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Open Vld-mandatarissen OCMW en gemeenteraad.

2014, een vruchtbaar jaar
In 2014 werd hard gewerkt om de visie voor de huidige beleidsperiode vast te leggen. Jaarlijks moet deze visie getoetst worden aan de geleverde realisaties en eventueel
bijgestuurd worden waar nodig.
Wij overlopen graag enkele van onze verwezenlijkingen van het voorbije jaar.
- Op 1 december werden de werken voor de renovatie van het gemeentehuis aan de Ringlaan
opgestart.
- De samenwerking tussen de steundiensten van
de gemeente en het OCMW werd vanaf 1 januari 2015 een feit.

- De wegen- en rioleringswerken in de Doortstraat werden beëindigd.
- De omgevingswerken van het station werden officieel ingehuldigd.
- “De Vlindertuin”, een realisatie van 32 serviceflats, werd geopend. De omgevingswerken met
een ruime parking waren klaar in november.
- De feestcheques voor de organisatie van buurt-

feesten kenden een overweldigend succes.
- De gemeente Opwijk ondertekende het burgemeestersconvenant, waardoor een verregaand
engagement werd aangegaan voor een beter
milieu.
- Om te komen tot een betere, sociaal-gerichte
maatschappij werd de Welzijnsraad opgericht.
- Voor de bedrijvenzone in het Rodeveld werden
belangrijke initiatieven genomen. Er werd gestart met het opmaken van een inrichtingsplan
en met het verwerven van de gronden.
- Om het centrum van Mazenzele kwalitatief te
verbeteren werd gestart met de opmaak van
een masterplan.
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voorwoord
Het begin van een nieuw jaar is het ideale
moment om even stil te staan bij wat het
voorbije jaar zo speciaal maakte en bij
wat het komende jaar zal brengen.
Op politiek vlak was 2014 een belangrijk
jaar. In mei vonden de verkiezingen plaats
voor onze federale en regionale besturen.
Onze partij nam deel aan de federale verkiezingen en aan deze voor het Vlaams en
het Brussels hoofdstedelijk parlement. Na
de verkiezingen loodste nationaal voorzitter Gwendolyn Rutten ons in de drie
regeringen. Een prachtprestatie. Normaal
gezien blijven we gespaard van verkiezingen tot oktober 2018. Op alle beleidsniveaus kunnen we nu rekenen op een

Update
Liberale
Vrouwen
We hebben weer een paar drukke maanden achter de rug. Druk, maar vooral ook zeer succesvol!
U kent ze wellicht al, onze klassiekers van het najaar: de pannenkoekenslag, de crea-avond rond
Allerheiligen, het Sint-Maartenfeest en de feestmaaltijd in het kader van de Week van de Smaak.
Tijdens de pannenkoekenslag op 19 oktober
kwamen er bijna 500 mensen smullen van onze
overheerlijke, verse pannenkoeken. Ook de creaavonden rond Allerheiligen en Kerstmis werden
een waar succes met 42 deelnemers. Op 8 november kwam de Sint naar de Liberale Vrouwen: 98
kindjes stonden vol ongeduld te wachten op de
goedheilig man. Ze werden getrakteerd op heel
wat lekkers en konden blij naar huis met mooie
cadeaus. En last but not least: ons culinair smaakevenement in het kader van Week van de Smaak

Veel sfeer tijdens het “Week van de
Smaak”-event.
dat dit jaar het thema ‘Duurzame Verbeelding’
meekreeg. Een heel menu werd klaargestoomd
met ingrediënten vanuit de streek, met aandacht
voor de duurzaamheid van de producten. De Liberale Vrouwen Opwijk doopten het evenement
‘Van ‘t veld op ‘t bord’. 177 mensen genoten mee
van deze feestmaaltijd met muzikale omlijsting.

liberaal beleid dat vooral toekomstgericht
is. Op plaatselijk vlak zal er in 2015 een

Update Jong VLD

voortzetting zijn van het beleid dat vorig
jaar werd vastgelegd in de meerjarenplanning 2014-2019. Dat plan moet ervoor

