
-  Er werd een sluitende meerjarenplanning opge-
maakt zonder belastingverhoging. Er werden zelfs 
een aantal belastingen op de afgifte van admini-
stratieve stukken afgeschaft.

-  Er werd gestart met de bouw van 32 serviceflats. 
Deze kunnen vanaf volgende maand in gebruik 
genomen worden.

-  De ondersteunende diensten van OCMW en ge-
meente werden samengevoegd. Dit zal leiden tot 
een optimale functionering aan een lagere kost-
prijs. Het aanbestedingsdossier voor een grondige 
renovatie van het meer dan 50 jaar oude gemeen-
tehuis werd goedgekeurd om deze diensten te 
huisvesten.

-  Er werden gronden aangekocht om gepaste terrei-
nen aan de voetbalclub ter beschikking te stellen.

-  In het centrum werd een terrein aangekocht om 
het parkeerprobleem op te lossen.

-  Er werd gestart met overleg tussen de basisscho-
len van de verschillende onderwijsnetten om het 
capaciteitstekort op te lossen.

-  De St. Pauluszaal werd aangekocht van de ker-
kelijke overheid op voorwaarde dat het betaalde 
bedrag prioritair zou besteed worden aan de re-
novatie van het jeugdheem.

-  Aan jonge inwoners wordt een verwervingspre-
mie toegekend bij aankoop van een woning/ap-
partement.

2013, eerste beleidsjaar
Het eerste beleidsjaar van de nieuwe meerderheid is achter 
de rug. Een ideaal moment om na te gaan wat er van de be-
leidsverklaring, die goedgekeurd werd op de gemeenteraad 
van januari 2013, reeds werd gerealiseerd.

Burgemeester Albert Beerens aan het GACII.

ToekomsTverklaring
Op het Toekomstcongres van 22-24 novem-
ber 2013 keurden de leden van Open Vld 
massaal de Toekomstverklaring goed. Die 
bevat een duidelijk uitgewerkt voorstel om 
onze economie de nodige boost te geven: 
het 5-5-5 plan. Daarnaast doet Open Vld nog 
10 andere gedurfde voorstellen.

Lees meer op p.4
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Op 17 november serveerden de Liberale Vrou-
wen een bord vol water en vuur. Iedereen was 
welkom voor een heuse feestmaaltijd in het ka-
der van de week van de smaak. Er werd gewerkt 
met contrasterende smaken en structuren: zoet-
zuur, koud-warm, vlees en vis, volledig in de stijl 
van het nationale thema van week van de smaak 
“Water en Vuur”. We lieten de deelnemers genie-
ten van een warm en koud soepje, een runds- en 
zalmcarpaccio, zoetzure kipgyros en als dessert 
ijs met warme en koude sausjes en een pittig di-
gestief. Er werd afgesloten met een dansje op de 
tonen van DJ Vadderke. We klokten dit jaar af op 
een totaal van 162 personen ! Elk jaar blijkt dit 
een waar succes. Met dank aan alle deelnemers 
en de vele helpende handen! 

Week van 
de Smaak

Jong VLD heeft de voorbije maanden niet stil-
gezeten. In oktober werd een cocktailworkshop 
georganiseerd. Onder de deskundige begeleiding 
van bartender Mike konden we verschillende 
cocktails maken en proeven. In november moch-
ten de kindjes van onze leden een bezoek brengen 
aan de Sint. Allemaal kregen ze een cadeautje en 
snoepgoed. Ook de speelgoedinzameling in de-
cember was weer een succes. Het OCMW zorgt 
voor de bedeling van het speelgoed, zodat ook 
kindjes uit kansarme gezinnen een kerstgeschenk 
kunnen ontvangen.
Het nieuwe jaar zal van start gaan met ons nieuw-
jaarsetentje voor onze leden. De volgende activi-
teit is de trip met 100 personen naar het Schla-
gerfestival in Hasselt. Stip ook al 6 september 
aan in u agenda. Dan zal onze Italiaanse avond 
doorgaan in de zaal van de Duizendpootrakkers. 

Actieve  
jongeren
beweging

De speelgoedinzameling was een succes.

De schuur van het Gemeenschapscentrum 
liep helemaal vol voor de Week van de 
Smaak.

