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BONHEIDEN

De bal ging aan het rollen 
begin jaren 70. Toenmalige 
burgemeester Saenen vroeg 
vrijwilligers om zich in te 
zetten voor ontwikkelingssa-
menwerking. Ik was de enige 
die zich had aangeboden. 
Nadien werd ik gevraagd om 
voorzitter te worden van de 
jeugdraad. De verenigingen 
werden samengebracht, we 
hadden een speelpleinwer-
king en straatanimatie, we 
creëerden speelstraten, gaven 
DOEWA uit… Het doel was 
‘leven’ te brengen onder de 
mensen.

Ik had een grote liefde voor 
onze gemeente en wilde een 
aantal dingen verbeteren. 
Met Fons Verhaegen en een 
aantal vrienden hebben we 
vanuit de Putsesteenweg 
propaganda gevoerd voor 
de toenmalige Christelijke 
Volkspartij. Onze inzet werd 
beloond. Fons werd tot sche-
pen van openbare werken 
verkozen. Ik bleef me inzetten 
voor de partij en 6 jaar later 
kwam ik bij de toenmalige 
Commissie van Openbare 
Onderstand (COO) terecht 
voor twee bestuursperiodes. 
Nadien ben ik zelf op de lijst 
gaan staan. Ik werd onmid-
dellijk verkozen tot schepen 

van Onderwijs, Leefmilieu, 
Ontwikkelingssamenwer-
king en Cultuur. Dat was 
wel een zware periode. Van 
een jonge schepen wordt er 
niet alleen mentaal maar ook 
fysiek veel gevraagd. Ik ben 
geen nachtmens. Het sche-
pencollege begon om half 
negen. Eerst ontvingen we 
mensen met vragen tot half 
tien en nadien werd er verga-
derd tot minstens twee uur ’s 
nachts. Ik werkte daarnaast 
bij de CM en thuis, samen 
met Hilde, voor onze 5 klei-
ne mannen. Ook voor Hilde 
waren het wel zware dagen.

De volgende 6 jaar beland-
de ik, die bij de CVP wilde 
blijven, in de oppositie. Als 
raadslid en partijvoorzitter 
hebben we met een aantal 
mensen de moed niet opge-

geven en ons keihard blijven 
inzetten. Bij de volgende ver-
kiezingen waren we terug bij 
de meerderheid en werd ik 
voorzitter van het OCMW. 
Dat heb ik 12 jaar kunnen 
doen. Het professionele deel 
van mijn politieke carrière 
heb ik vorig jaar afgesloten 
met nog één jaar gemeente-
raadslid. Als je al die jaren 
samentelt kom je aan 37 jaar 
lief en leed in de gemeente-
politiek.

Tijdens mijn eerste periode 
bij de COO was ik ook se-
cretaris van de cultuurraad. 
Door de fusie van Rijmenam 
en Bonheiden, kon er in het 
leegstaand patrimonium, 
op een kleinschalige manier 
cultuur tot bij de mensen 
gebracht worden. Ook in 
het kleine boerderijtje in de 
Oude Kasteellaan organi-
seerden we tentoonstellingen 
van kunstschilders en beeld-
houwers, praatavonden of 
een excentrieke modeshow. 
Ik heb zeer goede herinne-
ringen aan de samenwer-
king met Walter Nys en Fons 
Goedgezelschap.

Ik ben echt fi er dat ik samen 
met Bert Vandoorne door 
een brievenactie de gemeente 
overtuigd heb het domein 
van de krankhoeve aan te 

■ Willy Hellemans heeft zich 37 jaar onvermoeid ingezet voor 
onze gemeente. Cultuur, natuur en de behoeftige mens: Willy 
droeg het in zijn hart. Nu zet hij een stapje terug maar blijft 
zijn grote ervaring ten dienste stellen. Van deze microbe raakt 
hij nooit genezen! Willy neemt ons op sleeptouw en vertelt.

37 jaar Engagement!