In november organiseerde Jong VLD een
uitgebreide gin-tasting onder deskundige
begeleiding. In december werd de 9de
speelgoedinzameling weer een succes.
Het ingezamelde speelgoed werd aan het
OCMW geschonken. Het OCMW zorgt voor
de verdere bedeling, zodat ook de kindjes
van de kansarme gezinnen een kerstgeschenk mochten ontvangen. Ook in 2015
mogen onze 39 leden zich weer aan enkele
leuke activiteiten verwachten.

zorgen dat onze
gemeente mee
evolueert met de
tijd en dat Opwijk
een aangename
gemeente blijft
om te wonen. Om

Burgemeester
dit te realiseren
Albert Beerens.

moeten we kunnen
rekenen op een

De 9de speelgoedinzameling was een succes.

groep medewerkers en medestanders die
zich iedere dag inzetten voor het belang
van onze gemeenschap. Ik wil dan ook
mijn dank betuigen aan al deze mensen,
zowel aan medewerkers uit eigen rangen,
als aan deze van de coalitiepartner. Ik
wens hierbij zeker het gemeente- en
OCMW-personeel te vermelden. Alleen
het werk van vele mensen geleverd in een
goed samenwerkingsverband kan leiden
tot het gewenste resultaat. Mijn dank aan
iedereen!
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Update liberale gepensioneerden
Op 22 december sloten we ons werkingsjaar 2014
af met een grandioos kerstfeest. Het was een
druk jaar met enkele mooie daguitstappen. Wij
genoten van een paar spetterende shows en hadden onze jaarlijks terugkerende feesten, met o.a.
het paasfeest, ons St. Maartenfeest en ons kerstfeest. De schuur van het G.C. Hof ten Hemelrijk
wordt stilaan te klein. Ook onze buitenlandse reis
naar Tenerife was een succes. Bij de start van het
nieuwe jaar willen wij onze meer dan vijfhonderd

leden bedanken voor hun inzet en hun deelname
aan onze activiteiten. Het verenigingsleven is immers een belangrijke hefboom om actief en betrokken te blijven in het dagelijkse leven. Wij willen dan ook dat iedereen zich bij ons thuis voelt.
Voor 2015 hebben wij terug heel wat activiteiten
op het programma staan. Op pagina 8 van deze
burgerkrant kan je al enkele van onze geplande
activiteiten terugvinden.

Sinds de start van de nieuwe legislatuur werden verschillende nieuwe werken opgestart en uitgevoerd. Ook voor de
komende jaren staan er nog enkele verbeteringswerken op
de agenda.

Stand van zaken openbare werken
Voor het strooien tijdens de wintermaanden heeft het gemeentebestuur een nieuwe installatie aangekocht, die minder belastend is voor
het milieu en ook kan gebruikt worden voor verbeteringswerken aan
straten en paden. Wie goed werk wil leveren moet ook het juiste materiaal ter beschikking hebben. Rond onkruidbestrijding waren er al
verschillende interne gesprekken met het oog op volgend jaar. Dat
wordt een heel moeilijke opgave aangezien er geen gebruik meer mag
gemaakt worden van chemische bestrijdingsmiddelen. We zullen dus
meer inzetten op onkruidborstels, branden en stomen om onkruid te
verdelgen. Daarbij bekijken we ook of de mogelijkheid bestaat dit in
het kader van sociale tewerkstelling te integreren.
De werken op GAC II zijn sinds 1 december opgestart. Het ontruimen is volop aan de gang, daarna kan de renovatie van het gebouw
beginnen. De werken aan de BuSo-school lopen ten einde. Naast de
nieuwe gebouwen is er ook een nieuw atelier geplaatst, waar enkel nog
de technische installatie ontbreekt. Bovendien namen we ook de eerste stappen voor de dorpskernvernieuwing in Mazenzele. Er is reeds
een constructief overleg gepleegd met zowel de kerkfabriek als met de
directie van de school. Op dit moment hebben we een voorstel klaar,
maar er is nog niets definitief vastgelegd.

We hebben nog niet stilgezeten en
zijn dit ook nog lang niet van plan!
In de Droeshoutstraat zitten we in de laatste fase van de vernieuwing
van de straat. De proefopstelling met snelheidsverminderende maatregelen wordt met argusogen opgevolgd. In het voorjaar zal deze geëvalueerd worden, alvorens over te gaan naar een opstelling die definitief geïntegreerd wordt in het nieuwe straatbeeld. De werken voor
het gescheiden afvalwatersysteem, de nieuwe waterleidingtoevoer, het
wegdek en de fietspaden zullen normaal gezien na het bouwverlof van
2015 van start gaan. Daarrond wordt nog een informatievergadering
georganiseerd in de loop van het voorjaar.

