
De Europese Commissie besliste om lokale be-
sturen te betrekken bij het halen van de klimaat-
doelstellingen. Zij spelen een cruciale rol bij het 
afremmen van de klimaatverandering. “Als je 
bedenkt dat 80% van het energieverbruik en de 
CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke acti-
viteiten zoals bebouwing en mobiliteit, kan je als 

gemeente niet langer aan de kant blijven staan”, 
zegt Albert Beerens. Met de ondertekening van 
het burgemeestersconvenant engageren we ons 
om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 
20% te verminderen.
Samen met andere gemeenten gaan we nu een be-
langrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaat-

verandering. De gemeente zal een klimaatactie-
plan opmaken met maatregelen om de gestelde 
doelstelling te behalen. Om dit op te stellen, ba-
seert de gemeente zich op een C02-nulmeting. 
Deze nulmeting is uitgevoerd door het Vlaams 
Instituut voor Technologische Ontwikkeling en 
geeft aan hoeveel CO2 er tijdens een bepaald jaar 
over het hele grondgebied van de gemeente werd 
uitgestoten. Dit referentiejaar wordt als basis ge-
nomen om de 20% daling op te berekenen. Dit 
dossier bevindt zich in een startfase, meer info 
volgt later.

Werk maken van duurzaamheid

INHOUD

Op 25 juli 2014 ondertekende burgemeester Albert Beerens, 
samen met zesenvijftig andere burgemeesters, het Euro-
pees Burgemeestersconvenant. Dit engagement betekent 
een belangrijke stap naar een beter milieu.

p2 Jong VLD / Liberale Vrouwen / Liberale 
Gepensioneerden

p3 Jeugdraad / Openbare Werken

p6 OCMW / Brandweer / Startende 
zelfstandigen

p7 Samenwerking gemeente-OCMW / 
Bedrijvenzone 

p8 OMA-route

Opwijk engageert zich om tegen 2020 de CO2-uitstoot met minstens 20% te verminderen.

Open Vld in 
Vlaamse RegeRing
Onze leden hebben op het liberale Toetredings-
congres enthousiast ingestemd met het Vlaams re-
geerakkoord en met de deelname aan de Vlaamse 
Regering. De partij schoof Annemie Turtelboom 
naar voor als minister voor Begroting, Financiën 
en Energie en viceminister-president, Sven Gatz 
wordt Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd 
en Brussel. Meer op pagina 5 en 6.
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De Liberale Vrouwen Opwijk hebben weer heel 
wat voor u in petto dit najaar. We beginnen op 29 
oktober met een Crea-workshop bloemschikken 
in het thema Allerheiligen. Op 8 november is er 
ons groots Sint-Maartenfeest. Geniet als (groot)
ouder van een lekker stukje taart terwijl de klein-
sten getrakteerd worden op heel wat lekkers van 
de Sint en zijn Pieten. En uiteraard krijgen zij 
ook een mooi cadeau!

Op zondag 16 november bieden we, naar jaar-
lijkse traditie, een feestmaaltijd aan in het kader 
van de “Week van de Smaak”. Dit jaar luidt het 
thema: “Duurzame Verbeelding” dus de nadruk 
ligt op duurzame producten, lokale ingrediënten, 
zelf geteelde groenten, … Wij serveren u een uit-

gebreide lunch in het thema “Van ‘t veld tot op ‘t 
bord.” Op 17 december organiseren we opnieuw 
een Crea-activiteit bloemschikken. We maken 
een mooi kerststuk om uw feesttafel mee te ver-
sieren. 

