
“Het is tijd voor een frisse kijk en betrouwbare aanpak in 
Bonheiden- Rijmenam. Waar nodig, kunnen goede contacten 
tussen Bonheiden-Rijmenam en Brussel helpen om goede en 
praktische oplossingen te zoeken voor de uitdagingen van uw 
gemeente.

Op 14 oktober kunt U kiezen voor een vernieuwde ploeg van 
CD&V met een dynamische lijsttrekker, Mieke Van den Brande. 
Zij krijgen mijn vólle steun. Ze zijn uw stem waard.”

Hilde Crevits
Vlaams minister van Mobiliteit & Openbare Werken.

Hilde Crevits

1 Mieke Van den Brande

2 Steven Morrens

3 Hilde Schueremans

4 Wouter Verhoeven

5 Peter Dehaes

6 Jan De Wever

7 Peter Keuleers

8 Anke Geerts

9 Lola Vanderweyen

10 An Verbruggen

11 Daan Versonnen

12 Bert De Haes
P.S.: U kan op meerdere kandidaten van dezelfde lijst stemmen.

13 Monique Ventose

14 Gerda Frans

15 Yvonne Van Dievel-Van Bosstraeten

16 Kristel De Laet

17 Lutgarde Vangeel-Vandevelde

18 Marleen Moortgat

19 Paul Lammar

20 Frans Van Oosterwijck

21 Marc Huyghe

22 Stephanie De Cree

23 Leo Verschooten

Samen voor Bonheiden-Rijmenam.

Bonheiden          Rijmenam
bonheidenrijmenam.cdenv.be
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Een frisse kijk, een
betrouwbare aanpak.

Bonheiden          Rijmenam

Betere cultuur beleef je samen.
Samen leven is samen lachen, samen feesten,  
samen sporten, samen cultuur beleven… 
Bonheiden-Rijmenam moet een bruisende, 
dynamische gemeente zijn!

CD&V Bonheiden-Rijmenam geeft elke vereniging 
gelijke kansen en moedigt iedere inwoner even 
luid aan. Daarnaast  willen we jonge gezinnen 
ondersteunen met uitgebreide kinderopvang 
en blijven we investeren in cultuur en kunst. 
Wij willen elke inwoner in de toekomst graag 
nog méér betaalbare en kwalitatieve culturele 
activiteiten kunnen aanbieden. 

Een financieel gezond sport- en cultuurbeleid 
vergt realistische keuzes. Wij willen het 
gemeentelijk budget beheren zoals een goede 
huisvader of huismoeder dat doet.  

Mieke Van den Brande
Lijsttrekker



Kunst van bij ons.
Het sterk gemeentelijk cultuurbeleid blijft een prioriteit in onze 
gemeente. Wij ijveren voor meer erkenning voor de kunstenaars die 
verbonden zijn aan onze gemeente. 

Kunstenaars en schrijvers als August Gillé, Nand Van Itterbeeck, Karel 
Jonckheere… maken deel uit van ons cultureel erfgoed en moeten op 
gepaste wijze in de schijnwerpers geplaatst worden. 

Dit kan concreet door de organisatie van tentoonstellingen, 
wandelingen, beelden in openbare ruimte, …

37 jaar, schepen, 
Muizensteenweg 75, Bonheiden. 

Betaalbaar genieten.
We moeten blijven investeren in de vrijetijdcheques voor mensen met 
een laag inkomen. Dankzij deze ondersteuning kunnen ook mensen met 
een laag inkomen actief deelnemen aan culturele, sportieve en andere 
vrijetijdsactivtiteiten.  

58 jaar, OCMW raadslid, Gemeenteheide 13, Bonheiden.

Fairplay, ook naast het veld.
De Bonheidense sportverenigingen moeten voorrang krijgen op de 
sportinfrastructuur van Berentrode. Onze inwoners moeten ook in 
eigen gemeente sportief kunnen zijn.  Bij de ondersteuning worden 
al onze sportverenigingen gelijk behandeld. Via betrouwbare, 
transparante reglementen weet elke vereniging precies op welke 
logistieke middelen zij kunnen rekenen.

52 jaar, partijvoorzitter, 
Hoghsteinlaan 1, Bonheiden.

Bouwen aan de toekomst.
CD&V Bonheiden-Rijmenam staat als één team achter de bouw van de 
nieuwe gemeentelijke kleuterschool. Het mobiliteits- en veiligheidsaspect 
van dit bouwproject moet begeleid worden van bij het prille begin. Als 
we het project tijdig al in goede banen leiden, kunnen we verkeerschaos 
vermijden.

39 jaar, gemeenteraadslid, lid oudercomité GEBO, kookouder en helpende hand bij Chiro Aksent, 
Schoolstraat 60, Bonheiden.

Een jong beleid maakt 
jonge keuzes.
CD&V Bonheiden-Rijmenam ijvert voor een flexibele, betaalbare 
kinderopvang en voor de realisatie van het aangepast Kind en Jeugd 
Ontmoetingscentrum. Dit polyvalente centrum wordt een flexibele 
ontmoetingsplaats die het zowel jongeren als (groot)ouders in de 
toekomst graag wat makkelijker maakt.

18 jaar, studente, Lid scouts St-Paulus, Monitrice kleuterkampen, 
De Bergen 25, Bonheiden.

Samen sterker.
Verenigingen brengen mensen bij elkaar en gaan vereenzaming 
tegen, zowel op sportief, cultureel als jeugdig vlak. Daarom vinden 
wij het belangrijk alle verenigingen in onze gemeente logistiek te 
ondersteunen.  CD&V heeft een boon voor elke vrijwilliger in het 
verenigingsleven. Om ons respect en onze waardering te uiten willen 
wij een aanmoedigende ‘Dag van de vrijwilliger’ organiseren.

58 jaar, gemeenteraadslid, bestuurslid Femma, 
Venneboslaan 8, Bonheiden.

Ruimte voor cultuur.
Zaal St. Martinus is een belangrijke ontmoetingsruimte voor het sociaal 
en cultureel leven in Rijmenam. Al onze verenigingen moeten hier terecht 
kunnen. Er moet dan ook dringend gefaseerd werk gemaakt worden van de 
restauratie van deze zaal.

29 jaar, leerkracht, 
Sint Elooisweg 24, Rijmenam.

Steven Morrens

Peter Dehaes Bert De Haes

Marleen Moortgat

Gerda Frans

An Verbruggen

2e plaats

5e plaats 12e plaats

18e plaats

Lola Vanderweyen
9e plaats

14e plaats

10e plaats

Wij streven naar een bruisend, dynamisch 
Bonheiden-Rijmenam voor jong en oud, 
met voldoende ruimte voor kunst en cultuur.