 Lees verder op p. 4
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kopen. Dat is een groene long 
van 20 Ha, centraal in onze 
gemeente: natuur en sport 
ter beschikking van het nage-
slacht. Het zou me veel ple-
zier doen moest de gemeente 
blijven investeren in bossen. 
Het Vlaams gewest betaalt er 
zelfs de helft van terug.

Mijn taak in het OCMW was 
intensief en veeleisend. Mijn 
deur stond er open voor ieder-
een. Soms krijg je dan ook wel 
eens kritiek. Zo was de toe-
stroom van vluchtelingen een 
probleem waar onze gemeente 
niet mee vertrouwd was. Ik 
blijf er van overtuigd dat deze 
mensen best worden verdeeld 
over dorpen en steden. Weg 
van de getto’s is de enige weg 
naar integratie. Ik ben dan 
ook tevreden dat we voor op-

vang hebben gezorgd door de 
aankoop van de woningen in 
de Imeldalaan. 

Waar ik meer had willen voor 
doen, was voor het ter be-

schikking stellen van kleine 
sociale woningen voor oude-
ren, alleenstaanden en één-
ouder-gezinnen. Gelukkig 
staat er terug een nieuwe, 
sterke en jonge ploeg klaar om 

hieraan te werken. Steven & 
Co maak er werk van!

Marleen, 
doe(t) het goed!

Zoals u kon lezen op de eerste blad-
zijde van deze editie van Direct, zet 
Willy Hellemans een stapje terug. 
Marleen Moortgat volgt hem op in 

de gemeenteraad. Op 30 januari 
legde Marleen de eed af.

 Vervolg van p. 1



U zal merken dat er werk 
wordt gemaakt van onze 
verkiezingsbeloften. Kortom, 
een vernieuwd bestuur met 
sterkere CD&V- accenten. 
Maar er is nog een lange weg 
af te leggen. U kan erop reke-
nen dat Steven, Leo en Hilde 

met veel engagement, ernst 
en dossierkennis verder blij-
ven werken.

1. Meer bibliotheek voor 
meer mensen. De nieuwe 
bibliotheek aan het nieuwe 
gemeentehuis zal een ont-
moetingsplaats zijn en een 
centrum voor lectuur, in-
formatie en multimedia. De 
werken starten in het voor-
jaar 2008.

2. Een nieuw cultuurbeleids-
plan voor een sterk en uitge-
bouwd cultuurbeleid. 
Een goede samenwerking 
van cultuurdienst, cultuur-
raad en VZW Krankhoeve 
vormen de basis.

3. Nieuwe digitale nieuws-
brief handel en middenstand 

(wegenwerken, dorpskern-
vernieuwing,..). Voor een po-
sitieve communicatie tussen 
handelaars, middenstand en 
gemeente. 

4. Meer aandacht voor wa-
ter- en klimaatbeleid in het 
geactualiseerd milieubeleids-
plan. Door het consequent 
kiezen voor de afkoppeling 
van hemelwater en afvalwa-
ter starten we een inhaalbe-
weging naar een milieuvrien-
delijke riolering. Het lokaal 
klimaatbeleidsplan voor-

ziet o.m. energiebesparende 
maatregelen voor gemeen-
telijke gebouwen en onder-
steunt particulieren (gratis 
energiescans).

5. Een nieuw kind- en jeugd-
ontmoetingscentrum (KJOC) 
op het domein Krankhoeve. 
Het KJOC wordt de hef-
boom voor een versterkt 
jeugdbeleid: kinder- en speel-
pleinwerking, jeugdcafé, re-
petitieruimtes, jeugddienst, 
polyvalente ruimte, buiten-
schoolse kinderopvang. De 
ondersteuning van de jeugd-
verenigingen blijft een be-
langrijk actiepunt.

6. Betaalbaar wonen. 
We maken werk van de ont-
wikkeling van Grote Heide 
(aan de Eisenhowerlaan). 

Gefaseerd zullen we kleinere 
kavels te koop aanbieden 
aan betaalbare prijzen met 
voorrang voor eigen bewo-
ners. Het ganse jaar 2007 is 
gewerkt aan de voorberei-
ding van het Ruimtelijk Uit-
voeringsplan. Het bodem-
onderzoek is eveneens reeds 
afgerond.

