
Steven Morrens.  
“Als één man achter Mieke”. 
Met Mieke als lijsttrekker gaat CD&V resoluut voor een frisse kijk 
op Bonheiden-Rijmenam. Daar wil ik vanop de 2de plaats graag 
aan meewerken. En als CD&V straks dankzij uw vertrouwen 
bestuursverantwoordelijkheid mag opnemen in onze gemeente, maak 
ik daar zeer gedreven en met veel enthousiasme alle tijd voor vrij. Ons 
hele team is er klaar voor en staat als één man achter onze vrouwelijke 
lijsttrekker. En u?

37 jaar, Geassocieerd notaris – 1e Schepen
Muizensteenweg 75, 2820 Bonheiden

Steven Morrens
2e plaats

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

Een frisse kijk, een
betrouwbare aanpak.

Bonheiden          Rijmenam

Levenskwaliteit voor iedereen.  
Dat is onze hoofdzorg!
Wie opgroeit in Bonheiden-Rijmenam of er het 
geluk vindt, moet de kans krijgen om er te blijven 
wonen. Dat geldt voor jonge gezinnen, maar ook 
voor alleenstaanden en voor wie hier wil genieten van 
zijn oude dag. Wij gaan voor een zorgzame mix van 
levenskwaliteit, betaalbaar én duurzaam wonen.

Mieke Van den Brande
Lijsttrekker



Bonheiden-Rijmenam, 
tot uw dienst.
Dankzij het lokaal dienstencentrum kunnen mensen zo lang mogelijk 
zelfstandig in hun omgeving blijven wonen. De verschillende 
diensten (het aanbieden van warme maaltijden, de poetsdienst, 
ouderengezelschapsdienst, klusjesdienst, mindermobielencentrale…) en 
ontspannende activiteiten die de zorgverleners aanbieden, maken het onze 
senioren graag wat comfortabeler.

Ons dienstencentrum werkt uitstekend en oogst veel lof, maar is te klein en 
vereist een nieuwe locatie. Wij willen het onderbrengen in de Olmenlaan, om 
daar een volwaardige zorgsite uit te kunnen bouwen.

53 jaar, OCMW-voorzitter, schepen sociale zaken, Kraaivenstraat 7, Rijmenam.

Bank met 4% extra lente.
De Dijle- en Bruinbeekvallei geven onze gemeente een apart, rustgevend 
karakter. Extra openbare rustbanken en bijkomende trage wegen, zorgen 
ervoor dat jong en oud binnenkort nog meer van de natuur kunnen genieten. 
Dit bijvoorbeeld op weg naar het ziekenhuis of in mooie straten zoals de 
Zellaerdreef. 

69 jaar, lid van Okra, Domis de Semerpontlaan 59, Bonheiden

Thuis in Bonheiden-Rijmenam.
We willen onze ouderen zolang mogelijk thuis laten wonen. Daarom willen 
we een gemeentelijke premie invoeren voor ‘levenslang wonen’. Dit om de 
toegankelijkheid, veiligheid en comfort van onze senioren in hun eigen huis 
te verbeteren. 

37 jaar, dienst Geriatrie Imeldaziekenhuis, Zonnebloemstraat 6, Rijmenam

Een zorgzame mix.
De site van de Olmenlaan moet worden voorbehouden voor senioren en 
zorgbehoevenden. Binnen de site gaan we voor een gezonde mix van 
sociale huurflats, flats voor mensen met een gemiddeld inkomen en voor 
assistentiewoningen voor zorgbehoevende inwoners.

57 jaar, raadslid en lid vast bureau OCMW, kok in het Imeldaziekenhuis,  
Muizensteenweg 9, Bonheiden.

Betaalbaar wonen, 
duurzaam leven.
Ook jonge gezinnen hebben nood aan betaalbare en duurzame 
woningen. De Grote Heide site leent zich daar uitstekend toe. Wij willen 
er een mix van verschillende woonvormen creëren, met voorrang voor 
de inwoners van Bonheiden-Rijmenam.

29 jaar, economist,  Berlaarbaan 100, Bonheiden.

Een vrijwillige bijdrage.
Thuis blijven wonen is de grootste wens van vele ouderen en zieken. 
Onze daadkrachtige mantelzorgers maken hierin elke dag opnieuw 
het verschil. We willen daarom een gemeentelijke ondersteuning 
invoeren voor de mantelzorg.

70 jaar, mantelzorger, Reetlei 23, Rijmenam

Laagdrempelige mobiliteit.
Rolstoelgebruikers en jonge ouders met kinderwagens moeten zich 
moeiteloos doorheen onze gemeente kunnen verplaatsen. Elk openbaar 
gebouw en al onze voetpaden moeten het toegankelijkheidsprincipe 
respecteren en realiseren. Ook na wegenwerken moeten onze voetpaden 
opnieuw gecontroleerd worden.

27 jaar, ergotherapeute in het Woon-en zorgcentrum Den Olm

Hilde Schueremans

 Yvonne Van Dievel -  
Van Bosstraeten

Marc Huyghe Kristel De Laet

Peter Keuleers

Frans Van Oosterwijck 

Anke Geerts

3e plaats

15e plaats

21e plaats 16e plaats

7e plaats

20e plaats

8e plaats

Wij gaan voor een zorgzame mix van 
levenskwaliteit, betaalbaar én duurzaam wonen.


