het is inmiddels op vele plaatsen in 
Vlaanderen bewezen dat de plaatsing 
van een roodlichtcamera de verkeers-
veiligheid op een kruispunt enorm 
verbetert. Het aantal overtredingen 
daalt gevoelig ten voordele van alle 
weggebruikers.“, stelt CD&V schepen 
van verkeersveiligheid Leo Ver-
schooten. 
Vorig jaar was er op voorstel van 

CD&V uiteindelijk een akkoord om 
een roodlichtcamera aan te kopen, 
doch in extremis werd dan toch 
geopteerd deze aan te schaffen via de 
politiezone Bodukap. Inmiddels zijn 
we één jaar verder en werd het nog 
steeds niet gerealiseerd. CD&V dringt 
dan ook aan op de vlugge plaatsing 
van deze roodlichtcamera.
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IN DE KIJKER

WONEN

We verwelkomen Lutgarde Vandevelde in de gemeenteraad en Marleen 
Moortgat met haar nieuwe functie in de raad van het OCMW. In deze 
editie laten we Marleen nog even zichzelf voorstellen.

Goed, gezond en betaalbaar wonen 
is een fundamenteel recht, maar 
niet iedereen kan hiervan genieten. 
Soms gaat meer dan de helft van 
het gezinsinkomsten naar woon-
kosten. Soms ligt de kwaliteit van 
de woning ver beneden de huidige 
normen.

Marleen Moortgat

langs Dijle en Nete

Ik ben Marleen Moortgat , ik ben 
56 jaar jong en gehuwd met Marcel 
Geens. We hebben  samen 3 kinde-
ren: Mark, Katleen en Geert, en ook 
2 kleinkinderen: Elise en Lynse. Een 
derde kleinkind is op komst!
Van beroep ben ik lerares. In  verschil-
lende scholen heb ik godsdienstlessen 
gegeven, zowel in het lager als het 
middelbaar onderwijs om uiteindelijk  
in de lagere school van Kortenberg 
terecht te komen. Noodgedwongen 
moest ik in maart 2009 stoppen 
omwille van een ernstige ziekte. Ook 
bij vele andere activiteiten moest ik 
er tussenuit en dus ook in de gemeen-
teraad moest ik forfait geven voor 
minstens 1 jaar.
Ondertussen gaat het terug de goede 

kant op en kreeg ik de kans om Koen 
Bekaert op te volgen in het OCMW. 
Na enkele raadszittingen moet ik 
dankbaar bekennen dat dit mij wel ligt 
en ik zal me dan ook inzetten om onze 
OCMW voorzitster Hilde Schuere-
mans en haar  sociale werk tot steun 
te zijn. Zo kan ik mij toch nog maat-
schappelijk dienstbaar maken en dat 
vind ik wel belangrijk.
Heel binnenkort ga ik met vervroegd 
pensioen en word ik fulltime kinder-
oppas. Ik doe graag aan decoratie en 
ik werk graag in de tuin. Ook brei- en 
haakwerkjes liggen me wel.

Mijn adres: Gemeenteheide 13 Bon-
heiden
Mailadres: marcel.geens@telenet.be

Daarom besloten de gemeenten Ber-
laar, Bonheiden, Putte, Sint-Katelijne-
Waver en Duffel  werk te maken van 
een gezamenlijk lokaal woonbeleid in 
samenwerking met de interlokale ver-
eniging IGEMO. Dit nieuwe project 
kreeg de naam “WONEN LANGS 

DIJLE EN NETE”.  De belangrijkste 
aandachtspunten zijn in vier doelstel-
lingen te vatten:
•	 woonbeleid	ontwikkelen
•	 een	woonloket	organiseren
•	 de	woonkwaliteit	bewaken	en	
 verbeteren
•	 de	langdurige	leegstand	opsporen	
 en oplossen.