7. Afkoppelingsbeleid en 
straatbeeld. De uitbreiding 
van het rioleringsnetwerk 
verdiende onze volle aan-
dacht en zal dat de komende 

jaren zeker nog blijven doen. 
In de Zwarte Leeuwstraat en 
de Kapelweg ging dit gepaard 
met het creëren van een vei-
lige inkom voor de school. 
Voor de Oude Kasteellaan 
en de Van Arteveldelaan zul-
len rioleringswerken gekop-
peld worden aan de aanleg 
van verkeersremmers en in 
de Boortmeerbeeksebaan zal 
ook meteen het fi etspad ver-
nieuwd worden. Vele andere 
rioleringsdossiers (plus col-
lectoren) en proefprojecten 
(onder andere met druklei-
dingen) staan in de steigers. 
Samen met het uitwerken 
van het beeldkwaliteitsplan 
voor Bonheiden-dorp en 
Rijmenam-dorp en de studie 
over de verkeerscirculatie, 
staan we nog voor een be-
langrijke periode. Informa-

tie- en adviesvergaderingen 
zijn er reeds geweest en zul-
len er nog komen.

8. De zwakke weggebruiker 
verdient volop onze aan-
dacht. Zo werden er vele 
zebrapaden beveiligd met 
oranje knipperlichten (bi-
fl ash) en werden er aanbeste-
dingen gedaan voor de (her)
aanleg van voetpaden in de 
Schoolstraat en de Pover-
straat. We kochten verkeers-
analysetoestellen die de ver-
keersstroom, de snelheid van 

de voertuigen en het aantal 
overtredingen optekenen. 
Op basis van de resultaten 
kan de doorstroming en de 
verkeersveiligheid op elkaar 
afgestemd worden. Zo is 
ook een “vertragingspoort” 
gepland op de Waversesteen-
weg aan Berentrode.

Veilige bushaltes aan het 
“Woon en zorgcentrum Den 
Olm” en aan het kerkhof te 
Rijmenam, werden gereali-
seerd terwijl er nog een ‘bus-
haven’ aangelegd wordt in 
de omgeving van Imelda. 

Voor vragen, suggesties, op-
merkingen kan u uiteraard 
met ons contact opnemen: 
steven@notaris-morrens.be, 
leo.verschooten@pandora.be, 
hilde.schueremans@publilink.be

■ In 2006 ging CD&V, sa-
men met N-VA, naar de 
kiezer met een sterk en dui-
delijk programma. Na 1 jaar 
lichten we u graag in over de 
stand van zaken van enkele 
dossiers.

1 jaar HARTEN TROEF
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2007 is het jaar dat het Lo-
kaal Sociaal Beleidsplan 
moest ingediend worden 
(voor het plan typ LSB bij 
zoek! op de website van de 
gemeente). Met andere woor-
den: we bekijken op sociaal 

vlak wat er bestaat, wat er 
ontbreekt en wat moet ver-
anderd worden. Het is een 
praktisch instrument gewor-
den. Geen neerslag van inge-
wikkelde wetenschappelijke 
teksten, maar een gedragen, 
werkbaar plan.

Eén van de belangrijkste 
probleempunten is het ont-
breken van betaalbare, kwa-
litatief goede huurwoningen. 
Om aan dit probleem iets 
te doen proberen we kleine 
woningen aan te kopen, deze 
te renoveren en zelf verder 
te verhuren aan de sociaal 
zwakste inwoners van onze 
gemeente. Dankzij een nauwe 
en positieve samenwerking 
met verschillende diensten 
van de gemeente hebben we 
projecten vlugger en effi ciën-
ter kunnen aanpakken.

