
                                                                                                                         
                                                                                              
  
 

              

Toegankelijkheid 
CD&V vecht tegen sociaal isolement. 

Werk maken van een betere toegankelijkheid 
moet ertoe biijdragen dat ook personen met 
een beperking buiten durven komen en zich 
kunnen verplaatsen zonder al te veel 
hindernissen. 
 
Soms zijn er  ingrepen nodig in de bestaande 
weg- en parkeerinfrastructuur. Aan het 
domein van de Krankhoeve werden de 
parkings voor minder mobiele personen 
dichter tegen het gebouw gebracht.  Een 
rolstoelvriendelijk pad verbindt deze 
plaatsen  nu met het gebouw.

Mieke Van den Brande – schepen van Openbare Werken: 

Waterdoorlatende verhardingen
De Oude Booischotsebaan en  de Lijsterbeslaan hadden bij hevige regenval te kampen met 
wateroverlast. Door infiltrerende grastegels met waterdoorlatende steenslag aan te leggen 
heeft het regenwater meer kans om in de grond te zakken. In de Lijsterbeslaan en Krankhoeflei 
werd gekozen voor betonstroken. Deze techniek is zeer duurzaam en interessant voor wegen 
in een landelijke en bosrijke omgeving omdat er 
meer rekening wordt gehouden met de 
plaatselijke waterhuishouding en andere 
omgevingsfactoren. De betonstroken zijn ook 
goed berijdbaar voor fietsers. 

Asfaltering en riolering
In 2017 werden volgende straten geasfalteerd: 
H. Van den Reecklaan, zijweg Broekstraat, stuk 
van de Boslaan, kruispunt Pelgrimstraat – Oude 
Kasteellaan, Peerlaarstraat, zijweg 
Weynesbaan naast het kerkhof, verbetering 
kruispunt Sleestraat, kruispunt Schommen – 
Schoolstraat. Kruispunt Poverstraat werd 
aangevat, maar wacht op beter weer voor de 
afwerking.

De rioleringswerken Koningin Astridlaan – 
Vijverstein zijn bijna beëindigd. Asfalt en 
belijning zijn klaar. Probeer deze prachtig 
gelegen fietsstraat maar eens uit! 

NIEUWE AANPAK VOOR 
LANDELIJKE EN 
BOSRIJKE WEGEN

Pesten op school aanpakken, een andere invalshoek
COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Hugo Geerts
Hugo.Geerts@vlaanderen.be
www.bonheiden.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.combonheiden.cdenv

in BONHEIDEN - RIJMENAM
Bonheiden.cdenv.be
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Beste inwoners,

2018 wordt een verkiezingsjaar. En dus 
belangrijk voor een politieke partij. 
Om dat allemaal in een beste sfeer voor 
te bereiden starten we met onze 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op 
zondag 14 januari vanaf 14.30 u in het 
Blikveld. Iedereen is van harte welkom.
Gastspreker is niemand minder dan 
minister van Justitie Koen Geens.
Maar in afwachting daarvan wenst 
CD&V Bonheiden-Rijmenam u alvast 
een spetterend 2018!
Hugo Geerts, voorzitter

 Wouter Verhoeven, schepen van Onderwijs:

Pesten op school blijft actueel. Voor CD&V 
Bonheiden - Rijmenam is dit dan ook een grote 
bezorgdheid.
In onze scholen in Bonheiden en Rijmenam zijn 
directies en leerkrachten actief betrokken bij 
opsporen en aanpakken van pestgedrag. Niet 
alleen de schoolaanpak heeft een belangrijke 
functie, ook ouders kunnen hun steentje 
bijdragen. 
Daarom hebben de Vlaamse koepel-
verenigingen Go! Ouders, Koogo en VCOV een 
brochure uitgebracht met daarin nuttige tips 
voor ouders van kinderen die pesten of gepest 
worden. 
Brochure gratis te downloaden op website van 
bovenstaande ouderverenigingen.

Wouter Verhoeven, schepen van onderwijs, en 

Kristel De Laet, voorzitter oudercomité GEBO, 

buigen zich over welzijn op school.
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Kiezen voor de juiste materialen, verhoogt de 

toegankelijkheid op duurzame manier.



Het voorbije seniorenfeest was een succes. 
CD&V vindt  het belangrijk dit seniorenfeest 
te blijven ondersteunen.  Een gezellige 
namiddag bieden en verbondenheid creëren 
tussen ouderen is belangrijk in de strijd tegen 
eenzaamheid! 

Overstap naar  “ONDERDAK”
Op 1 oktober 2017 zijn we officieel lid 
geworden van het sociaal verhuurkantoor 
(SVK) “Onderdak”, samen met andere 
landelijke gemeenten  met eenzelfde proble-
matiek  nl. Putte, Berlaar en  Heist o/d Berg.
In 2018 gaan we inzetten op de 
bekendmaking van het SVK binnen de 
gemeente! 
 

Verhuren aan een SVK biedt aan de 
verschillende partijen tal van voordelen. 
Onze gemeente heeft een grote achterstand 
in het aanbod van sociale woningen. De 
ingehuurde woningen via het SVK helpen ons 
de gevraagde quota te realiseren.

