
Het is een tijdje geleden dat u nog iets te lezen kreeg van de
CD&V-Bonheiden. 
Stilgezeten? Ingedommeld? Niets is minder waar. Er is hard
gewerkt achter de schermen.
Net zoals in alle geledingen van de CD&V  heeft ook hier de
vernieuwing toegeslagen. Niet met grote trom, toeters en
bellen, maar doordacht en vastberaden.
Reeds in november 2004 werd het vernieuwde, verjongde
bestuur verkozen. Niet alleen de voorzittershamers werden
doorgegeven ook andere bestuursfuncties en de partijraad
werd een bloedtransfusie toegediend om het Rode Kruis
jaloers te maken. En dit is nog maar een begin… U hoort er
zeker nog van.

Voorzitter : Bert De Haes
Jongerenvoorzitter :  Jo Rams
Ondervoorzitters : Hilde Schueremans en Ferdinand Verbelen
Secretaris/communicatie: Luc Dockx
Politiek secretaris: Erling Van Roy
Penningmeester: Monique Ventôse
Voorzitster Vrouw en maatschappij: Marleen Moortgat
Verantwoordelijke politieke vorming: Steven Morrens
Verantwoordelijke ledenwerving: Peter Dehaes
Congresafgevaardigden : Steven Morrens, Willy Hellemans,
Hilde Bervoets, Gike Neels.
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U hebt het goed gelezen.
De CD&V heeft een nieu-
we voorzitter. Wat meer is,
hij is niet eens een geboren
Bonheidenaar! Da’s dur-
ven!

Inderdaad, ik ben een gebo-
ren en getogen Mechelaar.
Dit wil echter niet zeggen
dat ik geen voeling heb met
wat er in Bonheiden-
Rijmenam gebeurd is of
leeft.
Familie en vrienden woon-
den er en ik kwam geregeld
in het groen spelen. Ik heb
hier vanaf de opening van
de Berentrode-sporthal vol-
leybal gespeeld. Ik zat in het
bestuur van Imzibo, speelde
jaren in de KWB-ploeg en
nam deel aan de sport-
maand. Ik heb hier letterlijk
en figuurlijk mijn hart ver-
loren want ik heb hier mijn
vrouw leren kennen. Samen
met onze twee dochters
wonen we nu drie jaar en
half in de Kleine Heide.
Het is niet eens zo slecht en
verfrissend dat er mensen
mee aan politiek doen die
wat buiten die oude
gewoontes en geschiedenis-
sen staan. De commotie
rond dé fusie (waar toch
heel wat om te doen
geweest is en dit leeft
nog…), het gekibbel over de
“slakkenweg”,... ik was
geen betrokken partij.
Maar is dat ook geen voor-
deel?
Ik heb hier een onbevoor-
oordeelde visie. Het gaat
immers om zinnig beleid
voeren, keuzes maken,

samenleven, geloofwaardig-
heid, eerlijkheid en vooral
gezond verstand! 

En wat heeft die groeiende
CD&V als meerwaarde te
bieden?
Politiek is méér dan popu-
listische praatjesmakerij en
mooie beloftes. 
Kijk maar naar de vorige
Vlaamse regering die door
de verkeerde keuzes
Vlaanderen terug in de tijd
gekatapulteerd heeft. Je
hoeft geen CD&V'er of
doorwinterde politoloog te
zijn om te zien dat Yves
Leterme en zijn ploeg een
stuk geloofwaardiger zijn
en groeien in bekwaamheid.
Er is een kentering in het
beleid. Vlaanderen is onder-
weg naar goed bestuur ook
al probeert men dit te
ondermijnen, ook al blijkt
een politiek akkoord niets
waard, laat staan een gege-
ven woord…