libeRale VROuWen

Jong VLD heeft drukke zomermaanden achter 
de rug met tal van leuke acties en activiteiten. 
Op 3 mei organiseerde Jong VLD voor het derde 
jaar hun actie ‘schoonmaak van de speeltuinen’. 
De bevindingen werden samengebundeld en 
bezorgd aan schepen van Jeugd Vera De Koster 
en schepen van Openbare Werken Pierre Van de 
Velde. Vooral opvallend was dat de speeltuinen er 
goed onderhouden bijlagen, waarvoor proficiat!
Op 23 juni deelde Jong VLD voor de derde maal 
ijsjes uit aan het station om iedereen een prettig 
verlof toe te wensen. Deze actie werd ook verder 
gezet op de jaarmarkt tijdens Opwijk Kermis.
Op 27 juli was er de jaarlijkse ledenbarbecue. Een 
25-tal leden schoven aan voor een lekker etentje 
en een leuke namiddag.
Op 3 september organiseerden ze hun 19e Itali-
aanse avond, waar ze 324 mensen mochten ver-
welkomen.
Ook de komende maanden zit Jong VLD niet stil. 

Eind oktober volgt er een Gin-tasting, in novem-
ber komt de Sint op bezoek voor de kindjes van de 
leden en in december gaat hun jaarlijkse speel-
goedinzameling (t.v.v. OCMW Opwijk) door.

Interesse? Stuur gerust een mailtje naar 
demedtsmarieke@hotmail.com 

 Jong VLD kuist speeltuinen op.

Naar tweejaarlijkse gewoonte trok-
ken onze Liberale Gepensioneerden 
voor een weekje naar het buitenland. 
Dit keer vlogen ze met 90 passagiers 
richting Tenerife (Playa de las Amé-
ricas). Ze genoten er van het mooie 
weer, de gezellige terrasjes en de 
mooie winkeltjes. Ook de verken-
ning van het eiland, met de vulkaan 
de Teide als hoogtepunt, stond op 
het programma. De sfeer was fan-
tastisch, we kijken nu al uit naar de 
nieuwe bestemming. 

libeRale gepensiOneeRden

vOOrwOOrD
Zowel op politiek vlak als op heel wat 

andere vlakken was de voorbije vakantie 

voor eenieder een verdiende rustpauze 

na het drukke voorjaar. Op politiek vlak 

werd dit voorjaar gedomineerd door “de 

moeder aller verkiezingen”. Het is in onze 

politieke geschiedenis uitzonderlijk dat de 

Europese, federale en regionale verkiezin-

gen samenvallen op één dag.

na zondag 25 mei kondigde zich dan ook 

een drukke periode aan om de verschil-

lende regeringen te vormen. niet minder 

dan zes stonden er in de steigers! Open 

Vld profileert zich als partij op federaal, 

Vlaams en Brussels niveau en kwam bij 

de vorming van de drie regeringen in 

aanmerking voor deelname.

Op het ogenblik dat ik deze tekst schrijf 

maakt Open Vld deel uit van de Vlaamse 

en de Brusselse Hoofdstedelijke regering. 

Op federaal niveau zit Open Vld mee aan 

tafel om te onderhandelen, de kans is 

groot dat onze 

partij ook deel zal 

uitmaken van deze 

regering. Als het 

Open Vld nationaal 

de voorbije jaren 

niet altijd voor de 

wind is gegaan 

dan mogen we de 

voorbije verkiezin-

gen beschouwen 

als een keerpunt. 

Als zij de komende vijf jaar deel gaan uit-

maken van drie regeringen, dan kan dit de 

partij alleen maar ten goede komen.

Het resultaat van de voorbije verkiezingen 

bevestigt eveneens de sterkte van onze 

plaatselijke afdeling. De Opwijkse score 

was even goed als bij de laatste gemeen-

teraadsverkiezingen en het resultaat van 

peter was schitterend. Open Vld bloeit!

Burgemeester 
Albert Beerens

drukke zomer 
voor Jong Vld



De jeugdbewegingen hebben allemaal een fan-
tastisch kamp achter de rug. De leiders en leid-
sters, die zich een heel jaar belangeloos inzetten 
voor de Opwijkse jeugd, verdienen hiervoor ze-
ker onze steun en appreciatie. Ik wens hen alvast 
heel veel succes én plezier in het nieuwe werk-
jaar!