Schepen van Openbare werken Pierre Van de Velde bij de vernieuwde
Doortstraat.

Werken GACII van start
Op maandag 1 december 2014 werden de renovatiewerken aan het gemeentehuis op de
Ringlaan opgestart. De werken hebben effect
op zowel structurele als energiebesparende
maatregelen. Dat houdt in dat er o.a. nieuwe ramen komen, een betere isolatie, nieuwe verwarming en sanitair... Het gemeentepersoneel vindt
ondertussen onderdak in de GACI, de kantoren
van het GC Hof ten Hemelrijk en in de kantoren
van het OCMW.

Burgemeester Albert Beerens bij
de start van de renovatiewerken.

De voorbereiding van het dossier verliep niet altijd naar wens. Een eerste aanbesteding werd
georganiseerd maar diende geannuleerd te wor-

den omdat de prijs te hoog lag. Het bestek werd
herbekeken en herwerkt, waarbij het geheel in
verschillende loten werd onderverdeeld. Dat
leidde wel tot het gewenste resultaat. De aanbesteding die hieruit volgde leverde een aanvaardbare prijs op. In de tweede helft van 2015
zal het personeel van de steundiensten van de
gemeente en het OCMW in dit gebouw zijn intrek kunnen nemen. Daarmee zal een eerste
fase gerealiseerd worden in het samenbrengen
van al het gemeentepersoneel op één centrale
locatie. Een project dat zowel kostenbesparend
is op lange termijn, én de dienstverlening naar
de bevolking ten goede komt.
open opwijk
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Onze mensen in de regering
Alexander De Croo
Brakel
Federaal Vicepremier en
Minister van Ontwikkelingssamenwerking,
Digitale agenda, Telecom en Post
“Als vicepremier voor Open Vld zal
ik de volgende jaren over de liberale lijn van de regering waken.
Met een liberale premier en een
liberaal regeerakkoord lukt dat zeker! Tegelijk moet de digitale economie ook in ons land voor meer
jobs zorgen en zullen we met
ontwikkelingssamenwerking een
nieuwe weg inslaan.”

Maggie De Block
Merchtem
Minister van
Sociale Zaken en
Volksgezondheid
“Mijn zorgplan zet ik als minister
om in beleid. Een goede, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg die de patiënt centraal
stelt en aandacht heeft voor de
noden van de zorgverleners. Dat is
mijn engagement.”

Bart Tommelein
Oostende
Federaal Staatssecretaris
voor Bestrijding van
Sociale Fraude, Privacy
en Noordzee
“Sociale fraude wordt kordaat en
efficiënt aangepakt. Elke euro die
we ophalen via fraudebestrijding,
leidt op termijn tot een lager overheidsbeslag en lagere belastingen.
En lagere lasten zorgen voor meer
jobs, de absolute focus van deze
regering.”
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Annemie Turtelboom
Antwerpen
Vlaams Viceminister-president
Minister van Financiën,
Begroting en Energie
“Investeren in Vlaanderen is het
beste recept om onze toekomst
én die van onze kinderen te garanderen. Net als een begroting
in evenwicht. We kiezen ook voor
gezonde, duurzame energie.”

Sven Gatz
Jette

Vlaams Minister van
Cultuur, Media,
Jeugd en Brussel
“Ik wil cultuur zien schitteren op
podia waar ze groots mag zijn en
laten bloeien in zalen waar ze mensen bijeen brengt en warmte geeft.
Brussel is een mix van minderheden
geworden. Als we daar open voor
staan, zullen we ons in onze hoofdstad wonderwel thuis voelen.”

Guy Vanhengel
Evere
Brussels minister van
Financiën en Begroting
Collegevoorzitter VGC,
bevoegd voor
Nederlandstalig
onderwijs in Brussel
“Als Brussels minister van Financiën
schaf ik de gewestbelasting en de
agglomeratietaks af. De Brusselaar
zal erbij winnen. Een taxshift zal
eenvoudiger zijn, rechtvaardiger
en goedkoper voor de Brusselaar
die werkt.”