Wat heeft dit nu met
Bonheiden-Rijmenam  te
maken?
Onze gemeente wordt, naar
mijn bescheiden mening,
goed bestuurd. BR en
CD&V verstaan elkaar vrij
goed en spelen geen politie-
ke spelletjes ten koste van
de burgers. Maar alles kan
beter!
Ik ben aangenaam verrast
door de kwaliteit van het
werk van onze CD&V-man-
datarissen  in OCMW en
gemeenteraad. Met een mix
van rijpe ervaring en jonge
dynamiek kunnen we u nog

beter dienen. Aan die ploeg
wordt gewerkt.
Want ook het jonge volkje
ziet de CD&V wel zitten:
visie en waarden zijn
immers belangrijker dan
opportunisme. Het moedige
vernieuwingswerk van
Stefaan De Clerck werd
door Yves Leterme met brio
overgenomen en wordt nu
voortgezet door Jo
Vandeurzen.
Het werpt vruchten af! De
CD&V is intussen een open
partij waarin zéér veel kan,
ook voor u in Bonheiden-
Rijmenam!
Ik vind het prettig werken
binnen een beweging die
liberaler, groener, socialer
en Vlaamser is in daden,
dan zij die van deze waar-
den holle slogans maken.

Kortom ik wil mét en voor
u een verstandige gemeente-
politiek met een hart,...
moet kunnen! 

Bert De Haes

Stilgezeten?Stilgezeten?

Woordje van de 
nieuwe voorzitter

“Kinderen zijn sneller het slachtoffer van verkeers-
ongevallen. Zij verdienen daarom bijzondere aandacht” 

zegt CD&V-schepen Leo Verschooten.

CD&V-schepen Leo Verschooten verlangt van autobe-
stuurders in Bonheiden-Rijmenam nog méér voorzichtig
rijgedrag. Ludieke wegsignalisatie zoals aan de gemeen-
teschool en de kleuterscholen Klimop en het Kranske
wijzen daar op. Een kindveilige gemeente is voor
CD&V een echte prioriteit. 

Leo Verschooten, CD&V schepen van Verkeersveiligheid,
nam het initiatief voor opvallende en monumentale signali-
satie aan de gemeenteschool, Klimop en het Kranske in het
centrum van Bonheiden. Andere scholen volgen in de loop
van het jaar.

“Kinderen zijn immers onze zwakste weggebruikers en vaak
sneller het slachtoffer van verkeersongevallen.” 
Ludieke en monumentale verkeerstekens aan de scholen
wekken veel beter de aandacht van de  bestuurders en zet
hen aan tot een trager en voorzichtiger rijgedrag.

Maar er is veel méér: de invoering van ‘zone 30’ in de
gemeente én de drastische verbetering en uitbreiding van
fietspaden.
Veiligheid voor uw kinderen en alle zachte weggebruikers is
voor CD&V in onze landelijke gemeente een absolute prio-
riteit.
Wij maken daar werk van.
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Met de ervaring van een
jarenlange loopbaan bij de
Vlaamse Administratie
Openbare Werken heeft
Leo Verschooten een brede
kijk op de praktische
zaken. En visie voor een
globaal beleid.

Leo Verschooten maakt van
Bonheiden-Rijmenam één
grote bouwwerf, klagen
sommigen. CD&V-Direct
legt hem het vuur – of moe-
ten we zeggen: het hete
asfalt? -  aan de schenen.

- Waarom waren drastische
werken aan de Rijmenamse-
weg nodig? Verkiezings-
propaganda?

Leo Verschooten: Neen,
begot! Het wegdek bestond
uit betonplaten op een
ondergrond zonder funde-
ring! Die platen waren
ondertussen losgetrild. Bij
zwaar verkeer gingen ze
dansen en dat produceerde
tot voor kort veel geluids-
hinder voor de omwonen-

den. Om niet te spreken van
groeiende risico’s. Het nieu-
we geluidsarme asfalt zal
hier wel echt verbetering
brengen. En is het u al opge-
vallen dat de werken snel en
efficiënt opschieten?
Bovendien kunnen we nu
ook met een paar ingrepen
het verkeer vertragen om de
dorpskern leefbaarder te
maken. Vóór de start van de
werken is hier ’s nachts nog
een automobilist geflitst
tegen 120 km/uur! Zeg nu
zelf... Door de weg visueel
smaller te maken zal het
autoverkeer automatisch
vertragen. En de fietspaden
worden nu ook een heel stuk
veiliger. Ze zijn 1,8 m breed
en afgescheiden door een
groene veiligheidsstrook.
Wat wil je: blijven praten
over veiligheid en comfort of
er echt iets aan doen?