Ook de Opwijkse Jeugddienst heeft samen met 
de jeugdraad nog enkele leuke festiviteiten in 
petto voor het einde van dit jaar 2014. Er zal nog 
een free podium plaatsvinden, er komen nog ver-
schillende workshops, een samenwerking met 
Jeugdhuis Nijdrop staat ook op de agenda, de 
speelpleinen krijgen nog een opknapbeurt, … Al-
lemaal interessante en spannende dingen die de 
jeugd in Opwijk zal doen herleven.
Voor al deze activiteiten kan de jeugddienst re-
kenen op het advies en de ondersteuning van de 
Jeugdraad. De raad werd op 15 september herko-
zen en de nieuwe samenstelling van het bestuur 
ziet er als volgt uit:

- Evelien Beeckman werd verkozen tot nieuwe 
voorzitter, zij heeft KLJ Nijverseel vaarwel ge-
zegd en wil zich nu verder over onze jeugd ont-
fermen via de Jeugdraad.
- Jelle Slaus, actief binnen 12+ Mazenzele, blijft 
op zijn stoel zitten van ondervoorzitter. Hij is de 
enige herverkozene uit de vorige jeugdraad en 
zal zijn ervaring zeer graag delen met de nieuwe 
lichting.
- Jasper Bayens is al jaren actief bij KSJ Droes-
hout, binnen de jeugdraad zal hij verantwoorde-

lijk zijn voor Public Relations.
- Lennert Noppe is lid van Pasar Actief en zal de 
functie van penningmeester op zich nemen.

Als schepen van Jeugd kijk ik er enorm naar uit 
om met deze nieuwe krachten in de Jeugdraad 

een grote stap vooruit te zetten in het jeugdbeleid 
van Opwijk. Ik wens ze bij deze veel creativiteit 
en toffe momenten toe! 

start van het nieuwe werkjaar

September is een belangrijke maand voor de jeugd. Niet al-
leen gaan de schoolpoorten terug open, ook de jeugdbewe-
gingen starten een nieuw werkjaar en mochten een nieuw 
bestuur kiezen voor de Jeugdraad.

evalUatIe OpeNBare werkeN
na 18 maanden is het tijd voor een evaluatie van het 
beleid rond openbare werken. Bij de start van de 
nieuwe legislatuur heb ik de keuze gemaakt om de 
kleine werken te laten uitvoeren in eigen beheer. Dit 
is niet alleen een besparing voor onze gemeentekas, 
maar op deze manier is de wachtlijst van de geplan-
de werken verminderd met meer dan 50%. Qua gro-
tere werken zijn er al heel wat projecten gerealiseerd:
- het voetpad in de Bunderstraat is voor een deel 
vernieuwd;
- het rondpunt Heiveld/karenveldstraat is verkeers-
veiliger gemaakt door de aanleg van uitwijk- en fi ets-
suggestiestroken;
- het voetpad aan de nieuwbouw van het gemeen-

schapscentrum in de kloosterstraat is vernieuwd;
- de parking Fabriekstraat/Ringlaan is heraangelegd 
en uitgebreid;
- de Dries in Mazenzele is gedeeltelijk vernieuwd en 
behandeld;
- verschillende trage wegen werden uitgewerkt met 
dolomiet ofwel genivelleerd door middel van frezen 
en verdichten;
Ook voor 2015 staan er nog heel wat projecten ge-
pland: de Droeshoutstraat wordt vanaf de Vilvoord-
sesteenweg tot aan de Guldenboomstraat verkeers-
veiliger gemaakt en het voet- en fi etspad langs het 
Eeksken wordt aangelegd. Er is al veel werk verricht, 
maar we zijn er nog lang niet.

