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Schepen van jeugd Joske Vermeir tijdens de opbouw van de nieuwe speeltoestellen.

Vernieuwde speeltuin
Met pijn in het hart namen we afscheid van de speeltuin op
“Hof ten Hemelrijk” (Spechtes). Zoveel souvenirs en fijne
speelmomenten. Maar niet getreurd, de speeltuin is ondertussen helemaal vernieuwd.
Bij de vernieuwing werd aandacht besteed aan
natuur, toegankelijkheid, veiligheid, originaliteit,
kwaliteit en participatie van onze kinderen. Er is
een creatieve belevingsruimte voor drie- tot zesjarigen en deze is ook toegankelijk voor kinderen
met een beperking zodat zij veilig en in harmonie
kunnen samen spelen met de anderen. De zes- tot

twaalfjarigen krijgen een ruimte met een stoerder en meer actief parcours om hun fijne en grove
motoriek te beproeven en kunnen ook chillen in
een van de netten.
In de opbouw hielden we rekening met de reeds
aanwezige natuurlijke aspecten. Het is een uniek
project: hop, de specht en de landelijke omgeving

Op p.4 geven we meer uitleg
bij het Zomerakkoord van de
federale regering, op p.5 licht
staatssecretaris
Philippe De Backer de uitbreiding van de flexi-jobs toe.

vormen een rode draad doorheen de twee terreinen, met als resultaat een fantasierijk en speels
geheel. De specht krijgt een ereplaats in de beeldtaal van het project.
Maar het terrein krijgt ook haar eigen verhaal,
een sprookje over de specht en de vogelverschrikker. Een vertelpaal die aangedraaid kan worden,
vertelt het verhaal van de hop en zijn troeven op
een ludieke manier. Spelen is een belangrijke
troef voor onze jongeren, net zoals omgaan met
elkaar en respect tonen voor de speeltoestellen.
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Voorwoord
De vakantie is voorbij en we nemen de
draad weer op. Waar we gewoonlijk beginnen met een oplossing te geven aan
de interne gemeentelijke problemen,
gaan we nu van start met landsgrensoverschrijdende initiatieven. De gemeente Opwijk wil verbroederen met de gemeente Ober-Mockstadt in Duitsland en
de gemeente Cramant in Frankrijk.
Waarom net deze gemeenten? In de jaren ‘70 werden er vriendschapsbanden
gesmeed tussen de harmonie De Volherding van Opwijk en de muziekvereniging
in Ober-Mockstadt. Sindsdien organiseren deze verenigingen tweejaarlijks een
tweedaags verbroederingsweekend.
Na meer dan veertig jaar is dit nog steeds
een succesrijke formule. Bij de wederzijdse bezoeken wordt er niet enkel gefeest, er worden ook culturele activiteit
ingelast. Eind van de jaren ‘90 gingen
enkele van onze brandweermannen
champagne kopen in de streek van Epernay en kwamen zo terecht in het dorpje
Cramant. Er werd contact gelegd met
het plaatselijke brandweerkorps en bij
het drinken van een glas werd er al snel
verbroederd met de leden van het plaatselijke korps. Er werden verbroederingsfeesten georganiseerd, zo zal Cramant
onze gemeente bezoeken in 2018. OberMockstadt bracht ons een bezoek tijdens
het weekend van 9 en 10 september. We
hebben van de gelegenheid gebruikgemaakt om de verbroedering te officialiseren, niet enkel tussen de verenigingen
maar ook tussen de gemeenten. Dit geeft
ons in de toekomst de mogelijkheid om
op een breder vlak te verbroederen.