- Allemaal goed en wel, maar
handelaars en omwonenden

klagen overal in België steen
en been bij werken voor de
deur! En toch heb je in 1994
Openbare Werken op je
genomen?

Leo Verschooten: Ik heb
mijn hele loopbaan gewerkt
op de administratie ‘Bruggen
en Wegen’ van het Vlaamse
Gewest. De technische ken-
nis die ik tijdens mijn loop-
baan heb opgebouwd, kan
ik goed gebruiken op
gemeentelijk vlak. Een mens
heeft  uiteraard nooit alles in
de hand. Vraag het maar
eens aan wie een huis
bouwt... Maar de huidige
werken schieten goed op en
mogen niet aanslepen.
Werken leiden tot tijdelijk
ongenoegen bij de bevol-
king. Maar wanneer alles
klaar zal zijn, krijg je trager
verkeer met méér aandacht
voor de plaatselijke hande-
laars, terwijl het verkeer hen
vroeger voorbij raasde... En
neen, ik hoef dan ook geen “
merci” maar wel begrip tij-
dens de werken. Ik volg de

werken op de voet en zorg
ondertussen voor degelijke
bewegwijzering en bereik-
baarheid van de handel.

- Dat moet nogal wat kos-
ten, al die werken! Wat is uw
rol daarin?

Leo Verschooten: Dat is evi-
dent: we werken met geld
van de belastingbetalers. Ik
moet er dus op toezien dat
elke euro goed besteed
wordt. De beroepservaring
die ik heb opgebouwd tij-

dens mijn loopbaan is zeker
een belangrijke troef bij
onderhandelingen en
gesprekken met aannemers,
architecten en anderen...
Door mijn deskundige con-
trole en toezicht op de wer-
ken krijgen we kwalitatief
goed werk voor een eerlijke
prijs. Bij openbare werken
gaat het voor de gemeente
immers over belangrijke
investeringen en over grote
budgetten in de begroting.

- Dat is allemaal niet zo
dankbaar, op het eerste
gezicht! Waarom bent u in
de politiek gestapt?

Leo Verschooten: Ik heb me
altijd erg geïnteresseerd voor
maatschappelijke proble-
men. En toen oud-burge-
meester Saenen en Juul
Geens me - begin jaren tach-
tig - vroegen of ik dat wilde
hardmaken in de lokale poli-
tiek, heb ik geen moment
getwijfeld. Mijn echtgenote
vond dat niet zo prettig,
omdat ik veel van huis zou
zijn met al die vergaderin-
gen. En ja, politiek vraagt
veel van je gezinsleven...
Maar je moet vooruit den-

ken, want de evolutie van de
wereld stopt niet aan onze
dorpsgrenzen... Ook onze
mensen hebben recht op een
beter, veiliger en meer com-
fortabel leven. En als ik
daartoe kan bijdragen, dan
doe ik dat graag.

- Minister Peeters heeft
onlangs zijn akkoord gege-
ven om de R6 - de ring rond
Mechelen die voorlopig
abrupt stopt in Sint-
Katelijne-Waver - door te
trekken tot aan de
Putsesteenweg. Wat zijn de
gevolgen hiervan voor
Bonheiden?

Leo Verschooten: Ik ver-
wacht dat de helft van

Bonheiden verkeersluwer zal
worden. Het verkeer van en
naar de E19 zal niet langer
massaal via de
Mechelsesteenweg passeren,
maar men zal ook de
Putsesteenweg via Peulis
gaan gebruiken. Dit moet
passen in een degelijk
gemeentelijk
Mobiliteitsplan. Laten we
dat nu eens aanpakken. We
kunnen het verkeer in onze
dorpskern ontlasten door
het gebruik van de gewest-
wegen te stimuleren. Dat is
goed voor het doorgaand
verkeer én voor de inwoners
van Bonheiden-Rijmenam.

(sm & kb)
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Jeugd, Openbare Werken, Verkeersveiligheid:

Te veel? Niet voor een 
man als Leo Verschooten!
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- Wat houden de taken van
een OCMW-voorzitter en
raadslid juist in?

