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Een beleid met aandacht voor élke inwoner

Dankzij uw steun maakt CD&V opnieuw deel uit van het bestuur en bouwen 
we voort aan de toekomst van deze mooie gemeente. 
We zijn vorig jaar aangetreden met een vernieuwde ploeg met daarin een 
krachtdadige mix van jong talent en ervaring. Op die manier kunnen we als 
partij aandacht besteden aan wat echt leeft binnen de verschillende doelgroe-
pen in onze gemeente.
CD&V kiest immers voor een beleid waarbij iedereen meetelt. En dat wil zeg-
gen ook de toekomstige generaties en nieuwe inwoners van onze gemeente.
Vanuit  deze visie zetten we ons ten volle in voor u en onze gemeente.

Peter KEULEERS 
Voorzitter CD&V Bonheiden-Rijmenam

peter@keuleers.be

Wij gaan 
voor een 
Warm 
Bonheiden

Koop de oranje handschoenen en  
steun een goed doel



Onze eerste schepen, Mieke 
Van den Brande, is bevoegd 
voor openbare werken,  infra-
structuur, onderwijs en sport. 
Zij blikt kort terug op één jaar 
nieuw bestuur.

“We ontwikkelden samen met onze 
coalitiepartners een werkplan voor de 
volgende jaren dat betaalbaar is.  Vanuit 
onze partij drongen we aan om vooral 
projecten op de rails te zetten die ook 
voor de volgende generaties zinvol zijn. 
Ik ben daarnaast opgelucht dat we nog 
voldoende middelen konden reserveren 
voor vrije tijd (sport, cultuur,…), het-
geen in volle crisis geen evidentie is.” 

De bouw van de nieuwe kleuterschool 
in Bonheiden-dorp vroeg vanaf  dag 

1 een kordate sturing.  De zwakke 
weggebruiker in de schoolomgeving 
krijgt daarbij onze verhoogde aandacht. 
Hoewel de turnzaal op kleutermaat 
voorzien werd, trachten we nog zoveel 
mogelijk ingrepen te doen zodat ook de 
sportverenigingen in deze zaal kunnen 
sporten. Volgens de planning kunnen 
we de onderwijzers en kleuters op 1 
september  2014 in een modern school-
gebouw verwelkomen! 

We bekeken het patrimonium van 
de gemeente grondig. In plaats van 
“brandjes te blussen”  zetten we meer 
dan ooit in op preventief  onderhoud 
en duurzame ingrepen. We zullen de 
volgende jaren o.a. via deze weg funda-
mentele stappen zetten naar een klimaat 
neutralere gemeente.

Tenslotte een CD&V droom die wer-
kelijkheid wordt voor de kinderen en 
jeugd: het KJOC zal gebouwd worden 
in 2015!”
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HOE KUNNEN WE 
ONZE DORPSKERN ZO 

ORGANISEREN DAT 
JONG EN OUD ER IN 
HARMONIE KUNNEN 

SAMENLEVEN?

Uw kinderen? 
Onze toekomst!

Mieke Van den Brande: 

“Het is ons menens met de inhaal-
beweging van de rioleringen!”
Dankzij extra steun van het Vlaamse Gewest zullen er de volgende 
jaren in onze gemeente aan een verhoogd tempo rioleringswerken 
uitgevoerd worden.

Rijmenam-Dorp
Daarom dienen we ter voorbereiding van de rioleringswerken in Rijmenam-dorp zo 
snel mogelijk tot een definitief  ontwerp te komen voor de bovenbouw. Een plan kan 
voor ons pas aanvaard worden wanneer het vlot verkeer én veiligheid garandeert. 
Daarnaast moet het  de bestaande situatie opwaarderen voor handelaars en inwoners. 

Brouwersdreef –Dorsthoeveweg
Ook de rioleringswerken Brouwersdreef  –Dorsthoeveweg werden verder voorbereid: 
de plannen dienden eerst aangepast te worden op maat van de omgeving zodat vb. 
waardevolle bomen gespaard blijven.  We hebben er voor geopteerd om in 2014 te 
beginnen met de realisatie ervan. Zo speelden we het ook klaar dat de rioleringswer-
ken  aan de zijstraat Putsesteenweg werden uitgevoerd. Het is ons menens met de 
inhaalbeweging van de rioleringen! 