Enkele concrete realisaties:

aankoop en verhuur van twee 
woningen door het OCMW
aankoop van een woning 
door de gemeente (renovatie 
zal gebeuren door samenwer-
king gemeente en OCMW)
renovatie van twee “opvan-
ginitiatieven” (huizen voor 
politiek vluchtelingen)
werkgroep onbebouwd pa-

trimonium (in kaart brengen 
van onze bossen en gron-
den)
aankoop van vrachtwagen 
als mobiele werkplaats

Op maandag en dinsdag 
is Hilde bereikbaar in het 
OCMW en woensdagnamid-
dag in het gemeentehuis. 

Ook terecht zeg ik in deze 
rubriek nogal eens dat ik fi er 
ben op het werk van onze 
mandatarissen. Ik zeg dat 
niet omdat ik dat als voor-
zitter moet zeggen, neen, ik 
méén dat. Ze werken ver-
domd hard! Ze zijn ervoor 
verkozen, worden ervoor 
vergoed, maar ze doen het 
ook! En dat heeft soms een 
keerzijde. Het is beangsti-
gend hoe afgepeigerd ze er 
nu en dan bij lopen. Niet 
van het blijven plakken na 
de vergaderingen (dat mag 
overigens al eens om stoom 
af te laten), maar van de mix 
van vergaderingen, commis-

■ Zoals u elders in dit num-
mer kan lezen heeft Willy 
Hellemans bijgedragen tot 
de uitbouw van een degelijk 
werkend OCMW waarin 
gemotiveerde medewerkers 
samen werken in een sfeer 
van openheid en transpa-
rantie. Omwille van gezond-
heidsredenen moest er begin 
2007 worden gestart zonder 
de belangrijke inbreng van 
hoofdmaatschappelijk werk-
ster Mieke Van Genechten. 
Voorzitter Hilde Schuere-
mans haar taak bestond in 
het begin dan ook vooral uit 
luisteren, aftasten, evalueren 
en observeren.

■ We wensten het elkaar 
begin 2008 gul en van harte 
toe. Het belangrijkste in een 
mensenleven! Terecht.

Gezondheid…

COLOFON

Hilde Schueremans en Willy Hellemans 

Woonbeleid – Sociaal beleid

sies,  raden, dossierwerk,…
de eigen job, de familie en 
het sociaal leven. Ik wil onze 
mensen echt niet in het hoek-
je zien waar enkele weken 
terug Yves Leterme terecht 
gekomen is: de ziekenboeg. 
Te veel willen realiseren… Er 
zijn grenzen aan de menselij-
ke veerkracht. Ook bij onze 
dorpspolitici hebben er reeds 
enkelen een kleine waarschu-
wing gekregen. Dat veront-
rust mij wel eens.

Mijn boodschap hierbij is: 

doe dapper voort, want we 
zitten op de goede weg. Maar 
spaar jezelf én je familie op 
tijd en stond. Je leeft immers 
maar één keer! Aan u, lezer, 
vraag ik dan ook een posi-
tieve medewerking. Dring 
er bij uw verkozenen gerust 
op aan dat zij hun engage-
menten opnemen en beloften 
waarmaken! Maar heb even-
zeer soms een beetje geduld 
en begrip, want niet alles kan 
zomaar in één adem geopti-
maliseerd worden. Niet op 
praktisch, niet op fi nancieel 

en niet op menselijk vlak.

Bert De Haes
Voorzitter 

CD&V Bonheiden
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BONHEIDEN

- Was de bouw van een nieu-
we bib wel noodzakelijk?
Iedereen die de bib bezocht, 
kon opmerken dat de huidige 
huisvesting van de biblio-
theek niet meer voldeed. De 
locatie in Bonheiden-centrum 
is te klein en niet geschikt 
voor verdere uitbreiding: niet 
enkel voor de uitbreiding van 
het boekenaanbod, maar in 
het bijzonder voor de andere 
functies zoals de DVD-collec-
tie, computerruimtes,... Op 
de huidige locatie is het niet 
mogelijk een bibliotheek van 
de 21ste eeuw te organiseren. 
De bouw van de nieuwe bib 
is dan ook meer dan aange-
wezen. “