Op de gemeenteraad van november werden 
twee voormalige Open VLD schepenen be-
noemd tot ereschepenen. Tussen 2000 en 
2006 was Wilfried Lodens schepen van sport, 
openbare werken, beheer groene ruimten en 
begraafplaatsen. Frank Gillijns was in deze pe-
riode schepen van jeugd, verkeer en mobiliteit, 
milieu, middenstand, markten en kermissen. 

Fier op  
ereSchepenen

Bij de bestuursverkiezingen van 2013 werd 
het vertrouwen gegeven aan het bestaande 
bestuur. Voor iedere functie was er slechts 
één kandidaat, hierdoor werd er geen ver-
kiezing georganiseerd. Het bestuur bestaat 
momenteel uit 28 personen met Albert Bee-
rens als voorzitter, Pierre Van de Velde als 
ondervoorzitter, roland Mortier als pen-
ningmeester, Pascale De koninck als leden-
verantwoordelijke en Christiane goubert als 
secretariaarsverantwoordelijke. Als nieuwe 
bestuursleden mogen we Tom lootens en 
Maarten Walraevens verwelkomen. 

BeStuurS
verkiezingen

voorwoorD
We zijn het nieuwe jaar ingegaan met de 

gebruikelijke goede voornemens, met de 

beste wensen voor familie, vrienden, col-

lega’s, buren...

Wensen voor mensen waar we in 2013 

mee hebben samengeleefd, samenge-

werkt, samen gevierd, samen leed en 

vreugde gedeeld.

Persoonlijk wil ik vooral mijn dank betui-

gen aan alle mensen waar ik het voorbije 

jaar op kon rekenen. 2013 was een jaar 

waarin er hard gewerkt werd op verschil-

lende beleidsdomeinen.

Ten eerste wil ik de bestuursverantwoor-

delijken en de meer dan 1000 leden 

van onze Opwijkse liberale organisaties 

bedanken voor hun prachtige prestaties 

die zij in 2013 hebben geleverd. Al deze 

organisaties werken als een geoliede 

machine.

Als burgemeester, 

wens ik mijn eigen 

beleidsmensen en 

mijn coalitiepart-

ners te bedanken 

voor hun con-

structieve samen-

werking. Buiten 

alle politieke gren-

zen om was het 

gemeenschappe-

lijk belang  steeds 

prioritair, wat ik enorm waardeer.

een goed beleid heeft nood aan een goed 

werkende gemeentelijke administratie. Dit 

was zeker en vast ook het geval in 2013. 

Waarvoor eveneens mijn oprechte dank.

laat ons in 2014 de ingeslagen weg ver-

der bewandelen.

Albert Beerens

Burgemeester 

Burgemeester  
Albert Beerens



Deze visie werd uitgewerkt in een 
meerjarenplanning. In wat volgt 
stel ik de voornaamste items aan jullie voor:
-  De belangrijkste realisatie voor 2014 is de volle-

dige renovatie van het gemeentehuis, Ringlaan 
20.

-  Veel aandacht zal besteed worden aan het ver-
nieuwen van informatica. Een noodzaak om de 
verdere digitalisering mogelijk te maken.

-  Het huidige structuurplan zal worden herzien 
om tot een optimale invulling te komen van de 
beschikbare ruimten.

-  De veiligheid voor alle weggebruikers dient 
verhoogd te worden. Hier moet vooral gewerkt 
worden aan de verbetering en de uitbreiding 
van de fiets- en voetpaden.

-  Het dorp in Mazenzele moet heraangelegd wor-
den om een fraaier centrum te bekomen.

-  Er zal verder gewerkt worden aan de aanleg van 
een gescheiden rioleringsstelsel.

-  Voor het onderhoud en de vernieuwing van ons 
wegennet wordt jaarlijks 515.000 euro voor-
zien.

-  Het parkeerprobleem in het centrum van de ge-
meente moet worden aangepakt. Vooreerst zal 
er aandacht besteed worden aan het langparke-
ren wat kan gerealiseerd worden op de Borcht-
site en aan de in aanbouw zijnde serviceflats.

-  De voet- en veldwegen zullen gesaneerd wor-
den zodat ze optimaal kunnen gebruikt worden 
door de fietsers en de voetgangers.

-  De buitenschoolse kinderopvang heeft drin-
gend een nieuwe locatie nodig. De huidige loca-
tie is veel te klein geworden en kan niet worden 
uitgebreid.