Willy: De voorzitter leidt de
activiteiten van het OCMW
samen met de secretaris en
de diensthoofden. Hiervoor
moet je veel dossiers bestu-
deren en aan veel vergade-
ringen, onder andere deze
van de raad, deelnemen. Je
bent ook belast met de uit-
voering van de genomen
beslissingen. Daarnaast
maak ik tijd voor de mensen
die naast hun gesprek met de
sociale dienst ook nog eens
met de voorzitter willen pra-
ten.

Hilde: Ik heb in 2000
bewust gekozen voor de
OCMW-raad. Als maat-
schappelijk werkster ben ik
erg geinteresserd in het wel-
zijnsbeleid. In de OCMW-
raad zijn de verschillende
politieke families vertegen-
woordigd, je keurt er de uit-
gaven goed en je stuurt mee
de richting dat het OCMW
uitgaat. Ik vind het tof dat
we daar heel goed samen-
werken, dat we echt met de
dossiers van de mensen bezig
zijn en dat de partijpolitiek
er niet meespeelt.

- Wat zijn de belangrijkste
opdrachten van het
OCMW?

Willy: Ten eerste zorgen we
ervoor dat iedereen van onze
gemeente een menswaardig
inkomen heeft: voor zo’n 30
gezinnen voorzien we een

leefloon, helpen we zoeken
naar aangepast werk of
doen we aan schuldbemid-
deling of -beheer.
Ten tweede staan we in voor
de medische kosten voor
mensen die het remgeld niet
kunnen betalen. Als mensen
daarop gaan besparen dan
komen er nog meer proble-
men.
Verder verlenen we allerhan-
de steun aan mensen die met
hun inkomen niet rondko-
men. Eventueel proberen we
een goedkopere woning te
zoeken of zorgen we dat er
warme maaltijden aan huis
worden gebracht. Ook
geven we voorschotten in
afwachting dat bijv. de
werkloosheidsvergoeding
zal worden uitgekeerd om te
voorkomen dat deze mensen
in de problemen komen.
Ten vierde is er de socio-cul-
turele ondersteuning. Er zijn
gezinnen waar er niets meer
overschiet om de kinderen
naar de sportclub te laten
gaan, of om zelf eens onder
de mensen te komen. Dan
geven wij bijv. tickets om
naar het toneel te gaan in ‘t
Blikveld of betalen we het
lidgeld van de sportclub.

Ten slotte vangen we politie-
ke vluchtelingen op. We
voorzien deze mensen van
onderdak en voeding. Ze
worden permanent begeleid
door een maatschappelijk
werker en door vrijwilligers
die bijvoorbeeld Neder-
landse les geven of hen weg-
wijs maken in het dorp. 
- Het is algemeen bekend dat

u veel aandacht hebt voor de
mens. Wat heeft u diep
getroffen? 

Willy: Naast de soms zeer
schrijnende situaties waar
mensen in terecht kunnen
komen, vind ik het zeer
bemoedigend dat we zeer
veel vrijwilligers hebben in
Bonheiden en Rijmenam.
Dat raakt me. Mensen die
op eigen initiatief bijvoor-
beeld in de Minder-
mobielencentrale of in het
Lokaal Dienstencentrum
zich geheel onbaatzuchtig
inzetten.

- Veranderen de noden van
de mensen? Wat zijn de uit-
dagingen van de toekomst?

Willy: Ik stel de voorbije 12
jaar wel een evolutie vast. Er
zijn als maar meer mensen
die beroep doen op het
OCMW en er duiken heel
wat nieuwe problemen op.
Bijvoorbeeld mensen hebben
een goed leven, maar plots
valt hun inkomen weg waar-
door ze hun levensstandaard
niet kunnen aanhouden en
er problemen ontstaan. Ook
zijn er veel meer echtschei-
dingen. Eén-ouder-gezinnen
moeten rondkomen met één
wedde en dan komt onmid-
dellijk de woonproblematiek
naar boven. Het grootste
probleem voor de toekomst
zal wonen zijn voor hulpbe-
hoeftige bejaarden, alleen-
staanden en jonge gezinnen.
We hebben momenteel 35
dossiers waar we voor men-
sen met een beperkt inko-
men een woning moeten
zoeken. Zij worden op korte
termijn uit hun woning gezet
omdat bijvoorbeeld de eige-
naar een aantal kleine
woningen wenst af te breken

om te vervangen door
appartementen of omdat de
huizen worden gerenoveerd
om een hogere huur te vra-
gen.

