
1 + 1 = 2
Steven Morrens

2° plaats

Voor een 
steViger beleid

lijst 7bonheiden-rijmenam.cdenv.be

steVen Morrens

• Geboren & getogen in Bonheiden
• Gehuwd met Marleen
• Papa van Helena, Elias & Pauline
• Geassocieerd notaris met Jacques

Morrens
• 1° schepen
• www.stevenmorrens.be
• info@stevenmorrens.be
• Gsm 0485.913.126

Ps: 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

Cd&V

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



ik zeg wat ik doe
Ik sta op de 2° plaats om er voluit tegenaan te gaan.
Laat dat duidelijk zijn.

Samen met:

• Mieke als lijsttrekker                                                         
(Historisch toch voor Bonheiden-Rijmenam?)

• Jonge nieuwkomers
• Sterke blijvers

Kortom, Met een sterk vrouwen & mannen team
Of het nu gaat over ons & een coalitiepartner, over 
onze duidelijke afspraken & U, over onze beloftes & 
realisaties, of over uw dromen & ons budget: 
de rekening moet & zal kloppen.

ik doe wat ik zeg
Het gonst van “verandering”? U verdient meer: 
verandering én verbetering met een moedig bestuur.

Een bestuur dat zijn nek durft uitsteken, dat open 
communiceert en dat duidelijk en gemotiveerd ja of 
neen zegt op vragen van alle mensen.

In dat algemeen belang wil ik meewerken en vooral een 
gezond en planmatig financieel beleid maken. 
En daarover blijven waken.

Voor mij is 1 + 1 = 2. Je kan een euro niet twee keer 
uitgeven: niet thuis, niet in de politiek. 

ik geef U de Vijf
1. Meer betaalbare woningen
Betaalbare kleine kavels nabij de dorpskernen. 
Voorbeeld Grote Heide: een duurzame nieuwe wijk met 
100-tal woningen in een evenwichtige sociale mix.

2. Heraanleg & riolering rijmenam-dorp
Lange Dreef blijft tweerichtingsverkeer: dat is beslist. 
Waardevolle & dure plannen in de prullenmand? 
Rijmenam moet heraangelegd worden als een leefbaar, 
veilig en bereikbaar dorp! Stap voor stap, met de 
minste hinder voor de middenstand.

3. Verkeersveilige fietspaden
De fietspaden van Weynesbaan, Dijleweg en 
Muizensteenweg moeten verbeterd worden.

4. kind en jeugdontmoetingscentrum (kjoC) nu
Voor de vierde verkiezing op rij beloven en toch niet 
doen? Mijn bouwplan (als schepen van jeugd) is klaar
voor uitvoering. Een centrum met kinderopvang, 
jeugdhuis, zaal… voor onze kinderen, jongeren en jonge 
gezinnen!

5. gezond beleid, geen belastingverhoging
Besturen is prioriteiten stellen. Dan kiezen & rekenen. 
En doen! En de rekening moet kloppen.
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