
“Deze sterke ploeg heeft mijn volledige steun.  
Lijsttrekker Mieke Van den Brande ken ik persoonlijk.  
Ik weet dus dat zij zich voor 100% zal inzetten om,  
samen met haar dynamisch team, Bonheiden nog mooier 
en aangenamer te maken. Op mijn steun kunnen ze de 
volgende jaren rekenen! 

Hopelijk op 14 oktober ook op de uwe!”

Kris Peeters
Vlaams minister-president .

Kris Peeters

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

Rechtsomkeer aan het 
sluipverkeer.
Bonheiden en Rijmenam dorp slibben stilaan 
dicht. De drukte op onze dorpswegen vormt op 
vele plaatsen intussen een echt probleem. 

Door de doordachte herinrichting van beide 
dorpskernen willen wij de verkeersdoorstroom 
verlagen en verkeersveiligheid verhogen. We 
roepen het toenemend sluipverkeer daarbij 
eindelijk halt toe en geven zwakke weggebruikers 
opnieuw prioriteit.

CD&V Bonheiden-Rijmenam kiest daarbij 
voor open communicatie naar inwoners en 
middenstand toe. Echte inspraak is voor ons geen 
ijdel woord. Ook afspraken over de gemeentelijke 
grenzen heen zijn volgens ons een must voor een 
vlotte doorgang.

Bovendien bereikt ook het waterbeleid in onze 
gemeente een cruciaal kantelpunt. Discussies 
rond bovenbouw (heraanleg straten, pleintjes…) 
mogen de rioleringswerken nu niet vertragen.  

Mieke Van den Brande
Lijsttrekker



Van de regen in de drup.
Het scheiden van regen- en afvalwater en het hergebruik van regenwater zijn 
belangrijk voor een efficiënt en duurzaam waterbeleid. Daarom werken we 
over de hele gemeente aan een gescheiden waterstelsel. Daarnaast willen we 
ook de gemeentelijke afkoppelingspremie opnieuw invoeren. 

De inhaalbeweging voor de rioleringsaanleg moet in de eerste plaats 
in Rijmenam gebeuren, aangezien de achterstand hier het grootste is. 
Nu de werken van Aquafin kunnen starten, kunnen er eindelijk ook meer 
rioleringsbuizen in de grond.

66 jaar, schepen, Diedonken 2, Bonheiden.

Stapvoets verkeer.
Onze wegen kunnen de grote verkeersstroom amper nog slikken. Om de 
auto vaker aan de kant te krijgen, willen wij zoveel mogelijk alternatieve 
verplaatsingsmiddelen promoten: te voet, per (elektrische) fiets, 
carpooling...

Ook het openbaar vervoer blijft natuurlijk een belangrijke speler. In nauw 
overleg met De Lijn en de verschillende buurgemeenten, moeten we samen 
op zoek naar alternatieve routes. 

56 jaar, gemeenteraadslid, voorzitter feestcomité, 
Korte Dreef 85, Rijmenam.

Groene gemeente.
Bonheiden-Rijmenam moet een bosrijke gemeente blijven. De open, 
groene ruimte moet ten allen tijde beschermd blijven. Het tekort 
aan kleinere en sociale kavels voor alleenstaanden (jong en oud) en 
jonge gezinnen, moet worden opgelost door het creëren van kleine en 
betaalbare percelen dichtbij de dorpskernen. 

25 jaar, leerkracht,
Korte Dreef 30, Rijmenam.

Gerecycleerd goed.
Onze afvalberg moet verkleinen. We blijven het principe hanteren 
dat de vervuiler zelf betaalt en niet de gemeenschap, zodat de 
verwerking van afval op termijn betaalbaar blijft. Recycleren, sorteren 
en composteren in een groene gemeente als de onze moet blijvend 
gepromoot worden. 

56 jaar, gemeenteraadslid, compostmeester, voorzitter KVLV, 
Rijmenamseweg 169, Rijmenam.

Grensoverschrijdende, 
duurzame mobiliteit.
Het sluipverkeer in de woonstraten moet ontmoedigd worden. We streven 
hierbij naar trage wegen en gelijkvormige maatregelen. We denken 
hierbij aan duurzame wegversmallingen, eenrichtingsverkeer in plaats van 
afgesloten straten en beter overleg tussen de verschillende buurgemeenten, 
de provincie en het gewest.

52 jaar, gemeenteraadslid (fractieleider), kinesist, 
Lange Dreef 87, Rijmenam.

Baanbrekende hagen doen 
vertragen.
Nieuwe, afgeschermde fietspaden (Dijleweg, Muizensteenweg, Weynesbaan) 
geven de omgeving niet alleen een frisgroen effect, maar vernauwen 
ook het weidse baangevoel van de autobestuurder. Zo doen de hagen 
de weggebruiker zijn snelheid spontaan verlagen. Ook extra flitspalen, 
roodlichtcamera’s op gevaarlijke kruispunten en LED-verlichting bij 
oversteekplaatsen moeten de veiligheid van elke weggebruiker verhogen.

54 jaar, lid van schoolraad van de st. Mariaschool, 
Zwarte Leeuwstraat 74, Bonheiden.

Dynamische dorpskern.
Rijmenam moet dynamisch, veilig en bereikbaar zijn. Bij de 
heraanleg ervan moet  bijzondere aandacht gaan naar de 
leefbaarheid van de dorpskern, zowel voor de bewoners als 
voor de middenstand. 

44 jaar, halftijds huisman - halftijds horeca,  
Amerstraat 22, Rijmenam.

Open communicatie, 
transparant beleid.
De communicatie naar de inwoners en handelaren toe kan beter, 
vooral bij het aankondigen en opvolgen van wegenwerken. Voor grote 
infrastructuurwerken moet een gedetailleerd communicatieplan uitgewerkt 
worden, zodat iedereen tijdig weet welke werken er wanneer van start gaan.

33 jaar, werknemer bij traiteur De Cree, 
De Bergen 41, Bonheiden.
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17e plaats gemeente

5e plaats provincie