- Als we even over de gren-
zen van onze gemeente kij-
ken, merk je dan verschillen
op in de werkwijze van
andere OCMW’s?

Willy: Ik vind dat we het
zeer goed doen. We hebben
een veel groter aanbod dan
het wettelijk verplichte. Zo
zul je niet in elke gemeente
een poetsdienst of een
warme maaltijdendienst vin-
den. Bij nieuwe initiatieven
proberen we altijd mee in
zee te gaan. Wel kunnen we
bijvoorbeeld uit één van
onze buurgemeenten iets
leren in verband met de
woonproblematiek. Men
heeft daar een werkploeg
opgericht met een ervaren
ploegbaas en een aantal
werkzoekenden die een op-
leiding kregen. Het OCMW
heeft dan verschillende eige-
naars van verouderde kleine
woningen aangesproken met
de vraag of het OCMW hun
huis kon huren voor een lan-
gere periode. Het OCMW
stond met haar werkploeg in
voor de renovatie van de
woning en het verdere
onderhoud en kon de
woning doorverhuren als
een sociale woning. De eige-
naar op zijn beurt was zeker
van de betaalde huurgelden
en dat zijn woning onder-
houden werd zonder dat hij
er zelf moest naar omzien of
dat het hem geld kostte. Op
die manier heeft men reeds
40 sociale woningen kunnen
creëren en verschillende
werkzoekenden een goede
stiel geleerd.

- Zijn er problemen waar het
OCMW meer aandacht zou
moeten kunnen aan beste-
den?

Hilde: De woonproblema-
tiek heeft Willy al aange-
haald. Daarnaast zijn de
gemakkelijke aankopen op
afbetaling een groot pro-
bleem voor veel mensen. We
zouden hiervoor met de ver-
schillende OCMW’s samen
naar structurele oplossingen
moeten zoeken. Ook zouden
onze maatschappelijk wer-
kers wat meer tijd moeten
krijgen voor psycho-sociale
begeleiding. De vraag voor
financiële steun is meestal
maar het topje van de ijs-
berg. Je moet de tijd krijgen
om ook de onderliggende
problemen te kunnen achter-
halen. Anderzijds zouden we
meer preventief moeten kun-
nen werken. Door de kinde-
ren van jongs af te begelei-
den, kun je trachten te voor-
komen dat ze in dezelfde
situatie terecht komen als
hun ouders. Verder zijn er in
de gemeente veel verschillen-
de initiatieven in verband
met het welzijn van mensen.
Ik vind het belangrijk dat we
die initiatieven kunnen bun-
delen en op elkaar afstem-
men. Tenslotte moeten we
ons voorbereiden op de golf
van ouderen die in aantocht
is. Er zijn nu soms al wacht-
lijsten voor bepaalde dien-
sten, we moeten oplossingen
zoeken om die weg te wer-
ken. Je ziet, uitdagingen vol-
doende, een hele brok om
onze tanden in te zetten. 

Koen Bekaert & 
Steven Morrens
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Hellemans & Schueremans:

“Wij zijn bezorgd 
om mensen !”
OCMW-voorzitter Willy Hellemans en OCMW-raadslid
Hilde Schueremans spraken met ons over het ‘nu’ en het
‘morgen’ van het OCMW van Bonheiden-Rijmenam.



Iedereen heeft de beelden
gezien van New Orleans en
Batton Rouge na de door-
tocht van de orkaan Katrina.
Plots kwam het rijke, sterke,
machtigste land ter wereld
met zijn billen bloot te staan.
Zéér trage hulpverlening,
plunderingen, de zwaksten
die achterblijven. Een hoop
wantoestanden kwam
bovendrijven, dé cowboy
himself kwam met een pruil-
lipje wat hulp vragen, terwijl
hij ondertussen zijn sociale
afbraakpolitiek rustig verder
zet. Sommigen vinden de
Verenigde Staten nochtans
het land van belofte. Ieder
voor zich en zorg zelf maar
voor uw eigen sociale zeker-
heid... 