- Wat zal er dan in de nieuwe 
bib aan nieuws zijn ?
De nieuwe bib moet in de eer-
ste plaats een ontmoetings-
plaats worden. We zullen 

er uiteraard terecht kunnen 
voor het uitlenen van boeken 
en voor het raadplegen van 
informatie in boeken. Maar 
er moet meer zijn: toegang 
tot digitale informatie, een 
computerruimte, toegang tot 
internet, een DVD-collectie 
waarmee we recent gestart 
zijn, enzovoort. Ook op het 
vlak van informatica zijn er 
belangrijke uitdagingen.

- En de polyvalente ruimte die 
voorzien is in het gebouw?
Inderdaad. Ook dit zal nieuw 
zijn en maakt het mogelijk 
tentoonstellingen te organi-
seren, lezingen van auteurs, 
poëzie-middagen, activiteiten 
voor kinderen en scholen, en-
zovoort. Ik denk dat we am-
bitieus moeten zijn met onze 
bib van de 21ste eeuw. De 
bibliotheek van de toekomst 
mag niet enkel een nieuw ge-

bouw zijn, maar zal de start 
worden van een vernieuwd 
en versterkt bibliotheekbe-
leid. 

- Is al die ambitie wel haal-
baar?
Ik geloof van wel. We hebben 
om die reden al besloten tot 
een uitbreiding van het perso-
neel.  Ook de samenwerking 
met het cultuurcentrum Blik-
veld kan op de nieuwe locatie 
tot mooie initiatieven leiden. 
Ik ben verder overtuigd dat 
we ons moeten beraden over 
de toekomst van de uitleen-
posten op Putsesteenweg en 
Rijmenam. 
Hierbij dienen we bijzondere 
aandacht te besteden aan de 
scholen en de thuisbezorg-
dienst ‘Bib aan huis’ (voor 
senioren en gehandicapten), 
die soms nog onvoldoende 
gekend is.

- Hebben jullie al gedacht 
aan de inrichting?
In de maand mei hebben we 
met een delegatie van het be-
stuur, de personeelsleden en 
leden van het Beheersorgaan 
een bezoek gebracht aan 
4 bibliotheken. Het is van 
groot belang dat de nieuwe 
inrichting leidt tot een aange-
name sfeer voor de bezoekers 
én het personeel. Het bezoek 
was daarvoor erg leerrijk en 
nuttig. Er zijn nog verschil-
lende belangrijke beslissin-
gen te nemen omtrent de 
beveiliging van het materiaal, 
de zelfuitleendesk, een kind-
vriendelijk jeugdaanbod, … 

Het is nu zaak om hier de ko-
mende maanden verder werk 
van te maken. 

- Steven, we wensen je veel 
succes!

“Nieuwe bib moet 
ontmoetingsplaats worden”

■ In de lente zijn de werken voor de bouw van de nieuwe 
bibliotheek gestart. Daarom stellen we aan onze schepen van 
cultuur Steven Morrens enkele vragen over de toekomstplan-
nen voor de bibliotheek in onze gemeente. 
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Het aantal sociale of betaal-
bare woningen in ons dorp 
ligt veel lager dan elders in 
Vlaanderen. Hier willen we 
werk van maken. In de ver-
kaveling Grote Heide wordt 
een gedeelte gereserveerd 
voor sociale woningbouw 
en sociale kavels met voor-
rangsregels voor inwoners 
van de gemeente.

Momenteel trachten we als 
OCMW en als gemeente 
kleine woningen op te kopen, 
deze te renoveren en te ver-
huren aan sociaal zwakkere 
groepen. Daarnaast hebben 
we een goed samenwerkings-
verband met het Sociaal 
Verhuurkantoor (SVK) van 
de BODUKAM-gemeenten 
(Bonheiden – Duffel – St.-
Katelijne-Waver – Meche-
len).