DE REGEERAKKOORDEN IN VRAAG EN ANTWOORD

In januari méér geld op je loonbrief
Vld
Open it
legt u

In januari zal iedereen die werkt meer geld zien staan op zijn
loonbriefje. Dat is een belangrijke realisatie van deze federale regering: door een verhoging van de forfaitaire onkosten
wordt de bedrijfsvoorheffing verlaagd.
Met andere woorden: wie werkt voelt de lastenverlaging
meteen bij de uitbetaling van z’n eerste loon in januari 2015.
Dan krijgt hij al iets meer. De verhoging wordt opgebouwd tot
2016, en bedraagt vanaf dan ongeveer 300 euro netto per
jaar. De visie is duidelijk: wie werkt mag vooruit gaan.

Richtbedragen:
Bruto belastbaar
inkomen per maand
€1500
€2000
€2500
€3000
€3500

Netto extra
per jaar
€269
€303
€352
€303
€303

Opgelet: het nettobedrag extra per jaar is indicatief en verschilt per persoon, rekening houdende met de loonsopbouw
e.d.

Onbeperkt bĳverdienen voor gepensioneerde 65-plussers?
Vld
Open it
legt u

Vanaf 1 januari kan een gepensioneerde 65-plusser onbeperkt bijverdienen.
De regering Michel schafte ondertussen de maximumbedragen af, waardoor elke gepensioneerde die minstens
65 jaar is of een loopbaan van 45 jaar
achter de rug heeft, onbeperkt kan bijverdienen zonder pensioenrechten te
verliezen.

Om vandaag onbeperkt te kunnen bijverdienen moet een gepensioneerde
65 jaar zijn én een loopbaan van 42
jaar achter de rug hebben. Wie niet
aan deze voorwaarden voldoet, mag
slechts 22.293 euro bijverdienen als
loontrekkende en 17.835 euro als zelfstandige (de bedragen zijn hoger als er
nog kinderen ten laste zijn).

Hoe lang moet ik werken?
atie
Realis el I
Mich

Iedereen moet een beetje langer werken. Maar we kiezen ervoor om dat
goed op voorhand te communiceren.
Deze legislatuur verhoogt de wettelijke
pensioenleeftijd niet! Dat gebeurt pas
vanaf 2025, dan wordt het 66 jaar. In
2030 wordt dat 67.
Wat wel wijzigt is de minimum leeftijd
voor het vervroegd pensioen. Die komt
op 62 jaar te liggen. Waarom? Omdat
het grootste knelpunt in België zit bij
mensen die de arbeidsmarkt jong verlaten. Willen we een solidair systeem,
waarin iedereen bijdraagt en de pensioenen betaalbaar blijven, dan moet

iedereen z’n steentje bijdragen. En dus
zoveel mogelijk mensen aan de slag
blijven.
We trekken de leeftijd voor het vervroegd pensioen daarom geleidelijk op
naar 62,5 in 2017 en naar 63 in 2018.
De loopbaanvoorwaarde voor dat vervroegd pensioen wordt 41 in 2017 en
42 in 2019.
Wie voor eind 2016 aan de voorwaarden voldoet om op vervroegd pensioen te vertrekken, behoudt deze voorwaarden ongeacht de latere werkelijke
ingangsdatum van zijn pensioen. Wie
58 jaar is in 2016 moet maximaal twee

jaar langer werken ten aanzien van de
leeftijds- en loopbaanvoorwaarden zoals van toepassing in 2016, voor wie 59
jaar is in 2016 wordt dat maximaal één
bijkomend jaar.
Belangrijk! We blijven rekening houden
met lange loopbanen en zware beroepen. Iemand die na z’n schooltijd meteen begint te werken en dus zeer vroeg
aan de slag gaat, zal nog altijd vroeger
op pensioen kunnen. Binnen de regering vindt momenteel het debat plaats
welke jobs er onder zware loopbanen
vallen.

