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Garageverkoop

Het zou een goede quizvraag zijn voor “De
Slimste Rijmenammer” : ‘Hoeveel m² beton
bedekt het nieuw aangelegde (en naar verluidt
“groene”) Jacques Morrensplein ?

Ook dit jaar heeft Curieus traditiegetrouw een
aantal activiteiten die een duurzame
samenleving bevorderen op het programma
staan. Samen met onze vrienden van KWBBonheiden organiseert vzw Curieus op
zaterdag 20 mei 2017 onze jaarlijkse
GARAGEVERKOOP.

+/- 150 m² +/- 500 m² +/- 1000 m² +/- 1500 m²

Terwijl men in Vlaanderen eindelijk bewust is
dat er dringend nood is aan een “betonstop”,
stort men er in Bonheiden blijkbaar verder
lustig op los. Om het leed een beetje te
verzachten werd er ook nog een halfslachtige
“groene toets” gegeven : een handvol dennen
in een grauw veld van steenslag.
Meer dan € 500.000 voor de belastingbetaler is
veel geld voor een desolaat plein dat het
uitzicht heeft van een verlaten fabrieksterrein.

Bonheiden, waar senioren welkom
zijn, maar jongeren net iets minder.
Wist u dat Bonheiden een heel grote
aantrekkingskracht heeft op … senioren? Een
beleid dat senioren welkom heet, is zeker een
goede zaak. Maar zo welgekomen senioren
hier zijn, zo falend en creatiefloos is het
woonbeleid t.a.v. de jongere leeftijdsgroep.
Voor jonge gezinnen die voor zichzelf en hun
kroost toch iets meer willen dan een krap
appartementje is het moeilijk een betaalbare
bouwgrond, koop- of huurwoning te vinden.
Zo ontstaat er ook een demografisch probleem:
nauwelijks bevolkingsaangroei en een
opvallende daling van jongeren, terwijl
intussen de afhankelijkheidsindex van onze
bevolking ruim boven het Vlaams gemiddelde
uitstijgt.

Inschrijving om op eigen terrein spullen te
verkopen kan tot uiterlijk 15 mei bij
katy.joly@telenet.be (015 51 74 27) of
de.smet.jo@skynet.be (0485 52 02 80).
Deelnameprijs: € 2. Vanaf 19 mei 19u kan je
de lijst met deelnemers downloaden op:
https://www.facebook.com/events/2690301135
49197/
Noteer ook alvast de datum van de
“Rommelmarkt” in Bonheiden op het
Kerkplein op zaterdag 9 september 2017 en
ons 2de “Geefplein en inzameling van
speelgoed voor een goed doel” op 22 oktober
in GC ’t Blikveld.

Ceci n’est pas un Pont
De mobiliteitsfantasieën van ons
gemeentebestuur schieten alle kanten uit.
Nu met een ‘illusiebrug’ een echt magrittiaans
surrealistisch kunstwerk in de
Bruinbeekstraat.
Misschien valt er een award mee te winnen als
toeristische bezienswaardigheid.
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S-PLUS Bonheiden – Rijmenam

Milieuvriendelijke activiteiten
Dank zij het huidige college, konden de
inwoners hun kerstbomen opstoken tijdens de
kerstboomverbranding. Daar waar in andere
gemeenten gezocht wordt naar gezonde
vernietiging, gaf Bonheiden weer eens het
goede voorbeeld en dat met een groene
schepen voor milieu. Proficiat voor dit
fletsgroen beleid !

Dienstverlening aan de bevolking
Zoals iedereen weet, kon men elke werkdag
terecht op het gemeentehuis. Blijkbaar is de
zaterdag geen werkdag meer voor het
gemeentehuis, maar wel voor het plaatsen van
een parkeerschijf op het Kerkplein. Voor
sommige diensten dient men bovendien een
tijd vooraf een afspraak te maken. Is dit
drempelverlagend? Bedankt gemeentebestuur !

Zebra’s ontsnapt ?

S-Plus is een wervelende en
dynamische vereniging die
ernaar streeft om vooruit te gaan
en te denken en nieuwe generaties senioren aan
te spreken.
De organisatie steunt op progressieve sociale
waarden als gelijke kansen, rechtvaardigheid,
verdraagzaamheid en solidariteit. Daartoe
organiseert deze vereniging kwaliteitsvolle en
betaalbare activiteiten, voor iedereen.
Met een S-PLUS-lidkaart (€ 10/jaar) heb je
recht op een heleboel voordelen en kortingen
en ontvang je gratis 4 keer per jaar het
tijdschrift “S-PLUS”.
Tenslotte verdedigt S-Plus de belangen van
alle senioren, zowel op gemeentelijk, Vlaams,
federaal als Europees vlak.
Lidkaarten en meer info zijn te verkrijgen bij
de voorzitter : Marcel Geivaerts,
Guldensporenlaan,49 - 2820 Bonheiden (tel.
015/33.64.46 of 0476/58. 13.50) marcel.geivaerts@telenet.be.

Vraagje
Heb je ook nog verbeterpunten die in BonheidenRijmenam aan bod zouden moeten komen, aarzel
niet deze door te geven. Wij schenken er de nodige
positieve aandacht aan.

In Rijmenam keek een bezorgde moeder al een
tijdje toe hoe slecht het liep met de
verkeersveiligheid voor kinderen van de
school. De leerlingen van “De Knipoog” gaan
te voet naar de turnzaal en steken over aan
Sint-Maartensberg. Het zebrapad is helemaal
vervaagd. Samen met enkele kompanen
van Curieus vestigden de ouders op 14
november 2016 met een ludieke actie de
aandacht op het vervaagde zebrapad. Sp.a
Bonheiden-Rijmenam was zeer gecharmeerd
door deze speelse actie die onze
gemeentebestuurders toch sterk zou moeten
aanspreken.
Reactie van de burgemeester kwam snel via
Facebook. Hij verzekerde dat binnen ‘enkele
weken’ de 1° fase van de werken zouden
starten. Enkele weken werden maanden en
ondertussen is er nog niets veranderd. Daarom
trekt sp.a aan de alarmbel. ‘We verwachten dat
de burgermeester dit ernstig neemt en mee op
zoek gaat naar een tijdelijke oplossing’ laat de
voorzitter weten. ‘Wij willen graag aanbieden
om de zebra’s met permanente verf te komen
schilderen’ voegt Pieter er nog aan toe.

Heb je interesse in onze werking, contacteer ons.
Van harte welkom bij een warme en dynamische
ploeg.
Namens de sp.a afdeling Bonheiden-Rijmenam,

Pieter Bigaré,
voorzitter
bonheiden@s-p-a.be
indien je deze periodiek via mail wenst te ontvangen, laat
het ons maar weten.
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