-  Het ondernemerschap dient gestimuleerd te 
worden door de oprichting van een digitaal en 

fysiek ondernemersloket, door de parkeermoge-
lijkheden in het centrum uit te breiden en door 
de herlocalisatie van bestaande bedrijven moge-
lijk te maken.

-  De sportaccomodatie, zowel indoor als outdoor, 
moet worden uitgebreid.

-  De culturele infrastructuur dient opgewaar-
deerd te worden waarbij een uitbreiding van het 
Hof ten Hemelrijk moet worden voorzien.

Onze gemeente zal er in 2019 anders uitzien, zo-
veel is zeker!

Doelstellingen 20142019

Het voorbije jaar werden er niet alleen heel wat projecten 
gerealiseerd of opgestart. Er werd ook een toekomstvisie 
uitgewerkt naar de volgende zes jaar toe. Een visie die ook 
financieel haalbaar moet en zal zijn.

Burgemeester Albert Beerens: “Deze toekomstvisie 
moet en zal financieel haalbaar zijn.”

JeugD in opwijk
eind 2013 stond er heel wat op de agenda. Zo werd 
het speelterrein ‘konkelgoed’ vernieuwd, het speel-
bos ‘groene broek’ geopend en werd er, na jaren 
slabakken, met een kinderraad gestart. uit elke Op-
wijkse lagere school werden 2 kinderen, die door 
de leerlingen zelf verkozen werden, afgevaardigd. 
Bij de eerste kinderraad werd de behoefte om een 
kinderraad op te richten meteen duidelijk door de 
vele ideeën en opmerkingen die naar voor werden 
gebracht.

De jaarlijkse zwerfvuilactie georganiseerd door de 
Opwijkse jeugdverenigingen werd een succes. ge-
wapend met grijpstokken, vuilzakken, handschoe-
nen en fluo-vestjes trokken de jeugdbewegingen 
erop uit om al het zwerfvuil te verzamelen. De vuil-
zakken werden tentoongesteld voor het gemeente-
huis om iedereen bewust te maken van de gevolgen 
van sluikstorten. Alle medewerkers werden bedankt 
met een leuk aandenken en een appel, samen met 
onze oprechte dank voor dit prachtig initiatief.
Ook op de dag van de jeugdbeweging werden de 
jeugdverenigingen niet vergeten. Schepen van 
jeugd Vera De koster deed iedere jeugdvereniging 
een bon cadeau voor de aankoop van nieuw knut-
sel- en speelmateriaal.

Een beleid kan maar 
goed zijn als het  
evenwichtig is voor alle 
bevolkingsgroepen
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Burgemeester  
Albert Beerens

Burgemeester Albert Beerens en schepen van 
jeugd Vera De Koster bij de opening van het 
speelbos.
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Vervolg van p.1
 

Met de Toekomstverklaring 
kiest Open Vld voor een vrije 
samenleving, waarin engage-
ment en verantwoordelijkheid 
centraal staan. Dat is een sa-
menleving waar mensen zich 
vrij kunnen ontwikkelen en de 
overheid het kader schept dat 
ontwikkeling mogelijk maakt. 
Een samenleving die kansen 
geeft maar niet betuttelt. 
 
De focus van de Toekomstverklaring ligt 
onmiskenbaar bij het socio-economische. 
Met het 5-5-5 plan halen we het over-
heidsbeslag met 5% naar beneden, geven 
de burgers 5 miljard extra koopkracht en 
de bedrijven 5 miljard extra zuurstof door 
een loonlastenverlaging. Zo willen we de 
economie een nodige boost geven en de 
remmen op werken wegnemen.
 
OverheiDSBeSlAg 
nAAr BeneDen
Het overheidsbeslag, vandaag bijna 55%, 
willen we tegen 2020 verminderen tot 

beneden de 50%. De overheidsuitgaven 
mogen enkel nog stijgen met de ‘gezond-
heidsindex’. Op die manier beschermen we 
de koopkracht van leraren, ambtenaren, 
zieken en gepensioneerden. De echte ‘reële’ 
groei daarentegen gaat geheel naar de 
verlaging van de loonlasten (5 miljard) en 
verlaging van de personenbelasting (nog 
eens 5 miljard). 
 
verlAging lASten
We verlagen de lasten voor wie werk geeft 
met 5 miljard euro. Ook voor wie werkt 

verlagen we lasten, met als principe: min-
stens de helft van wat je verdient, moet je 
overhouden. We willen 3 van de 5 belas-
tingschalen afschaffen en enkel de schijven 
van 25% en 45% overhouden. Zo geven we 
5 miljard meer koopkracht aan de mensen. 
Een gemiddeld gezin gaat er per maand in 
ons voorstel 170 euro (zelfstandigen) of 180 
euro (werknemers) op vooruit. 