Hilde Schueremans, onze voorzitter van 
het OCMW, zet in op meer sociale woningen 
en appartementen in onze gemeente. 
 
Sociaal woonproject Zwarte Leeuwstraat, is 
klaar! 

De eerste bewoners hebben hun intrek 
genomen in de nieuwe site van de Zwarte 
Leeuwstraat. Dit woonproject omvat 19 
sociale appartementen. Terwijl de 
verdiepingen door hun kleinschaligheid 
vooral bedoeld zijn voor alleenstaanden en 
kleine gezinnen, zijn de gelijkvloerse flats 
speciaal aangepast voor ouderen.

Alle flats zijn toegewezen. Een groot aantal 
hiervan werd toegekend aan inwoners van 
onze gemeente. 

Hilde is bijzonder blij met de samenwerking 
tussen de Duffelse huisvestingsmaatschappij 
en het OCMW. Mooie initiatieven zijn reeds 
genomen. De buurt werd uitgenodigd voor 
een kennismaking met het project 
aansluitend gevolgd door een receptie. Want 
onbekend is onbemind! Mieke Van den Brande, eerste 

schepen, kijkt vooruit.

“Vanuit het lokale bestuur hebben we heel 
wat mogelijkheden om het voor onze 
inwoners zo aangenaam mogelijk te maken.  
De uitdagingen voor onze mooie landelijke 
gemeente zijn ontzettend groot. Daarom 
moeten we vandaag de juiste keuzes maken. 

Opeenvolgende rioleringswerken zullen 
onvermijdelijk de volgende jaren een groot 
deel van de financiën bepalen. Water 
zuiveren, het is belangrijk, en evident voor wie 
al aangesloten is op een riolering. Maar ons 
welbevinden wordt vaak meer bepaald door 
een spannende sportwedstrijd, een 
ontluikende cultuurvoorstelling, een leuk 
moment bij de jeugdbeweging, een toffe 
babbel in het dienstencentrum van het 
OCMW, of simpelweg bij de bakker of op straat 
zittend op een bankje.

De werkzaamheden in de dorpskern van 
Rijmenam zijn volop aan de gang en beogen 
een aantrekkelijke handels- en horecakern, 
‘Parel aan de Dijle’. Daar maken we werk 
van. 

Ook in Bonheiden wachten vele inwoners op 
een kernverfraaiing: niet alleen een steenweg 
om zo snel mogelijk door of over te steken, 
maar een plaats rond de kerktoren om te 
verblijven, om andere mensen te ontmoeten. 
Daar moeten we werk van maken.

 Dankzij het beeldkwaliteitsplan vocht CD&V 
ook vorige legislatuur voor verantwoord 
bouwen met variatie, kwaliteit en oog voor 
groenelementen. We zijn dringend toe aan 
een nieuwe bladzijde in de 
dorpsontwikkeling. Er moeten goede 
afspraken  gemaakt worden over waar we 
willen wonen of  waar we een handelszaak 
willen vestigen, waar we open ruimte willen, 
waar we willen ontspannen, waar we elkaar 
willen ontmoeten.

CD&V wil een café

CD&V ijvert ervoor om bij de ontwikkeling van 
het Kerkplein in Bonheiden ruimte te bieden 
voor horeca, liefst een café. De panden waarin 
de Wereldwinkel en de Heemkundige kring 
nu gevestigd zijn, zouden daarvoor een prima 
locatie zijn. Daarom zullen stappen genomen 
worden om de bestaande functies elders 
onder te brengen.”

 BRUISENDE 
DORPSKERNEN
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Welkom op onze nieuwjaarsreceptie! 
Gastspreker: Minister Koen Geens
Zondag 14 januari 2018  van 14.30 u tot 17.00 u in 't Blikveld

WELZIJN & WONEN

Seniorenfeest 2017 een groot succes

SLIM VOOR KLIMAAT EN ENERGIE
De gemeente Bonheiden ondertekende op 
30 maart 2016 het Europees 
Burgemeestersconvenant voor klimaat en 
energie. Onze CD&V- mandatarissen werken 
via diverse beleidsdomeinen mee om deze 
doelstellingen te halen. 
 
De openbare verlichting is de grootste 
energieverslinder waar een 
gemeentebestuur op kan ingrijpen. Naar het 
voorbeeld van andere gemeenten, werd 
samen met Eandis een lichtplan opgesteld 
dat gefaseerd zal uitgevoerd worden. Het 
dimmen van lichten zal pas mogelijk zijn als 
de oude lampen vervangen zijn door LED –
lampen. We beogen een  volledige  
modernisering op 10 jaar tijd. Dit is een 
investering die zichzelf zal terugverdienen. 
 
De overheidsgebouwen ondergaan 
systematisch een ‘klimaatkuur’. Zo werd het 
dak van de sporthal voorzien van 
zonnepanelen. Recent nog was het gebouw 
van de technische uitvoeringsdienst in de 
Gestelhoflei aan de beurt. Daar werd 
gekozen voor een nieuw dak met een hoge 
thermische waarde en nieuwe TL –LED- 
verlichting met bewegingssensoren. In 2018 
worden er zonnepanelen op het dak 
geplaatst. 
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Meer sociale woningen via het sociaal 

verhuurkantoor SVK "Onderdak".