Veel succes aan het nieuw bestuur van 
de Jeugdraad, ik kijk uit naar de goede 
samenwerking en de leuke momenten!
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In 2015 zal het Eeksken een 
nieuw voet- en fi etspad krijgen.

Nieuw bestuur Jeugdraad: Evelien Beeckman, 
Jasper Baeyens, Lennert Noppe en Jelle Slaus, 
samen met Schepen van Jeugd Vera De Koster.



Zorg

Zorg

Groei
MensenMensen

Het Vlaams regeerakkoord tussen Open Vld, 
N-VA en CD&V is er een met vele tinten 
blauw geworden. Open Vld overtuigde de co-
alitiepartners van cruciale liberale uitgangs-
principes voor het Vlaamse beleid de ko-
mende vijf jaar. Allereerste fundament: een 
budget op orde – meteen, vanaf 2015 dus. Die 
begrotingsdiscipline is nodig, want de tekor-
ten van vandaag zijn de schulden van morgen 
en de belastingen van overmorgen. En dat 
kan niet voor de Vlaamse liberalen. Tweede 
liberale principe: om het begrotingsgat te 
dichten moet de overheid zélf de vinger op de 
knip houden. Géén nieuwe belastingen dus. 
Dat de nieuwe Vlaamse regering mét libera-
len aan boord kiest voor budgettaire disci-
pline, zorgt er meteen voor dat ze duidelijke 
keuzes maakt. Die keuzes weerspiegelen het 
programma waarmee Open Vld naar de kie-
zer trok: kiezen voor vooruitgang, zonder ie-
mand achter te laten. De middelen die vrijko-
men door de tering naar de nering te zetten 

worden daarom geïnvesteerd in groei (500 
miljoen), welzijn (ook 500 miljoen), scho-
len, mobiliteit, enz. Op die manier zet  Open 
Vld haar groeiplan voor de economie en haar 
zorgplan voor de mensen in beleid om.
Nog een belangrijk liberaal principe: wie er-
van uitgaat dat gratis bestaat, vergeet dat ie-
mand anders de rekening betaalt. Om die re-
den maakt het Vlaams regeerakkoord komaf 
met de gratis politiek van bvb. De Lijn. Nog 
liberale blikvangers: het afschaffen van de 
miserietaks, het behoud van het systeem van 
de woonbonus, een oplossing voor de kinder-
opvang, extra inspanningen in onderzoek en 
ontwikkeling, het wegwerken van de wacht-
lijsten in de zorg, een inhaalprogramma in de 
scholenbouw... Zo geven we de economie én 
de mensen zuurstof, zo geven we perspectief 
en goesting in de toekomst.

Lees het integrale regeerakkoord 
op www.openvld.be 

“Het Vlaams regeerakkoord bevat zuurstof 
voor onze economie en voor de mensen.”

Vele tinten blauw in
Vlaams regeerakkoord
Het Vlaams regeerak-
koord, een akkoord tussen 
de Vlaamse regeringspar-
tijen Open Vld, N-VA en 
CD&V, is een akkoord in 
vele tinten blauw en ge-
stoeld op cruciale liberale 
principes.



vOOrzItter rUtteN lOODst 
lIBeraleN IN vlaamse regerINg
Open Vld heeft vanaf het prille begin voet bij stuk ge-
houden: het programma was één en ondeelbaar. Rut-
ten haalt nu haar slag thuis.
 
LBK: Het been stijf houden en op het einde de buit 
binnenhalen, sterk werk. 
Rutten: We hebben iets gerealiseerd wat weinigen 
voor mogelijk hielden. We zijn echter  niet van het ge-
kozen pad afgeweken. Toen CD&V en n-VA onderhan-
delingen waren begonnen, gaven weinigen ons nog 
een kans. ik heb echter nooit getwijfeld en wist dat ze 
vroeg of laat bij ons zouden uitkomen.
 