Sinds 1 juni 2010 zijn we in onze 
gemeente opgestart met de woon-
winkel, een gratis dienstverlening die 
advies geeft over al je woonvragen 
zoals subsidies, huren en verhuren, 
energiezuinig renoveren of bouwen, 

woningaanpassing voor bejaarden of 
gehandicapten enz. De woonwinkel 
vind je in het gemeentehuis en zal 
in de beginfase open zijn elke don-
derdagvoormiddag van 9u tot 12u 
en de eerste donderdagavond van de 
maand tussen 18u en 20u. Je kan ook 
telefoneren (015/28 60 28) of mailen 
(woonwinkel@igemo.be).
Wil je meer informatie over dit pro-
ject, dan kan je contact opnemen met 
Hilde Schueremans, voorzitter van 
het OCMW en schepen van sociale 
huisvesting (0475/49 70 80), die zich 
100% heeft ingezet om dit initiatief op 
de rails te zetten.
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Bib-Uitleenpost Rijmenam in nieuw kleedje

Heraanleg
Waversesteenweg

Met de bouw van de nieuwe biblio-
theek in Bonheiden stelde zich de 
vraag naar de toekomst van de uit-
leenpost in Rijmenam. Het bestuur 
besliste dat de uitleenpost Rijmenam 
in de eerste plaats zou evolueren naar 
een jeugdbibliotheek, aangezien een 
ruime meerderheid van de uitleningen 
schoolgebonden zijn. 
“Om die reden was het aangewezen 

dat er beperkte verbouwingswerken 
worden uitgevoerd om de bib een 
beetje uit te breiden en dat de uitleen-
post van Rijmenam opgefrist wordt 
met schilderwerken, nieuwe gordij-
nen,…  Het nieuwe kindvriendelijke 
meubilair moet er bovendien voor zor-
gen dat de kinderen in Rijmenam zich 
hier zullen thuis voelen”, stelt CD&V 
fractieleider Wouter Verhoeven.

Verkeerstechnisch dienen we de snel-
heidszones af te bakenen om zowel de 
zwakke weggebruiker als de auto zijn 
plaats te geven. Behalve woon-werk 
verkeer, is er ook veel verkeer van en 
naar de scholen.

Vanaf het Kerkplein tot net voorbij 
de parking van de sporthal komt een 
normale rijbaan in asfalt met aan 
weerszijden een voet- en fietspad. Ter 
hoogte van het gemeentehuis en de 
bibliotheek wordt deze weg onderbro-
ken door een verkeersluw platform in 
gekleurd beton. Voorbij de sporthal en 

tot het einde van de Waversesteenweg 
zullen de enkelrichting fietspaden 
overgaan in een dubbelrichting fiets-
pad aan één zijde.
Tussen de sporthal en de Bruine Beek 
zal er een middengeleider met beplan-
ting komen om de snelheid richting 
dorp af te remmen (overgang 70 naar 
50). Dit poorteffect zal versterkt wor-
den ter hoogte van de fietsoversteek 
aan de sporthal. Aan de overzijde is 
er ook een parking in het ontwerp 
voorzien.

Leo Verschooten

Volgens het beeldkwaliteitplan van Bonheiden, moet de Waversesteenweg 
tussen het Kerkplein en de Grote Doelstraat, verschillende functies inhou-
den: cultureel en administratief centrum, bibliotheek, sporthal, Krankhoe-
ve en jeugdontmoetingscentrum. De heraanleg kadert ook in de doortrek-
king van de R6 naar de N15.

Ook goedgemutst het nieuwe jaar in?
Bestel je muts op www.cdenv.be!

Goed
gemutst
het nieuwe jaar in!

Een warme, zorgzame samenleving die kansen schept voor iedereen: 
daar blijft CD&V gloedvol voor opkomen. In gemeenten en provincies. 

Vlaams, federaal en Europees. Soms moeten we het hoofd koel 
houden. Toch blijven we er alles aan doen om de warmte van onze 

partij op alle niveaus duidelijk zichtbaar te maken.
Ook ú wensen we alvast een goedgemutst 2011!

www.cdenv.be