MEER VRAGEN? KIJK OP WWW.OPENVLD.BE
nationaal nieuws
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Welzijn in Opwijk
De voorbije twee jaar heeft
het OCMW, samen met de
dienst Welzijn, al veel inspanningen geleverd voor
het sociaal welzijn. Het oprichten van het Bijzonder
Comité Sociale Zaken (dat
zijn nut al heeft bewezen bij
het onderzoek van sociale
dossiers), de start van de
Welzijnsraad en de uitbouw
van de OCMW-campus zijn
slechts enkele van de verwezenlijkingen.
Peter Beerens,
OCMW-fractieleider
Open Vld
Ook de cursussen ‘Nederlands
voor anderstaligen’ die opgestart zijn in september 2013 zijn een overweldigend succes. Het doel
hiervan is om voor anderstaligen de integratie in
de gemeente zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Het schooljaar 2013-2014 werd afgesloten met
45 cursisten, het schooljaar 2014-2015 werd gestart met 72 cursisten. Door het succes is er echter een tekort aan lesgevers. Daarom via deze
weg ook een warme oproep: geïnteresseerden
kunnen steeds terecht in het Sociaal Huis of op
0800/11341.

De nieuwe
zorgcampus.

OCMW-raadsleden Roland
Mortier, Els Van Gucht en
Peter Beerens.

In het najaar van 2014 werden verschillen projecten gestart die het sociaal welzijn in onze gemeente moeten ondersteunen en verbeteren:
- Op vrijdag 17 oktober werd een samenwerkingsakkoord afgesloten met Kind & Gezin en
het Centrum Algemeen Welzijnswerk, om enkele
projecten op te zetten rond kinderarmoede en
tienerzwangerschappen. Een eerste evenement
vond plaats op donderdag 20 november, de Internationale Dag van het Kind. In samenwerking
met de Opwijkse scholen organiseerden we een
themadag rond kinderarmoede.
- Van 18 tot en met 21 november liep de fototentoonstelling ‘Armoede door kinderogen’ in de
voormalige Fläktgebouwen. De tentoonstelling
toonde foto’s die niet enkel mooi maar vooral inhoudelijk sterk zijn. Foto’s die een verhaal vertellen over de leefwereld van ouders en kinderen die
in armoede leven. Uniek aan deze tentoonstelling
is dat de beelden vooral het perspectief van de
kinderen zelf weerspiegelen: hun kijk, hun beleving en gevoelens. Kinderen zijn onverdacht: ze
hebben de armoede niet gekozen noch uitgelokt.
Het resultaat confronteert de bezoeker onverbiddelijk met de rauwe werkelijkheid van armoedesituaties, die gelijkaardig zijn in al onze steden.
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- Op dinsdag 25 november vond voor de eerste keer de Mantelzorgdag plaats in het wzc De
Oase. De Mantelzorgdag richtte zich naar iedereen die op één of andere manier te maken heeft
met de zorg voor een ander en zichzelf: familie,
vrijwilligers, mantelzorgers, buren, professionele
hulpverleners… Op het programma stonden verschillende voordrachten, workshops, een hulpmiddelenbeurs, infostanden en een rondleiding
in de zorgcampus.
- Tijdens het weekend van vrijdag 28 en zaterdag 29 november organiseerde het sociaal leerwerkproject ’t Kapstokske zijn opendeurdag met
modeshow. Veel bezoekers kwamen een kijkje nemen en trachtten een koopje te doen van mooie
tweedehandskledij, schoenen en accessoires. Ook
Open Vld- en OCMW-raadslid Els Van Gucht
fleurde de modeshow mee op.
- Op zondag 14 december werd de nieuwe
OCMW-zorgcampus feestelijk ingehuldigd. Na
de realisatie van 32 nieuwe serviceflats werd ook
de omgeving vernieuwd en verfraaid met nieuwe
voet- en wandelpaden, een ruime parking, nieuwe buitensignalisatie, groenaanleg, een verbinding met het park van Hof ten Hemelrijk, de aanleg van een nieuw terras met petanquebaan en
bewegingstoestellen voor senioren. Deze werken
gebeurden in samenwerking met VMSW.

Burgemeester Albert Beerens in het vernieuwde natuurgebied Vondelbeek.