LBK: Waarom bleef u vasthouden aan een alles-of-
niets-scenario?

Rutten: Mathematisch zijn we Vlaams niet nodig, fe-
deraal echter wel. En je kan niet met twee petjes aan 
politiek doen, vandaag vanuit de oppositie en morgen 
vanuit de meerderheid. Dat is geen gezonde situatie. 
Het is ook een kwestie van samenhang. Als je bijvoor-
beeld de federale belastingen wil verlagen dan heeft 
dit een effect op de Vlaamse begroting. Alles is met 
alles verbonden.
 
LBK: Wat is de blauwe draad doorheen het ak-
koord?
Rutten: Ook al zaten we niet vanaf het begin mee aan 
tafel, men kende onze verwachtingen. Het is een ak-
koord dat inzet op blauwe thema’s als lastenverlaging, 
vereenvoudiging en op de juiste keuzes maken.

Minister Gatz, u bent als Brusselaar meteen ook bevoegd voor het 
Brussels beleid van de Vlaamse regering.
Ja, dat klopt. Ik ben blij dat ik daarbij goed zal kunnen samenwerken met 
Brussels minister Guy Vanhengel. Als grootste stad van de Vlaamse Ge-
meenschap heeft Brussel Vlaanderen immers heel veel te bieden. Ik weet 
zeker dat Guy en ik al die Brusselse troeven op de best denkbare manier 
zullen weten uit te spelen. Wij willen het samenwerkingsfederalisme in-
houd geven.

Welke klemtonen wil u leggen in het cultuur- en mediabeleid?
Natuurlijk wil ik proberen het cultuurbeleid wat liberaler in te kleuren. 
Uiteraard moeten we keuzes maken, zoals dit in het regeerakkoord is 
voorzien voor alle ministers. Maar ik wil zeker ook wat nieuwe klemtonen 
leggen en perspectieven aanreiken. In het cultuurbeleid spelen bijvoor-
beeld de vrijwilligers een belangrijke rol. Wel, daar willen we de vrijwil-
ligers terug meer vrijwilliger laten zijn: minder regelneverij, minder klerk 
van hun eigen werk. Inzake media serveert het regeerakkoord me een be-
sparing voor de VRT. Ook daar ga ik geen botte bijl hanteren, maar in 
overleg en redelijkheid de opgelegde doelstellingen nastreven. En tegelijk 
voor hen en samen met hen een nieuw perspectief creëren.

Van federale veiligheidsdepartementen naar een zeer economische 
Vlaamse portefeuille. Vanwaar die switch?
Omdat ik de kans kreeg en er voor gekozen heb. De Vlaamse regering be-
heert voortaan de tweede grootste overheid van het land, na de sociale 
zekerheid. Daarin passeren alle dossiers langs mij, als vice-minister-presi-
dent en minister van Begroting. En met Financiën, Begroting en Energie 
zit ik eindelijk in mijn core-business als economiste, en op cruciale be-
voegdheden de komende jaren. Ik had trouwens het gevoel, zeker na de 
vele hervormingen op Justitie, dat na Migratie, Binnenlandse Zaken en 
Justitie mijn loopbaan in die sector afgerond was.

Open Vld is op het laatste nippertje in de Vlaamse regering geraakt. 
Hoeveel hebt u dan nog kunnen veranderen? 
In die lange nacht waarin we onderhandeld hebben, is het Vlaams regeer-
akkoord toch stevig blauw gekleurd. Lees gewoon de tekst. De begroting 
in evenwicht. Minder administratieve lasten voor bedrijven. Besparen op 
het overheidsapparaat. Minder betutteling voor het verenigingsleven. Een 
werkzaamheidsgraad van 76 % in 2020. Behoud van de dienstencheques. 
Gelijke kinderbijslag voor elk kind. Meer concurrentie in de media. Zelden 
zijn er zoveel congresteksten van Open Vld in een regeerakkoord geraakt.

sVen gatZ Wil libeRaal 
CultuuRbeleid 

‘Zelden Haalden ZOVeel 
COngResteKsten 
een RegeeRaKKOORd’

Annemie Turtelboom 
werd op 25 juli vice-
ministerpresident 
in de Vlaamse rege-
ring, met Financiën, 
Begroting en Energie 
als bevoegdheid. 
‘Ik word verant-
woordelijk voor een 
uitgesproken liberale 
agenda’, zegt ze. 