Uit de omgevingsanalyse 
van het Lokaal Sociaal Be-
leidsplan (LSB) blijkt dat het 
aantal 60/80 plussers in onze 
gemeente veel hoger ligt dan 

het gemiddelde in Vlaan-
deren. In Bonheiden rijzen 
de dure appartementen als 
paddestoelen uit de grond 
maar voor de lage- en mid-
denklasse is het aanbod van 
aangepaste bejaardenvoor-
zieningen zeer beperkt.
Het OCMW bezit 11 be-
jaardenwoningen op de site 
Olmenlaan. Op termijn wil-
len we hier een verdubbeling 

van woningen en flats voor-
zien. De ligging, dicht bij het 
woon- en zorgcentrum ‘Den 
Olm’ en de woonkern van 
Bonheiden, is ideaal.

De ‘Volkswoningen van 
Duffel’ beheert de echte ‘so-
ciale woningen’. Te Bonhei-

den heb je de Cardijnwijk, 
gebouwd in 1972, waar 53 
woningen verhuurd worden. 
Op de Waverse steenweg be-
vinden zich 5 huurwoningen 
en in Rijmenam wordt de 
wijk Hogenopstal gereali-
seerd in verschillende fases. 
Fase 1 (zie foto) werd vol-
tooid in 2000 en omvat 22 
huurwoningen met 3, 4 of 5 
slaapkamers (woningen voor 
grote gezinnen). Fase 2 (zie 
foto) kwam er in 2007 maar 
de uiteindelijke afwerking 
gebeurde maar in 2008. Mo-
menteel zijn de 14 huurwo-
ningen (2 of 3 slaapkamers) 
bewoond door mensen met 

roots in onze gemeente, maar 
de 10 koopwoningen zijn 
nog niet toegewezen. Nog 
14 koop- of huurwoningen 
worden gebouwd in fase 3, 
onmiddellijk naast de lagere 
school ‘De Knipoog’. 

Ook voor het project Zwarte 

Leeuwstraat te Bonheiden, 
goed voor 17 woningen of 
appartementen, zijn bespre-
kingen tussen het schepen-
college en de ‘Volkswonin-
gen van Duffel’ aan de gang, 
maar de realisatie is nog niet 
voor morgen.

CD&V Bonheiden/Rijme-
nam vindt kwalitatief wo-
nen een zeer belangrijk item. 
Ook de nieuwe woonvor-
men zoals kangoeroewonen 
of zorgwonen willen we 
promoten. We moeten dan 
wel ijveren dat deze vormen 
gereglementeerd worden in 
de stedebouwkundige voor-
schriften. We zullen ons ook 
moeten richten op kleinscha-
lige woonprojecten. Enerzijds 
omdat grote kavels niet meer 
voorradig zijn, anderzijds 
omdat het wenselijk is in de 
verschillende buurten een zo 
groot mogelijke sociale mix 
te creëren. Alleen zo kunnen 
getto’s worden vermeden. 
Onze groene gemeente be-
houdt zo zijn belangrijkste 
functie: een veilige en aan-
gename thuishaven voor alle 
inwoners, een plaats waar 
het goed is om te wonen.

Hilde Schueremans
voorzitter OCMW

■ Lokaal sociaal woonbeleid – Vlaamse wooncode – gemeen-
telijke toewijzingsreglementen van sociale huurwoningen – 
150 € per gezin na 5 jaar op een wachtlijst voor een soci-
ale woning... brandend actuele thema’s waarmee we worden 
overspoeld. Op zich een goede zaak, want ‘wonen’ is een pri-
maire basisbehoefte waar iedereen recht op heeft.

Goed wonen voor iedereen

“De mens heeft behoefte aan een 
dak boven zijn hoofd

en vier beschermende wanden.
Hij heeft een ruimte nodig waar hij 

zich ‘thuis’ voelt.”
Otto Fr. Bollnow

Hogenopstal fase 1 Hogenopstal fase 2
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Het Feestcomité
Inwoners van onze gemeente die het geluk hebben hun 50ste , 
60ste  en 65ste huwelijksverjaardag te mogen vieren, wil de 
gemeente in de bloemetjes zetten. Ook de 100-jarigen wor-
den niet vergeten. Op het gemeentehuis, in een feestzaal of 
bij hen thuis wordt er een receptie aangeboden met enkele 
geschenkjes. Het feestcomité zorgt voor de organisatie. Het is 
samengesteld uit:
• Leo Verschooten, schepen
• Monique Ventôse, voorzitster
• Gerda Frans, ondervoorzitster
• Yvonne Van Bosstraeten, lid

Verder zijn alle politieke partijen vertegenwoordigd.