Burgemeester
Albert Beerens
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Actieve
Liberale
Vrouwen
Op donderdag 5 oktober verwelkomen we opnieuw personal beauty coach, Sophie Van de Vijver. Deze keer leert ze ons enkele sjaalknooptechnieken. Afspraak om 19u30 in het bakhuis. Mee
te brengen: een vierkante en een rechthoekige
sjaal en een spiegeltje om op tafel te kunnen zetten. Op 22 oktober is er naar jaarlijkse traditie
onze pannenkoekenslag in de schuur. Iedereen
welkom om te smullen van heerlijke verse pannenkoeken en ijsjes. Op 26 oktober is het dan
weer tijd voor een creaworkshop. Op 4 november
komt de Sint langs voor onze kindjes in de SintPieterszaal. Op 26 november doen de Liberale
Vrouwen Opwijk naar goede gewoonte ook weer
mee aan “de Week van de Smaak”. Zoals steeds
zullen we de deelnemers ontvangen in een gezellig kader, en zorgen we voor een leuke sfeer en
lekker eten! Op 8 december gaan we de culturele

Op stadsbezoek in Brussel, met een bezoek
aan het partijbureau van Open Vld

weg op en gaan we naar t’ Echt Antwaarps Teater
voor een kerstblijspel “ ‘t Is altijd Kerstmis bij Jef
en Wis.” Op 21 december worden we deskundig
begeleid bij het maken van een kerstbloemstuk.
Het bezoek aan de VRT was een groot succes.
Velen konden niet meer mee. We bekijken of een
extra bezoek mogelijk is.

Drukke zomermaanden

Op de Spido voor een havenrondvaart in
Rotterdam.

Tijdens de zomermaanden organiseerde
onze Liberale Gepensioneerdenbond twee
uitstapjes. In juli bezochten we met 98 senioren de Filippus paardenmelkerij, genoten
wij van een lekker Belgisch appelwijntje bij
wijnboer Pomme Charelle en leerden we
hoe slakken kunnen zorgen voor de beste
schoonheidsproducten. In augustus waren
we met 116 senioren om de Basiliek van
Oudenbosch te bezoeken en scheepten we
in voor een havenrondvaart in Rotterdam.

Jong VLD in actie!
In juni trakteerden we de pendelaars en de bezoekers aan onze jaarmarktstand naar jaarlijkse
gewoonte op een verfrissend ijsje. Op zaterdag 2
september organiseerden we onze 22ste Italiaanse avond. Dank aan iedereen die kwam genieten
van een heerlijke spaghetti, lasagne, Italiaanse
vleesschotel of onze nieuwe pasta Jong VLD.
Op zaterdag 2 december organiseren we voor de
twaalfde keer onze speelgoedinzameling! Heb je
nog wat speelgoed staan dat in goede staat is en
niet meer gebruikt wordt? Of staat het in de weg?
Breng gerust het speelgoed bij ons! Wij bezorgen
het aan het OCMW van Opwijk, die het dan op
hun beurt als kerstcadeautje zal bezorgen aan gezinnen die het niet zo breed hebben. Meer info
over locatie en uren volgt later nog in het Opwijks
Leven en via onze facebookpagina.

Jong VLD deelde ook dit jaar ijsjes uit aan
het station van Opwijk. Een welgekomen
verfrissing voor de pendelaars.
Zin om ook deel uit te maken van Jong VLD?
Stuur gerust een mailtje naar info@openvld.be!

Sommige realisaties hebben heel wat tijd nodig om uitgevoerd te worden. De bedrijvenzone De Vlaamse Staak is
hier een voorbeeld van. Laat ons de verschillende fases
even overlopen.