555 plan  
moet boost geven aan economie

tien AnDere geDurfDe 
StAnDpunten 

1.  Keuze voor energie-omwenteling een 
tweerichtingsverkeer voor energie.

2.  Meertalig onderwijs mogelijk maken 
vanaf de kleuterklas.

3.  Gemeenschapsdienst voor wie lang op 
zoek is naar werk. Wie langer dan een 
jaar werkloos is, zal twee halve dagen in 
de week een gemeenschapstaak moeten 
vervullen.

4.   Afschaffing van de lijststem bij de ver-
kiezingen, het systeem van de opvolgers 
wordt afgeschaft. Burgemeesters worden 
rechtstreeks verkozen.

5.  We zijn uitgesproken pro-Europees.
6.  Flexi-jobs: mensen kunnen daardoor 

zonder extra lasten bijverdienen in be-
drijven.

7.  We bepleiten een vrij erfrecht: Belgen 
mogen zelf kiezen wie hun erfenis krijgt.

8.  Oprichting federale kieskring.
9.  Geen overheidsfinanciering meer voor 

religies.
10.  Vakbonden krijgen rechtspersoonlijk-

heid en kunnen dus aansprakelijk gesteld 
worden.

vrijheid&engagement

5
5

5

% overheidsbeslag verminderen

miljard lastenverlaging 
voor wie anderen werk geeft

miljard lastenverlaging 
voor iedereen die werkt

“Kansen creëren om  
te werken, zonder 
mensen fiscaal af te 
straffen”
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Meer dan 1100 Open Vld-leden zakten van 
22-24 november af naar het Flageygebouw in 
Brussel voor het langverwachte Toekomst-
congres. Naar goede liberale gewoonte werd 
er druk gediscussieerd en gestemd, maar  
ontbraken ook de nodige natjes en droogjes 
niet op het juiste moment…De sfeer was  
opperbest, zoals u hier kan zien!

toekomstcongres 
in beeld
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OpWiJk in BeelD

1. De Jong VLD leden mochten een bezoekje brengen 
aan de Sint, 24 brave kindjes kwamen langs voor een 
pakje en een snoepje. 

2. De Sint en zijn pieten brachten een bezoek aan de 
kinderen van de Liberale Vrouwen. De 96 kindjes konden 
eerst genieten van een drankje, een versnapering en een 
goochelshow. Daarna kwam de Sint langs met een mooi 
geschenk en snoep voor ieder kind. 

3. De Opwijkse Liberale Vrouwen organiseren regelmatig 
een crea-avond. In november stond dit in het teken van 
Allerheiligen. De opkomst was talrijk met meer dan 40 
aanwezige creatievelingen.

4. De Liberale Gepensioneerden werden uitgenodigd 
voor een heerlijk 3-gangen menu voor kerstmis, 258 
leden kwamen hiervan genieten. De kerstsfeer zat er 
goed in, ook de Kerstman bracht een bezoekje.

5. Open VLD organiseerde i.s.m. de Liberale Mutualiteit 
Vlaams Gewest haar jaarlijks kerstfeest. Clown Papa 
Chico bracht er alvast de sfeer in voor bijna 200 aan-
wezige kinderen. Daarna kwam de Kerstman langs met 
een mooi cadeau voor ieder kind.
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openbare werken & 
ondernemen in opwijk

Schepen van openbare werken Pierre Van de Velde bij de werken aan de stationsomgeving.

De werken aan de stationsomgeving hebben hun 
eindfase bereikt. Het was noodzakelijk om een ex-
tra laag (hydrofolaag) aan te brengen op het nieuwe 
beton, zodat het gebruik van dooizout deze winter 
mogelijk zou zijn. Deze laag was niet voorzien in het 
lastenboek en heeft gezorgd voor enige vertraging. 
Begin januari zal alles definitief in gebruik moeten 
genomen worden.  