Leo, Monique, Gerda en Yvonne nemen de voorbereidingen 
er graag bij. De feesten zijn steeds zeer aangenaam, er worden 
leuke herinneringen opgehaald en ze krijgen vele positieve re-
acties van de gelukkigen. 

Bedankt 
Frank!
Vanwege familie-uitbrei-
ding en de professionele 
keuzes die men soms in 
het leven moet maken, 
heeft Frank Iwens,  één 
van onze veelbelovende 
jongeren in de gemeen-
teraad, gevraagd om ver-
vangen te worden. 

Wij wensen Frank en zijn 
familie hierbij het aller-
beste en danken hem voor 
de fijne samenwerking! 

Monique, doe(t) het goed!
Nadat Frank een belangrijke knoop had doorgehakt was de terugkeer voor Monique Ventôse 
naar de gemeenteraad een feit. Op 27 februari 2008 legde Monique de eed af. Samen met 
Hilde en Marleen zijn de vrouwen weer goed vertegenwoordigd in de CD&V-fractie van de 
gemeenteraad.
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Colofon

Inmiddels zijn we een jaar na 
de federale verkiezingen. Een 
jaar waarin de media naarstig 
het spelletje “Hoe beschadig 
ik Yves Leterme of het Kartel 
CD&V/NVA?” meegespeeld 
hebben met alle andere poli-
tieke families. Het is een ge-
meen potje één tegen allen, 
waarbij de bevolking weer 
een stukje meer gedegouteerd 
geraakt van het politieke ge-
beuren. Er is een massa ener-
gie verspild, dossiers die de 
bevolking ten goede komen 
werden bewust tegengehou-
den om dan te zeggen: “Zie-
deweldattemhetniekan.”

Men zegt over dit soort spel-
letjes wel eens: het hoort er-
bij. Ik ben het daar helemaal 
niet mee eens!

Het is perfide, zeker als je 
weet dat de pers een aantal 
gegevens en feiten bewust 
verzwijgt.

Over dat spelletjes-gedoe zul-
len we het in onze volgende 
editie wellicht nog eens heb-
ben.

In alle geval ben ik blij met de 
negende plaats van Bonhei-
den-Rijmenam in de studie 
uitgevoerd in opdracht van 
Knack naar de leefbaarheid 
van de gemeenten in Vlaan-
deren. Da’s tof en bemoedi-
gend.

Toch kwam er een zwak punt 
naar voren in de bevraging: 
de dienstverlening. Ik heb al 
mogen ervaren dat er in onze 
gemeentediensten zéér goede 
ambtenaren én arbeiders 
werken. Sommigen moeten 
in moeilijke omstandighe-
den proberen het hoofd bo-
ven water te houden. Deze 
mensen verdienen een dikke 
pluim! Ik stel echter vast dat 
een aantal goede ambtenaren 

de gemeentediensten verlaten 
om elders te gaan werken. 
Dit stemt tot nadenken. Voor 
dit een algemene tendens 
wordt moeten we durven 
analyseren wat er misloopt. 
Ik meen oprecht dat we met 
een gezonde inzet, openheid 
en samenwerking tussen het 
college van burgemeester en 
schepenen, de gemeentese-
cretaris en de diensthoofden, 
het tij kunnen keren.

Een gelukkig en gemotiveerd 
gemeentepersoneel is de sleu-
tel tot een goede dienstverle-
ning. U hebt daar recht op!

Bert De Haes
Voorzitter CD&V Bonhei-

den

Komaan!
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