Vlaamse staak in uitvoeringsfase
Burgemeester
Albert Beerens

Om een nieuwbouwproject
te realiseren, moet er eerst
stedenbouwkundig de nodige ruimte voorzien
worden. Voor “De Vlaamse Staak” werd van de
herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan
Nijverseel gebruik gemaakt om de nodige ruimte
te voorzien. Pas na de beëindiging van de volledige procedure (ongeveer twee jaar) kan overgegaan worden tot het plannen zelf. Er werd
samenwerking en versterking gezocht bij de
intercommunale Haviland en bij de provinciale
ontwikkelingsmaatschappij (POM), om samen
met de gemeente Opwijk dit project te realiseren.
Er werd getracht om te komen tot een
Burgemeester Albert Beerens en schepen van Middenstand Pierre Van
rendabele invulling die tegelijkertijd de
de Velde bij ‘De Vlaamse Staak’
Het
project
van
omgeving niet teveel aantast. Overleg
de bedrijvenmet de buurtbewoners was belangrijk
drijvenzone over te gaan,
afgewerkt. De procedure voor het aanduiden van
om de bedrijvenzone goed in te planis
dat
men
eigenaar
wordt
een aannemer om de werken uit te voeren wordt
zone “De Vlaamse
ten. Om dit te realiseren werd een
van de gronden. Het was
eerstdaags afgewerkt.
Staak”gaat naar
bufferzone en park voorzien, waarde bedoeling alle gronden
zijn uitvoeringsfase minnelijk te verwerven, dit Het valt te verwachten dat we volgend jaar tot
door de visuele hinder tot een minimum beperkt wordt. Om andere overleek spijtig genoeg niet mouitvoering kunnen overgaan. Aan de energiebelast te vermijden, wordt erop toegezien
gelijk te zijn. Voor een beperkt
voorrading wordt speciale aandacht besteed, met
dat uitsluitend propere bedrijven ingeplant
aantal percelen dienden we over
nadruk op het gebruik van hernieuwbare energie.
worden.
te gaan tot onteigening. OndertusHiervoor wordt een alternatief concept ondersen zijn de plannen voor de aanleg
zocht.
De eerste vereiste om tot de inrichting van een bevan de wegenis- en de nutsvoorzieningen

Wissel in gemeenteraad
Gemeenteraadslid Marieke De Medts nam om
professionele redenen ontslag als gemeenteraadslid. Marieke startte op 1 september als
schoolpsychologe bij Moza-ik, een gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs, en mag deze functie niet combineren met
een politiek mandaat. Marieke blijft wel actief
als bestuurslid van Open Vld. Zij wordt in de
gemeenteraad opgevolgd door Eline Van de
Voorde, die haar vorig jaar ook al verving tijdens haar zwangerschapsverlof.

Nieuw gemeenteraadslid Eline Van de
Voorde

pen en is ondertussen bijna vijf jaar consultant
bij Structura.biz, makelaar in bedrijfsvastgoed.
In haar vrije tijd besteedt ze vooral tijd aan tennis, yoga, lopen, lekker gaan eten en reizen…
liefst samen met vrienden en familie.
Het Open Vld-bestuur dankt Marieke voor haar
jarenlange inzet en mooie initiatieven als gemeenteraadslid en wenst Eline veel succes toe
met haar functie als gemeenteraadslid.

Eline Van de Voorde is 28 jaar en geboren en
getogen Opwijkenaar. Ze is opgegroeid op het
Perreveld, sinds april vorig jaar woont ze in Mazenzele. Eline studeerde handelswetenschapLOKALE BURGERKRANT OPWIJK
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“Het zomerakkoord is een duidelijke keuze voor groei en vooruitgang: we verlagen de vennootschapsbelasting én wie wil bijverdienen kan 500 euro extra netto onbelast bijverdienen. Bovendien
realiseren we heel wat liberale voorstellen. Er komt een uitbreiding
van de flexi-jobs, werknemers kunnen veel makkelijker delen in
de winst van het bedrijf en er komt een stimulans om spaargeld te
investeren in de groeiende economie, een nieuwe wet CooremanDe Clercq zeg maar.” Dat zeggen een tevreden Open Vld-voorzitter
Gwendolyn Rutten en vicepremier Alexander De Croo.

Zomerakkoord duidelijke keuze
voor groei en vooruitgang
Het zomerakkoord omvat een duidelijke liberale lijn: wie werkt en
onderneemt gaat erop vooruit.
Ook sociaal volgen er zeer gerichte
maatregelen, bijvoorbeeld voor alleenstaanden. Ook psychologische
hulp wordt terugbetaald. Wie het
moeilijk heeft, helpen we vooruit.
Voor Open Vld is rechtvaardige
fiscaliteit, lagere fiscaliteit. Na de
verlaging van de personenbelasting, waardoor iedereen die werkt
extra netto overhoudt, verlaagt de
regering nu ook de vennootschapsbelasting.