Meer info over de rioleringsplannen tot en met 2018 op www.bonheiden.cdenv.be

Wij klinken op 
het nieuwe jaar
Naar jaarlijkse traditie houdt CD&V 
Bonheiden – Rijmenam ook dit jaar een 
warme nieuwjaarsdrink.

ZONDAG 12 JANUARI 2014 
Aanvang 10u30
Parochiecentrum De Krekel (boven)

Als gastspreker verwelkomen we Mari-
anne Thyssen

Iedereen is welkom.
Wil je er graag bij zijn, geef  dan een 
seintje via kjabekaart@hotmail.com of  
0476 490 336
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Actie Warm Vlaanderen
Koop de oranje handschoenen en steun een goed doel
#warmvlaanderen

In het programma van CD&V is 
wonen één van de topprioritei-
ten. Na zorgvuldig overleg kwa-
men we tot concrete afspraken 
op verschillende domeinen.

Zwarte Leeuwstraat
Op 2 december hield de Sociale Huis-
vestingsmaatschappij en het schepen-
college, een informatievergadering voor 
de bewoners van de Zwarte Leeuw-
straat waarin de plannen voor het so-
ciale wooncomplex werden toegelicht. 
Door de renovatie van het kloosterge-
bouw, gecombineerd met  nieuwbouw, 
creëren we in totaal 19 sociale wonin-
gen, specifiek geschikt voor bejaarden, 
rolstoelgebruikers en jonge gezinnen. 
De bouwwerken zullen beginnen ten 
laatste in 2015.  

Olmenlaan
Op de site Olmenlaan willen we zorgen 

voor onze senioren. De ligging is 
perfect op wandelafstand van het dorp 
en rechtover het woon-en zorgcentrum 
Den Olm. Omdat vele appartementen 
in het dorp heel duur zijn, opteren we 
als CD&V voor sociale huisvesting 
voor ouderen en personen met een 
handicap. De realisatie van dit volledig 
nieuw project loopt over vele jaren. 
Om de huidige bewoners tijdens deze 
overgangsperiode kwaliteitsvol te laten 
wonen, zijn er nog de nodige renova-
tiewerken, bijvoorbeeld nieuwe verwar-
mingsketels, uitgevoerd. 

Noodwoning
Vorig jaar in mei hebben we onze 
eerste noodwoning in de Zellaarstraat 
geopend. We hebben deze woning als 
project ingediend bij het Ministerie 
voor Maatschappelijke Integratie en 
verkregen zo subsidies voor de ver-
bouwing en inrichting. Met deze vol-

ledig bemeubelde woning kunnen we 
mensen direct  huisvesten in geval van 
brand, waterschade, onbewoonbaar-
verklaring… Na een eerste verhuring 
tijdens een noodtoestand, hebben we 
onlangs tot grote tevredenheid, op-
nieuw een gezin kunnen helpen na een 
huisbrand. 

Hilde Schuermans

voorzitter OCMW

schepen voor senioren, wonen en 

armoedebestrijding

Nieuwe woonprojecten 
in onze gemeente

Actie Warm 
Vlaanderen

Koop de oranje handschoenen 
en steun een goed doel

#warmvlaanderen

ZORGPAD DEMENTIE

Voortdurend inspelen op nieuwe 
noden en behoeften is een noodzaak. 
Onze gemeente is sterk vergrijsd, met 
een grote toename van personen met 
dementie als gevolg. Zij en hun verzor-
gers vinden vaak niet de weg naar de 
juiste hulpverlening. Het OCMW, het 
Woon-zorgcentrum Den Olm en het 
Imeldaziekenhuis namen in maart 2013 
het initiatief  voor een nieuwe dienstver-
lening: “ZORGPAD DEMENTIE “. 
In de thuissituatie zorgt de coördinator 
voor ondersteuning, advies en begelei-
ding in het hele hulpverleningsproces.
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Bedankt Bert !
Na de vorige verkiezingen en de instal-
latie van het nieuwe gemeentebestuur, 
zijn ook binnen onze CD&V-afdeling 
de verantwoordelijkheden gewijzigd. 
Bert De Haes  stelde na 9 mooie maar 
soms ook turbulente jaren, zijn man-
daat als voorzitter ter beschikking. Peter 
Keuleers  werd tijdens een verkiezings-
ronde op de nieuwjaarsreceptie van 
in januari 2013 verkozen als nieuwe 
voorzitter.