Wachtbekken wordt
natuurgebied
Op 11 oktober 2014 werd het vernieuwde natuurgebied Vondelbeek officieel geopend. Het wachtbekken aan de Vondelbeek werd al in 2000 aangelegd
door de Vlaamse Milieumaatschappij. Het bekken
is ruim 17 hectare groot, waarvan 8,5 hectare gelegen is op het grondgebied van Opwijk. Het bekken kan maar liefst 126.000 kubieke meter water
stockeren. Het gebied werd nu heringericht met
veel aandacht voor natuur en recreatie. Zo is er
extra bebossing aangeplant, werden de graslanden
ruiger gemaakt en zijn er op Buggenhouts grondgebied poelen uitgegraven. Op de weilanden in de
Lebbeekse zone houden schapen het gras mooi
en kort. Aan de kant van Opwijk is er een vogel-

kijkwand vanwaar je een prachtig uitzicht hebt.
Natuur- en wandelliefhebbers kunnen hun hart
ophalen op de nieuwe wandeldijk, de paden, de
voetgangersbruggetjes en overstapjes. De heraanleg van het wachtbekken kostte in totaal 137.118
euro. Opwijk, Buggenhout en Lebbeke betaalden
niets, maar moeten in ruil wel het beheer van het
terrein voor hun rekening nemen. De helft van de
kostprijs werd gesubsidieerd door SCHALDWIN,
een Europees project dat de waterkwaliteit rond
de Schelde moet verbeteren. Vanuit Opwijk kun je
dit gebied bereiken door het wandelpad te nemen
gelegen over de spooroverweg van de Steenweg op
Lebbeke, langs rechts. Zeker een bezoekje waard!

Onze mensen
Roland Mortier
OCMW-raadslid
Penningmeester
Open Vld

Els Van Gucht
OCMW-raadslid

Christiane
Goubert
Secretariaat Open
Vld

Pascale
De Koninck
Secretariaat Open
Vld

Kinderraad zet in op nieuw speelplein
Bij het begin van deze legislatuur werd de Kinderraad
nieuw leven ingeblazen door Open Vld-schepen van
Jeugd Vera De Koster. Ondertussen heeft de Kinderraad al enkele mooie projecten gerealiseerd. Ook voor
2015 start de Kinderraad met een nieuw project. Op het
programma staat de herinrichting van het speelplein
aan de Vitsgaard. Vera De Koster zal samen met de Kinderraad alle stappen doorlopen die nodig zijn voor het
realiseren van een speelplein. Tegen de zomer van 2015
hoopt de Kinderraad het nieuwe speelplein in gebruik
te mogen nemen.
Open Vld-schepen van Jeugd Vera De
Koster aan de nieuw in te richten speeltuin.

Open Vld kiest bewust voor
milieuvriendelijk drukwerk
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Onze mensen

Agenda 2015

De Opwijkse liberale verenigingen zitten niet stil en organiseren regelmatig activiteiten. Hieronder vind je een overzicht van de reeds
gepland activiteiten voor 2015.
- Vrijdag 23 januari: Nieuwjaarsreceptie Open Vld.
- Zondag 8 februari: Koffietafel + modeshow Liberale Vrouwen.
- Zaterdag 14 maart: Ledenfeest Open Vld.
- Woensdag 25 maart: Crea-avond Liberale Vrouwen.
- Zaterdag 28 maart: Schlagerfestival Hasselt met Jong VLD.
- Zaterdag 11 april: Paasfeest Liberale Gepensioneerden.
- Zaterdag 25 en zondag 26 april: Eetfestijn Open Vld.
- Zaterdag 01 mei: 1 mei-fietstocht Open Vld.
- Zondag 31 mei: Eetfestijn Liberale Gepensioneerden.
- Zaterdag 05 september: Italiaanse avond Jong VLD.
- Zondag 18 oktober: Pannenkoekenfestijn Liberale Vrouwen.
- Vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 oktober: Blauwe weekenduitstap Open Vld.
- Zaterdag 07 november: Sint Maartenfeest Liberale Vrouwen.
- Zondag 08 november: Sint Maartenfeest Liberale Gepensioneerden.
- Zaterdag 05 december: Speelgoedinzameling Jong VLD.
- Zaterdag 12 december: Kerstfeest Liberale Gepensioneerden.
- Zondag 13 december: Kerstfeest Open Vld.
Wil je meer info?
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

LID
WORDEN

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.
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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