TWEEDE VERLAGING
VENNOOTSCHAPSBELASTING
Het is de tweede keer dat de liberalen mee een belangrijke verlaging
van de vennootschapsbelasting
doorduwen. De eerste verlaging
werd in 2002 beslist onder Open
Vld-premier Verhofstadt. Toen ging
het gewoon tarief van 40,17% naar
33,99%. Nu daalt dat tarief verder
naar 25%, voor kmo’s tot 20% op de
eerste 100.000 euro winst. De nieuwe taks op effectenrekeningen die
door anderen op tafel werd gelegd,
kon voor Open Vld enkel onder zeer
duidelijke voorwaarden: het pensioensparen en de middenklasse
moesten buiten schot blijven.
Sinds het regeerakkoord is dit het
grootste pakket aan nieuwe, sociaal-economische
hervormingen.
Heel wat van deze maatregelen komen er onder impuls van Open Vld.
“We geven mensen manieren om
extra netto te verdienen én bedrijven betalen lagere lasten. Zo zetten we volop in op de economische
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Vicepremier Alexander De Croo en Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten
vooruitgang en groei”, duidt Gwendolyn Rutten.

WINSTPREMIE: OOK
WERKNEMERS LATEN
VOORUITGAAN
Voor vicepremier Alexander De
Croo is het cruciaal dat ook werknemers mee kunnen vooruitgaan nu
het economisch beter gaat en bedrijven winst maken. “Daarom heb
ik de winstpremie op tafel gelegd en
binnengehaald. Hierdoor kunnen
bedrijven hun winst veel makkelijker delen met al hun werknemers.

Iedereen moet de vooruitgang voelen wanneer het economisch beter
gaat. Voor bedrijven is dit trouwens
een kans om talent beter te belonen en aan boord te houden”, aldus
Alexander De Croo.

MAATREGEL
MICHEL-DE CROO
Open Vld was ook vragende partij
om spaargeld te activeren en zo de
groeiende economie te ondersteunen. Op alle Belgische spaarboekjes
staat momenteel zo’n 260 miljard
euro. Intresten uit die spaargelden

zijn vandaag gedeeltelijk vrijgesteld.
Om mensen aan te zetten een deel
van dat spaargeld in de economie te
investeren, komt er ook een vrijstellingsdrempel voor opbrengsten uit
aandelen. Premier Michel noemde
de maatregel al de maatregel Michel-De Croo, naar analogie met de
wet Cooreman-De Clercq die in de
jaren tachtig Belgische aandelen bij
de brede Belgische bevolking promootte via een fiscaal voordeel.

Flexi-jobs worden uitgebreid
naar gepensioneerden en handel
WIE WIL WERKEN, MAG WERKEN ÉN WORDT BELOOND!
Het voordelig stelsel van de flexi-job
wordt dankzij haar
succes in de horeca
uitgebreid. Niet alleen gepensioneerden kunnen vanaf 1
januari 2018 via een
flexi-job aan de slag
en een centje bijverdienen. Ook in de
handel (bakkers, slagers, winkels, kappers,…) kan je vanaf
volgend jaar aan de
slag gaan via een
flexi-job.
Philippe De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee
Wie een extra centje wil bijverdienen kan sinds 1 december 2015
aan een voordelig tarief gaan flexijobben in de horeca. Voorwaarde is

dat je minstens vier vijfde werkt bij
een andere werkgever, maar je betaalt geen extra belastingen op wat
je verdient als flexi-jobber.
Philippe De Backer: “Het systeem
van de flexi-jobs is een gigantisch
succes. Er zijn vandaag maar liefst
25.000 flexi-jobbers aan de slag
in de horeca. Dat levert ook geld
op. We innen vandaag 15 miljoen
euro aan RSZ-inkomsten op jobs
die vroeger niet bestonden of die in
het zwart uitbetaald werden. Wie
wil werken, kan werken en wordt
daarvoor beloond én bouwt sociale
rechten op. De afgelopen maanden
kreeg ik enorm veel vragen van gepensioneerden of zij ook kunnen
flexi-jobben. Zij hebben al gans
hun leven bijgedragen maar hielden
te weinig over op hun bijverdiensten. Het is dus logisch dat zij ook
voordelig en onbeperkt kunnen bijverdienen met een flexi-job vanaf 1
januari 2018.”
De flexi-jobs worden in uitvoering
van het regeerakkoord ook uitgebreid naar de volledige handel:

bakkers, slagers, grootwarenhuizen, ketens, buurtsupermarkten,
kappers… Daarbij wordt rekening
gehouden met de uitspraak van het
Grondwettelijk Hof die in het najaar verwacht wordt.
De Backer: “Bakkers, beenhouwers en kruideniers zijn vragende
partij voor flexi-jobs. Het zijn vaak
de kleine winkels die snel en efficiënt mensen willen inzetten tijdens
piekmomenten. De flexi-job is dan
ideaal. De volledige handel wordt
gekenmerkt door een grote nood
aan flexibiliteit en avond- en weekendwerk. Met de uitbreiding van
de flexi-jobs slaan we twee vliegen
in één klap. We maken de arbeidsmarkt flexibeler, waardoor wie wil
werken, makkelijker aan het werk
kan. En we geven de talrijke zelfstandigen en kmo’s in de handel extra zuurstof, om in te spelen op de
vragen van de klant of de productie.
Daardoor creëren we groei en jobs,
de beste garantie voor een gezonde
begroting!”
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1. Open Vld mocht ook dit jaar veel sympathisanten ontvangen op de jaarmarktstand.
2. De opwijkse liberale verenigingen namen samen de aftrap
voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018.
3. Marieke De Medts nam om professionele redenen ontslag als gemeenteraadslid. Het Open VLD-bestuur dankt
Marieke voor haar jarenlange inzet en mooie initiatieven als
gemeenteraadslid.
4. Arianne De Bondt vervangt Marieke De Medts in de politieraad en legt haar eed af voor de voorzitter van deze raad.
5. Tijdens de gemeenteraadszitting van woensdag 6 september, legde Eline Van de Voorde de eed af als gemeenteraadslid in handen van voorzitter William Engels. Zij vervangt
partijgenote Marieke De Medts die om professionele reden
haar ontslag indiende. In 2016 verving Eline Van de Voorde
een eerste keer Marieke De Medts als raadslid toen deze met
ouderschapsverlof was.
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ONZE MENSEN
Onze nieuwe krachten: Evelien Beeckman en Gunter Mannaert

Nieuw
blauw bloed

Open Vld Opwijk-Mazenzele stelt graag twee
nieuwe krachten aan u voor. Allereerst Evelien
Beeckman. “Sommigen onder jullie kennen mij
misschien al, anderen dan weer niet. Ik stel me
daarom graag even aan jullie voor! Inwoners uit
Nijverseel zullen mij waarschijnlijk nog kennen
als hoofdleidster van KLJ Nijverseel, waarvan
ik vijftien jaar deel heb uitgemaakt. De afgelopen tien jaar was ik ook lid van de gemeentelijke
Jeugdraad in Opwijk, waarbij ik de voorbije drie
jaar zetelde als voorzitter. Beide functies waren
niet enkel leuk om te doen, het was vooral ook
een zeer leerrijke ervaring. Ik wil graag mijn ervaring in het jeugdwerk en visie omtrent het jeugdbeleid combineren met mijn juridische opleiding,

om op die manier Open Vld te versterken in haar
gemeentelijk beleid. Ik kijk alvast enorm uit naar
deze nieuwe uitdaging en reken daarbij op jullie steun!” Daarnaast is er nieuwkomer Gunter
Mannaert. “De meeste zullen mij kennen als
mede-uitbater van brasserie Brouwershuis op
de markt in Opwijk, een zaak die ik samen met
mijn partner startte in 2014. Voordien woonde ik
in Wolvertem en Merchtem, vanaf 2009 woon ik
samen met mijn echtgenoot Steven De Ridder
en onze drie kinderen Jens, Robin en Jits in Opwijk. Ik kijk alvast uit naar mijn nieuwe uitdaging
bij Open Vld en hoop in de toekomst veel te mogen betekenen voor onze gemeente!”

