
De voorzitter van CD&V Bonheiden in gesprek met 
Mieke Van den Brande, eerste schepen van onze 
gemeente en kandidaat (32ste plaats) voor het 
Vlaams Parlement op de Antwerpse CD&V lijst.

Peter: We staan aan de vooravond van grote verkie-
zingen, waar ligt volgens jou de grootste uitdaging 
voor Vlaanderen?

Mieke: Vlaanderen kan maar sterk staan als het 
een innovatieve  en duurzame groeipool blijft. Onder 
impuls van CD&V trokken de investeringen aan en 
groeide de export. Innovatie is de weg naar toekom-
stige welvaart en jobs. 

Peter: Hoe kunnen we dit waarmaken?

Mieke: “We moeten alles inzetten op versterking van 
mensen. Onderwijs en opleiding zullen daarbij door-
slaggevend zijn, reeds vanaf het kleuter- en lager 
onderwijs. Iedereen mee! Als enige politieke partij 
opteren wij daarom voor lastenverlaging zonder so-
ciale afbraak.”

Peter: Wat is de rol van CD&V en waarom stel je je 
kandidaat voor de Vlaamse lijst?

Mieke: “CD&V kan op betrouwbare manier instaan 
voor de realisatie van die ambities. Ook op lokaal 
vlak heeft deze partij al veel bewezen, mede dank-
zij bovenlokale ondersteuning. Ik ben bekommerd 
om mensen, dat is wat mij drijft. Als eerste sche-
pen van deze gemeente neem ik tijd voor overleg en 
houd ik er ook rekening mee.  Vanuit mijn natuurlijke 
Vlaamse overtuiging, mee bouwen aan goed leven in 
Vlaanderen. Met die inzet duw ik mee de lijst voor het 
Vlaams Parlement.

STERKER 
VLAANDEREN, 
STERKER 
BONHEIDEN-
RIJMENAM

INFORMATIEBLAD CD&V - JAARGANG 13 - MEI 2014

BONHEIDEN-RIJMENAM.CDENV.BE
SAMEN 

WERKEN 

LOONT! 



4

Sterke kinderen,
Sterke mensen

CD&V Bonheiden-Rijmenam leverde be-
langrijke inspanningen om onze gemeente 
groen te houden. Denk maar aan de prach-
tige sportvelden en het bos aan het Krank-
hoeve domein, de talrijke bossen en het 
park in Rijmenam. Enkele trage wegen en 
mooie door haagjes gescheiden fietspaden 
maken het aangenamer en veiliger voor 
onze stappers en trappers.

De nodige initiatieven werden genomen 
om regen- en afvalwater te scheiden, maar 
de grote rioleringswerken lieten op zich 
wachten. Nu de werken van Aquafin in Rij-
menam kunnen starten, komt alles in een 
‘stroomversnelling’ terecht. Dankzij extra 
steun van het Vlaamse Gewest zullen er 
de volgende jaren onze gemeente aan een 
verhoogd tempo rioleringswerken uitge-
voerd worden.

Uw groene gemeente 
CD&V gaat voor een 
groen Bonheiden-Rijmenamhouden

Samenwerking tussen het lokale en bov-
enlokale bestuursniveau werkt opbou-
wend en versterkend. 

CD&V Bonheiden-Rijmenam heeft in de vo-
rige legislatuur het startsein gegeven voor 
de bouw van een nieuwe gemeentelijke 
kleuterschool voor Bonheiden –dorp nabij 

de lagere school. Dit mooi staaltje architec-
tuur komt er voornamelijk dankzij de sub-
sidie die onze gemeente daarvoor ontvangt 
van de Vlaamse overheid. Het gebouw zal 
10 nieuwe klaslokalen tellen en een turn-
zaal waar, dankzij onze tussenkomst, ook 
sportverenigingen terecht kunnen. 

Vlaanderen en Bonheiden-Rijmenam 
versterken elkaar 

STERKER  
VLAANDEREN,
STERKER LAND

Alle kleuter en lagere school kinderen 
genieten in onze gemeente een ruime on-
dersteuning op gebied van vrije tijd. Sport 
en cultuur wordt hen letterlijk met de pap 
ingelepeld. Dankzij de jarenlange en vol-
gehouden strijd van CD&V Bonheiden- Rij-
menam wordt de buitenschoolse kinder-
opvang verder uitgewerkt en zal het Kind 
en Jeugd Ontmoetingscentrum (KJOC) in 
2015 gebouwd worden. 
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CD&V Bonheiden-Rijmenam werkt aan een 
betaalbaar en duurzaam woonbeleid. 
Vooral jonge gezinnen moeten hun weg te-
rug vinden naar onze gemeente  om er hun 
stekje op te kunnen trekken. Maar ook al-
leenstaanden en ouderen moeten de kans 
krijgen om hier te blijven wonen.

CD&V Bonheiden–Rijmenam heeft in de 
vorige legislatuur belangrijke stappen ge-
zet naar de ontwikkeling van het woonui-
tbreidingsgebied Grote Heide gelegen aan 
de Eisenhouwerlaan. Dit project heeft de 
voorbije maanden meer vorm gekregen en 
zal binnen korte termijn in een eerste fase 
kunnen gerealiseerd worden. 

Een sterk en duurzaam woonbeleid
Ruimte met kansen voor jong en oud

Begin april gaf  Mieke Van den Brande, onze 
schepen van openbare werken, het startsig-
naal van de aanleg van het parkeerterrein 
“De Meent”.

De nieuwe parking is gelegen aan de Waver-
sesteenweg tegenover sporthal Berentrode 
en telt 61 parkeerplaatsen, waarvan 2 voor 
personen met een handicap. 

Verder komen er:
· een overdekte fietsenstalling voor fietsers
· een bushalte met schuilhuisje voor de lijn 
660, die  Bonheiden met de luchthaven van 
Zaventem verbindt
· 2 parkeerplaatsen met laadpalen voor elek-
trische voertuigen.
Het terrein wordt volledig verhard, waar mo-
gelijk, met waterdoorlatende betonstenen. 
Een groenscherm zorgt voor een afscheiding 
tussen de parking en de Cardijnwijk.

Aanleg nieuw parkeer-
terrein “De Meent” 

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

Woonbeleid met toekomstvisie.
Mieke Van den Brande (1e schepen) en Hilde 
Schueremans (voorzitter OCMW en bevoegd 
voor Wonen): 
“CD&V kiest voor nieuwe, creatieve 
formules voor betaalbaar wonen, zonder 
hinderlijke regelgeving.  Lokale besturen 
moeten kunnen experimenteren met 
compacte en nieuwe woonvormen. 
Energiebesparende verbouwingen moeten 
ondersteund worden vanuit een coherent 
energiebeleid”

CD&V werkt aan de vlotte én veilige bereikbaarheid van de 
scholen, winkel-, sport- en ontmoetingscentra. De aanleg van 
deze nieuwe parking illustreert dat bijkomende infrastructuur 
kan aangelegd worden met respect voor mens en omgeving.
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Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst 

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een 
sterke toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Dit mooi staaltje architectuur komt er voor-
namelijk dankzij de subsidie die onze ge-
meente daarvoor ontvangt van de Vlaamse 
overheid.

Dankzij extra steun van het Vlaamse Ge-
west zullen er de volgende jaren onze 
gemeente aan een verhoogd tempo riole-
ringswerken uitgevoerd worden.

Door de volgehouden strijd van CD&V Bon-
heiden -Rijmenam én het kindvriendelijk 
subsidiebeleid van de Vlaamse overheid, 
kan het KJOC in 2015 gebouwd worden.
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