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Blijft u op de zijlijn toekijken of maakt u samen met ons werk van een echt sociaal beleid? 
Contacteer ons dan via onze vernieuwde website http://bonheiden-rijmenam.cdenv.be/  

of telefoneer 015 42 30 94 of e-mail bert.de.haes@skynet.be. 

Beste,

Vier jaar geleden stapte CD&V in een coalitie, waar 
we het beleidsakkoord inkleurden met zorg: open, 
eerlijk en fair. In dialoog. 

Deze grote waarden & woorden vertaalden we in 
zorgplannen rond kinderopvang, kwalitatief 
onderwijs, jeugdlokalen, OCMW-uitbreiding, sociaal 
woonbeleid en duurzaam milieubeleid. Deze plannen 
resulteerden in belangrijke realisaties zoals de 
inhaalbeweging voor riolering en de nieuwe 
bibliotheek.

We hadden nòg meer willen doen, maar daar heeft 
BR een stokje voorgestoken door de coalitie 
eenzijdig te verbreken. Wie wordt daar nu beter van? 

Ons CD&V zorgbeleid moet uw dagelijkse leven ten 
goede komen: zowel man als vrouw, oud als jong, 
zwak als sterk, rijk als arm, inwoner als inwijkeling, 
werkende als werkloze. Wij willen rekening houden 
met uw zorgen van vandaag en morgen in Bonheiden 
én Rijmenam.

De Gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012 
lijken nog ver weg. Maar CD&V Bonheiden-
Rijmenam biedt vandaag al duidelijkheid met een 
team dat zich ten volle kan inzetten voor het 
engagement dat ze aangaan.

Mieke Van den Brande zal de lijst trekken. Met Mieke 
bouwen we aan een sterk team voor een vernieuwd 
en krachtdadig sociaal beleid. Met de juiste man of 
vrouw op de juiste plaats.

Steven Morrens was onze lijsttrekker in 2006. Steven 
meent in eer en geweten dat hij vandaag, als notaris, 
niet genoeg tijd kan vrijmaken voor een 
verantwoordelijke hoofdrol. Eerlijk is eerlijk. 

Lijsttrekker Mieke Van den Brande, Steven Morrens 
(huidige eerste schepen) en Hilde Schueremans 
(huidig ocmw-voorzitter), dagen u uit: zij willen 
samenwerken met positieve, bekwame en gedreven 
burgers van Bonheiden-Rijmenam.

Uw CD&V-team



Je bent 38 en je start  in  de gemeentepolitiek: 
waarom?

Da's simpel.

Ik ben vergroeid met Bonheiden-Rijmenam! Ik liep 
school in t Kranske en de gemeenteschool, was lid bij 
Chiro Aksent, en actief bij Oxfam Wereldwinkel. Als lid 
van het oudercomité Gebo voel en weet ik wat er 
vandaag leeft in onze gemeente.

Als bedrijfsjuriste, voorheen advocate, heb ik op mijn 
leeftijd een duidelijker beeld gekregen van wat mensen 
wensen en verwachten. Ik heb geleerd hoe je vandaag 
tot praktische oplossingen komt voor jaren.
 
En terwijl Wannes (8 jaar) en Fien (5 jaar) groter 
worden wil ik - met de steun van mijn man Geo - niet 
langer passief toekijken hoe onze wereld verandert. 

Met de bezorgdheid van een huismoeder, de expertise 
van een juriste en de goesting om leven & wonen in 
onze gemeente nog beter te maken, steek ik vandaag 
de handen uit de mouwen ! 

Want iedereen verdient de beste zorgen van een eerlijk, 
open, en respectvol gemeente-beleid. Daar wil ik, 
samen met alle positieve krachten, werk van maken.

Schepen Steven Morrens: "Een echt zorgbeleid kan niet 
zonder sterke mensen. Mieke is zeer gedreven en enthousiast. 
Qua leeftijd & ervaring is zij de juiste “man” op de juiste plaats 
om ons team te leiden naar een krachtdadiger zorgbeleid in 
onze gemeente. Ik wil er heel graag samen met haar het beste 
van maken."

OCMW-voorzitter Hilde Schueremans:  "Mieke is niet 
alleen een toffe, sympathieke en stijlvolle madam. Ook voor 
haar is een woord een woord. Half werk is niet genoeg en 
afspraken moeten nageleefd worden. Ze weet goed wat u wil. 
Op haar kan je rekenen. Met dossierkennis en verzoenend 
overleg gaat ze recht door zee voor het algemeen belang."

Schepen Leo Verschooten: "Teamspeler, luisterbereid, 
sociaal, spontaan, dossiervreter met een hart voor zorg ? De 
man die we zochten om ons team te versterken is…een vrouw!
Mieke verdedigt haar idealen met kennis van zaken. Zij kan 
als geen ander dossierkennis verwerven, analyseren en 
afronden met afgewogen beslissingen. In uw voordeel."

Mieke en haar team