Een onverwachte naam voor de liberale 
minister die bevoegd wordt voor Cultuur, 
Media, Jeugd en Brussel was Sven Gatz.
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Sinds 1 januari 2014 geeft de gemeente Opwijk 
startende ondernemers graag een financieel duw-
tje in de rug door het toekennen van een premie. 
Een startende onderneming die zich inschrijft in 
de Kruispuntbank van Ondernemingen en die 
haar enige of eerste zetel op het grondgebied van 
de gemeente vestigt, kan bij de gemeente een pre-
mie aanvragen. Deze is gelijk aan het bedrag van 
het inschrijvingsgeld bij de Kruispuntbank. 
Enkel de oprichting van een nieuwe onderne-
ming (natuurlijke of rechtspersoon), waarbij de 
startende ondernemer onderworpen is aan het 
sociaal statuut voor zelfstandigen in hoofd- of 
bijberoep, komt in aanmerking. Sinds de inwer-
kingtreding van dit reglement heeft de gemeente 
reeds 13 aanvragen van startende ondernemers 

voor het verkrijgen van de premie goedgekeurd. 
Het volledige reglement en de voorwaarden kun-
nen worden geraadpleegd op www.opwijk.be.

premIe starteNDe ONDerNemers

Schepen van middenstand Pierre Van de Vel-
de wil ondernemers in Opwijk ondersteunen.

Begin dit jaar werden de nieuwe service-
flats officieel ingehuldigd. Bij de opening 
werd OCMW-raadslid Els Van Gucht ge-
huldigd voor het bedenken van de naam 
‘De Vlindertuin’. Met de waardebon die 
hieraan verbonden was nodigde Els alle 
bewoners uit voor een avondmaal, wat 
door iedereen zeer gesmaakt werd. Sinds 
de inhuldiging is er nog heel wat werk 
verricht en zitten de omgevingswerken 
in de laatste fase, tegen eind november 
moet alles afgewerkt zijn. Op de nieuwe 
OCMW-campus is er een zonneterras, petanque-
baan, fitnesstoestellen, wandelpaden, een verbin-
ding met het park Hof ten Hemelrijk, ...
Begin september zijn de lessen Nederlands voor 
anderstaligen terug van start gegaan, mét suc-
ces. Bij het begin van het schooljaar mochten we 
bijna 80 studenten verwelkomen. Verder zijn de 

verbouwingswerken aan de woning van het soci-
aal leerwerkproject ’t Kapstokske afgerond. De 
etalageramen en de inkomdeur aan de voorgevel 
werden vervangen. Aansluitend werden de gevels 
geïsoleerd en bepleisterd. Wat het gebouw niet 
alleen energiezuiniger maakt, maar de gevel oogt 
ook mooier in het straatbeeld. 

OCmW 
werkt!

Dag van de Medewerker, OCMW-raadsleden 
serveren ontbijt OCMW-personeel.