Ik wil maar zeggen...wij
leven in Bonheiden-Rijme-
nam boven de gemiddelde
levensstandaard in ons
Belgenlandje. We zijn een
welgestelde gemeente maar,
dat wil niet zeggen dat er bij
ons geen mensen zijn die aan
de rand leven. Ook in onze
gemeente zijn er meer men-
sen dan u zou vermoeden die
het moeilijk hebben om de
maand rond te komen. Lees
maar eens het interview met
Willy Hellemans en Hilde
Schueremans. Steeds
opnieuw duiken er proble-
men op van sociale aard die
wij moeten aanpakken.
Goede wegen, groen, sport-
accomodaties... het is zeker
noodzakelijk, maar we
mogen het sociale luik in de
toekomst niet uit het oog

verliezen. Daar wil CD&V
garant voor staan.

Intussen zijn wij volop bezig
met het opstellen van het
programma voor de verkie-
zingen van 2006. Onze actie
“Voor één dag burgemees-
ter” was een succes. Het was
een ludieke manier om deel-
nemers van alle rang, stand,
kleur en gesternte hun prio-
riteiten te laten kiezen.
Sommigen hebben kunnen
ondervinden dat het niet
steeds eenvoudig is om het
beperkte budget waarover je
beschikt zo te spenderen dat
het noodzakelijke, nuttige én
mooie aan bod komt.
Daarenboven moet je ieder-
een kunnen tevreden stellen.

Moeilijk, neen onmogelijk!
Indien U zich graag wil
inzetten en niet langer bij de
spreekwoordelijke stuurlui
aan wal wil blijven staan,
dan mag u mij of een ander
bestuurslid van CD&V
steeds contacteren. Met een
vernieuwde ploeg, jong én
oud, willen we werken aan
de toekomst. Onze enige ver-
eisten zijn dat je niet komt
uit eigenbelang, met een flin-
ke portie “gezond verstand”
en een vleugje humor! U
bent van harte welkom!

Rest mij tenslotte nog u allen
een vredevolle en gezellige
kerst toe te wensen !

Bert Dehaes
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Jong-CD&V gaf de inwoners van onze gemeente de kans om
voor één dag als burgemeester de begroting te bepalen. Meer
dan 200 mensen verdeelden 1000 euro over 9 verschillende
thema’s! Hierbij de resultaten.

20% Betaalbare woningen
15% Fiets- en voetpaden snelheidsmeters
13% Milieu
12% Onderwijs
10% Seniorenflats en rusthuis
9% Recreatieve sportbeoefening
7% Cultuur
7% Buitenschoolse kinderopvang
7% Dorpskernvernieuwing

Één dag 
burgemeester!Naam: Marleen Moortgat

Adres: Gemeenteheide 13, 2820 Bonheiden
Tel. 015/33.14.25
Burgerlijke staat: gehuwd, 3 kinderen
Politiek mandaat: Gemeenteraadslid
Hobby’s: bloemschikken, decoreren, 
zingen in het koor, in de tuin werken
Huisdieren: hond, 2 poezen, 
10 parkieten en 5 kippen
Verenigingsleven: Ondervoorzitter van het
OLV-koor en KAV-lid
Lievelingseten: ijsroom met 
warme choladesaus
Mijn favoriete muziek: John Denver – Il Divo
Leukste TV-programma: Thuis en 
Vlaanderen Vakantieland
Mijn idool: Nelson Mandela
Ik kijk op naar: iedereen die zich vrijwillige
inzet voor anderen, voor een betere wereld,
mensen die opkomen voor de rechten 
van de zwaksten in onze samenleving
Volgende dossiers interesseren mij in het 
bijzonder: sociaal beleid

In de kijker: Marleen Moortgat

Woordje van de voorzitter

Voor actuele info, surf naar
www.cdenvbonheiden.be