Ook via deze weg willen we Bert nog 
eens stevig bedanken voor zijn jaren-
lange inzet !

KJOC, zaal Sint-Martinus, Verenigin-
gen, Aanleg Rijmenam Dorp,… Dank-
zij de bestuurservaring die CD&V de 
afgelopen decennia heeft opgebouwd, 
pakken we deze dossiers aan zoals dat 
bij ons de gewoonte is: degelijk, zonder 
veel lawaai, maar met veel oor voor de 
verenigingen, de man op de straat…

Ook jongeren moeten hun stem in dit 
verhaal laten horen! We moeten er voor 
zorgen dat jongeren een thuishaven 
(blijven) vinden binnen onze gemeen-
ten om hun feesten en activiteiten te 
laten doorgaan. 

Frisse ideeën gekoppeld aan politieke 
ervaring lijkt mij de ideale match. 

Bent je of  voel je je jong en wil je mee 
bouwen aan ons dorp ? Dan ben je de 

juiste persoon om mee te brainstor-
men tijdens de vergaderingen van jong 
CD&V Bonheiden-Rijmenam. 

Daan Versonnen 

Voorzitter JONGCD&V 

Bonheiden-Rijmenam

d.versonnen@gmail.com 

Korte Dreef 30 

Bonheiden

Ook onze jongeren hebben een stem
Bonheiden – Rijmenam: onze gemeente, ons dorp met zijn drie 
kernen waar heel wat op til staat…

Leo Verschooten, gemeente-
raadslid en voormalig schepen, 
zet na 30 jaar politieke inzet 
een stapje achteruit. 

- Leo, waarom stapte je ooit in de poli-
tiek? 
“Omwille van mijn sociaal engagement! 
Tijdens al die jaren heb ik me laten 
leiden door mijn christen democrati-
sche idealen. Het ploegspel was daarbij 
voor mij een evidentie en een must. Ik 
wens de kiezer en CD&V dan ook van 
ganser harte te bedanken omdat ik de 
kans gekregen heb me te mogen inzet-
ten voor onze gemeente.

- Waarom wil je het wat rustiger aan 
doen?
Ik neem geen afscheid, maar wens mijn 
engagement anders in te vullen. Na 30 
jaar actieve inzet, wordt het tijd voor 
verjonging. Ik zal nog ondersteuning 
bieden in het partijbestuur en onze 
CD&V-werkgroepen.

- Wat kon je realiseren en waarop ben 
je het meest trots?
Als schepen heb ik altijd bevoegdheden 
uitgeoefend in het verlengde van mijn 
professionele loopbaan buiten de poli-
tiek. Wat de rioleringen betreft heb ik 
veel in kaart gebracht en een program-
ma voor uitvoering opgesteld. Vele 
dossiers hebben eindelijk hun goedkeu-
ring gekregen bij de hogere overheid en 
zullen nu gerealiseerd worden. Onder 
mijn impuls werden de Mechelsesteen-
weg, Rijmenamseweg, Waversesteenweg 
en Zwarte Leeuwstraat gerealiseerd. 

Fietspaden en wandelwegen werden 
aangelegd. Fietsroutes werden uitge-
tekend. Mobiliteit en verkeersveilig-
heid gingen bij mij hand in hand: er 
werd een mobiliteitsplan opgesteld en 
opgevolgd, steeds met aandacht voor 
de zwakke weggebruiker. Er werden 
snelheidszoneringen ingevoerd. Bijzon-
dere maatregelen werden genomen in 
alle schoolomgevingen. Denk maar aan 
de handjes!

Leo Verschooten geeft fakkel door Daar zijn die handjes!