De nieuwe signalisatiewagen en 
nieuwe commandowagen werden 
in september voorgesteld. Met de 
nieuwe tankwagen en de materiaal-
wagen die vorig jaar werden aan-
gekocht, betekent dit dat in twee 
jaar tijd het wagenpark voor de helft 
vernieuwd werd. Voor de 8 vacante 
betrekkingen van brandweerman/-
vrouw waren er meer dan 20 kan-
didaturen. Onze brandweer is klaar 
om op 1 januari als volwaardig korps 
deel uit te maken van de nieuwe 
brandweerzone. 

inVesteRen in bRandWeeR

evalUatIe 
verkIezINgeN 
25 meI
De verkiezingen van 25 mei 2014 zijn nu al 
een tijdje achter de rug. Open Vld Opwijk-
Mazenzele mag terugkijken op alweer een 
mooi verkiezingsresultaat. Voor de Europe-
se verkiezingen haalde Open Vld in Opwijk 
31,65% van de stemmen, voor de federale 
verkiezingen 33,66% en voor de Vlaamse 
verkiezingen 28,45%. Vergeleken met de 
nationale uitslagen zitten we hier hoog bo-
ven het gemiddelde. Net zoals bij de vorige 
gemeenteraadsverkiezingen blijft Open Vld 
het heel goed doen in Opwijk.
Persoonlijk kan ik niet anders dan tevre-
den zijn. Voor de eerste keer kandidaat zijn 
voor het Vlaams Parlement: het is altijd een 
beetje koffiedik kijken wat het resultaat zal 
zijn. Tijdens de campagne kreeg ik wel veel 
positieve reacties, maar het is natuurlijk al-
tijd afwachten tot bij het tellen van de stem-
men. Dat de teller dan uiteindelijk stopte 
op 4405 voorkeurstemmen, was ongelofe-
lijk. Een resultaat dat mijn verwachtingen 
overtrof en me heel blij maakt.
Dit smaakt naar meer! Bij de volgende ver-
kiezingen voor het Vlaams Parlement in 
2019, zal ik mij terug kandidaat stellen.
Als ik de resultaten dan eens verder bekijk, 
dan blijkt dat ik van alle Opwijkse kandi-
daten die op een lijst van het Vlaams Parle-
ment stonden (over de partijgrenzen heen) 
de meeste stemmen gekregen heb van de 
kiezers in onze gemeente, namelijk 1298 
voorkeurstemmen. Waarvoor nogmaals 
hartelijk dank Opwijkenaars!

Peter Beerens



samenwerking 
gemeente en OCmw

Open Vld-mandatarissen OCMW en gemeenteraad.

Begin juli 2014 keurden de gemeente- en OCMW-
raad de beheersovereenkomst goed die de basis 
vormt voor de centralisatie van een aantal onder-
steunende diensten. 
Gemeente en OCMW blijven twee afzonderlijke 
besturen die elk hun eigen specifieke finaliteit heb-
ben. Een aantal taken en bevoegdheden zijn ech-
ter gemeenschappelijk. Door deze te centraliseren 
wordt meer efficiëntie en schaalvoordeel gecreëerd.
Er werd beslist om volgende afdelingen samen te 
voegen: 
- financiën: ontwikkelen van één visie met betrek-
king tot beheers- en beleidscyclus, facturatie, rap-
portering en besluitvorming; 
- interne zaken: algemeen secretariaat en juridisch 
advies; 

- personeel;
- centrale aankoop en contractenbeheer: ontwikke-
len van een gemeenschappelijke aankoopvisie;
- facilitaire diensten: organisatie intern schoon-
maakpersoneel.
De gezamenlijke ondersteunende diensten zullen 
tijdens de kantooruren maximaal aanwezig zijn. 
Op deze manier wordt de permanentie van de lo-
ketdiensten maximaal ondersteund. Zij zullen in 
de toekomst ondergebracht worden in het GAC II 
aan de Ringlaan.
De werknemers staan voor een mooie uitdaging: 
een professionele, kwalitatieve en efficiënte dienst-
verlening bieden aan de medewerkers van ge-
meente en OCMW. 