Roland Mortier
Gemeenteraadslid
Penningmeester
Open Vld

Els Van Gucht
OCMW-raadslid

Christiane
Goubert
Secretariaat Open
Vld

Pascale
De Koninck
Secretariaat Open
Vld

Annelies
De Pauw

Evaluatie gemeenschapsdienst
Het OCMW van Opwijk ging in 2015 van start met
vrijwillige gemeenschapsdienst voor leefloongerechtigden en was het eerste OCMW in Vlaanderen dat
leefloners deze kans gaf. We gingen van start met
zeven mensen, in 2016 waren het er achttien en momenteel werken veertien personen vrijwillig mee in
de diensten van het lokaal bestuur. Ze doen ervaring op en worden zowel tijdens als na de gemeenschapsdienst begeleid door een trajectbegeleider. De
werkervaring en vaardigheden hebben een positieve
impact op hun sociaal leven. De voorbije twee jaar
vonden verschillende mensen de weg naar de reguliere arbeidsmarkt.

OCMW-raadslid

Open Vld kiest bewust voor
milieuvriendelijk drukwerk

OCMW raadsleden Els Van Gucht, Peter Beerens en
Annelies De Pauw bij de diploma-uitreiking voor de
cursisten van de lessen nederlands voor anderstaligen.

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34,
1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn Rutten
CONTACT: Tel. 02 549 00 20
EINDVERANTWOORDELIJKE: Laure Stuyck
REDACTIE: alexander.vandersmissen@openvld.be
(coördinatie & eindredactie), ellen.brits@ openvld.be
(eindredactie)
LAY-OUT: ilde.cogen@openvld.be,
ilona.berghmans@openvld.be
SECRETARIAAT: peter.verhofstadt@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL : Albert Beerens, Ravensveld 4, 1745
Opwijk
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Liberale agenda 2017 &
contactgegevens

ONZE MENSEN

22/10 PANNENKOEKENFESTIJN - Liberale Vrouwen - GC Hof ten Hemelrijk
26/10 CREA-AVOND - Liberale Vrouwen - GC Hof ten Hemelrijk
05/11 ST MAARTENFEEST - Liberale Gepensioneerden - GC Hof ten Hemelrijk
02/12 SPEELGOEDINZAMELING - Jong VLD
17/12 KERSTFEEST - Open Vld - GC Hof ten Hemelrijk
18/12 KERSTFEEST - Liberale Gepensioneerden GC Hof ten Hemelrijk
21/12 CREA-AVOND - Liberale Vrouwen - GC Hof ten Hemelrijk
WIL JE MEER INFO?
Open Vld: Christiane Goubert (052/35.81.61)
Jong VLD: Laura Cherretté (0496/76.13.78)
Liberale Vrouwen: Arlette Van Der Meersch (0474/41.88.40)
Liberale Gepensioneerden: Albert Beerens (052/35.81.61)
website: www.openvldopwijk.be - e-mail: info@openvldopwijk.be
Meer weten over onze verwezenlijkingen, onze verenigingen,
gemeentenieuws...? Volg ons via onze facebookpagina en twitteraccount

Albert
Beerens
Burgemeester
Voorzitter Open Vld

Pierre
Van de Velde
2de Schepen
Ondervoorzitter
Open Vld

Joske
Vermeir
4de Schepen

William
Engels
Voorzitter
gemeenteraad

Eline
Van de Voorde
Gemeenteraadslid

Arianne
De Bondt
Gemeenteraadslid

Nico
Du Buisson
Gemeenteraadslid

Peter Beerens
OCMW-raadslid
Plaatsvervangend
OCMW-voorzitter

Vld
Ja, Open
gee� me
goesting in
st!
de toekom

Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en aan een samenleving
die vooruitgaat? Denk je toekomstgericht en ben je p�itief ingesteld?
Sluit je dan nu aan bĳ Open Vld!
Welke voordelen geniet je als lid?
> Je hebt spreek- en stemrecht op o�e congressen.
> Je kan je stem uitbrengen over o�e ontwerp-kandidatenlijsten bĳ verki�ingen.
> Je kan je kandidaat stellen voor een �nctie in één van o�e besturen.
> Je ontvangt wekelijks in je mailb� een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van o�e partĳ.
> Driemaandelijks sturen wĳ je per p�t het ledenmag�ine Blauw.

vragen/suggesties/opmerkingen > contacteer ons
Je kan met ons contact opnemen via
Christiane Goubert, info@vldopwijk.be,
052 35 81 61
Informatie vind je op www.vldopwijk.be