In 2012 werd de uitbouw van een bedrijvenzone in 
Opwijk vastgelegd bij de herziening van het RUP Nij-
verseel. Voor de realisatie van dit project werkt de ge-
meente samen met POM Vlaams-Brabant en de Inter-
communale Haviland. Met dit bedrijventerrein wordt 
tegemoet gekomen aan de vraag van lokale bedrijven 
naar een nieuwe vestigingsplaats. Bij de inrichting er-
van zal veel aandacht besteed worden aan duurzaam-
heid en kwaliteit. In een eerste fase zal overgegaan 
worden tot de aankoop van de gronden en het opmaken 
van een inrichtingsplan. De omwonenden zullen tijdig 
ingelicht worden omtrent de evolutie van het dossier.
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Door de oppositiepartijen werd er voor de vakantie 
een enquête georganiseerd om de realisatie van de 
OMA-route te stimuleren. In deze enquête nam men 
een loopje met de werkelijkheid. Sommige zaken wer-
den niet correct voorgesteld of volledig uit hun context 
gehaald. Ten onrechte beweerde men dat de gemeente 
geen prioriteit zou geven aan de OMA-route. In de tekst 
sprak men eveneens over een fietssnelweg, daar waar 
de OMA-route niet als dusdanig werd erkend. 
Dat de huidige meerderheid wel degelijk werk wil ma-
ken van de OMA-route blijkt uit de opname in de finan-
ciële meerjarenplanning. Het echte probleem ligt ech-
ter in de gemeente Merchtem, waar de gemeenteraad 
van augustus 2013 besliste deze OMA-route niet op te 
nemen in hun financiële meerjarenplanning. Daardoor 
zou de OMA-route, indien ze wel gerealiseerd werd op 
het grondgebied Opwijk, doodlopen aan de grens met 
Merchtem. Geen zinnig mens die zoiets zou realiseren!
Een tweede belangrijk element is dat deze fietsroute op 
het grondgebied van de gemeente Asse door de provin-
cie erkend werd als fietssnelweg waardoor zowel het 
ontwerp als de aanleg 100% gesubsidieerd wordt. Het 
gedeelte gelegen op het grondgebied van Opwijk en 
Merchtem kreeg deze erkenning niet. Wij wensen dan 
ook dat de provincie alle gemeenten op dezelfde manier 
behandelt.

De gemeente Opwijk is voorstander van de realisatie 
maar de bal ligt in het kamp van de provincie. Had men 
deze enquête en de bijhorende kritiek niet beter gericht 
aan de provincie? 

agenda libeRale VeRenigingen

Oma-route? graag!

24/10: gintasting - Jong VLD

29/10: crea-avond - liberale vrouwen

08/11: st. maartenfeest - liberale vrouwen

09/11: st. maartenfeest - liberale gepensioneerden

09/11: st. maartenfeest - Jong VLD

16/11: week van de smaak - liberale vrouwen

06/12: speelgoedinzameling tvv OCMW - Jong VLD

17/12: crea-avond - liberale vrouwen

20/12: kerstfeest - Open Vld

21/12: kerstfeest - liberale gepensioneerden

COntaCtgegeVens:
Open Vld: Christiane Goubert (052/35.81.61)

Jong Vld: Marieke De Medts (0478/95.36.92)

Liberale Vrouwen: 
Arlette Van Der Meersch (0474/41.88.40)

Liberale Gepensioneerden: 
Albert Beerens (052/35.81.61)

www.openvldopwijk.be
info@openvldopwijk.be 

Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en 
een open samenleving? denk je toekomstgericht 
en houd je niet vast aan oude starre structuren 
uit het verleden? sluit je dan nu aan bij Open Vld!

WelKe VOORdelen geniet Je als lid?

Je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen.

Je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen.

Je kan je kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen.

Je ontvangt wekelijks in je mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze partij.

driemaandelijks sturen wij je per post het ledenmagazine blauw.

lid 
WORden

Je kan met ons contact opnemen via Christiane goubert, 
info@vldopwijk.be, 052 35 81 61
informatie vind je op www.vldopwijk.be
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