De opstart van kleine werken in kader van het 
raamcontract zijn opnieuw goedgekeurd op de ge-
meenteraad van november en zullen kortelings uit-
gevoerd worden. Hieronder vallen: de verfraaiing 
van het kerkhof Mazenzele, de vernieuwing van de 
parking Ringlaan en de vernieuwing van het voet-
pad in de Bunderstraat.

De technische dienst heeft opnieuw de mogelijk-
heid kleine herstellingen uit te voeren aan wegen, 
parkings en voetpaden. Hierdoor kunnen we kos-
tenbesparend werken en veel korter op de bal spe-
len. Op dit moment doen we een inhaalbeweging 
van deze herstellingen, maar we zijn nog lang niet 
bijgewerkt. Wij vragen u nog even geduld uit te oe-
fenen voor de werken in uw buurt. Indien er bij u in 
de omgeving noodzaak is aan herstellingswerken, 
gelieve te melden aan klachten@opwijk.be.

Om de plaatselijke middenstand beter te ondersteu-
nen starten we in 2014 met een ondernemingslo-
ket. Starters en bestaande bedrijven kunnen hier 
terecht voor advies.

De voorbije maanden is er heel wat beslist in verband 
met de nieuwe serviceflats, zo ook de dagprijs. een 
consultantbureau stelde de prijs vast op 36 euro. De 
raad besliste om de dagprijs vast te stellen op 30,5 
euro, wat wil zeggen dat het OCMW nog 5,5 euro 
per flat per dag bijlegt. Ook de prijzen van de oude 
serviceflats, het verzorgingstehuis en het dagverzor-
gingscentrum werden herzien. Deze prijzen werden 
niet meer aangepast sinds 2002 en waren toen al veel 
lager dan de prijs die nodig was om ‘break even’ te 
draaien. Om de kwaliteit van de dienstverlening te 
houden en te verbeteren was er dus geen andere optie 
dan een prijsaanpassing.

Dagprijzen OcMW

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

Open Vld kiest bewust voor 
milieuvriendelijk drukwerk

uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34,  
1000 Brussel - V.u.: gwendolyn rutten
COnTACT: Tel. 02 549 00 20
reDACTIe: (coördinatie) joris.claes@openvld.be,  
(eindredactie) alexander.vandersmissen@openvld.be 
lAY-OuT: ilde.cogen@openvld.be, 
ilona.berghmans@openvld.be 
SeCreTArIAAT: carine.meyers@openvld.be, 
peter.verhofstadt@openvld.be
FOTOgrAFIe: © Imageglobe.be, © Shutterstock.com
V.u. lOkAAl : Albert Beerens, ravensveld 4, 1745 
Opwijk

Pascale 
De Coninck
 
Secretariaat Open 
Vld

Els Van Gucht
 
OCMW-raadslid

Christiane 
Goubert
 
Secretariaat Open 
Vld

Roland Mortier
 
OCMW-raadslid 
Penningmeester 
Open Vld

onze mensen



De Opwijkse liberale verenigingen zitten niet stil 
en organiseren regelmatig activiteiten. Hieronder 
een overzicht van de reeds gekende activiteiten 
voor 2014:

Vrijdag 24 januari
Nieuwjaarsreceptie - Open VLD

Zondag 9 februari
Nieuwjaarskoffietafel - Liberale Vrouwen 

Zaterdag 22 februari
Ledenfeest - Open VLD

Zaterdag 29 maart
Schlagerfestival - Jong VLD

Zaterdag 29 en zondag 30 maart
Eetfestijn - Open VLD

Zondag 6 april
Paasfeest - Liberale Gepensioneerden

Woensdag 9 april
Crea-avond - Liberale Vrouwen

Zondag 27 april 
Musical ‘de Groote oorlog’ - Liberale Vrouwen

Donderdag 1 mei
Fietstocht - Open VLD

Zondag 1 juni
Eetfestijn - Liberale Gepensioneerden

Vrijdag 13 juni tot zondag 20 juni
Buitenlandse reis ‘Tenerife’ - Liberale Gepensio-
neerden

Zaterdag 6 september
Italiaanse avond - Jong VLD

Zondag 14 september
Koffietafel - Liberale Gepensioneerden

Zondag 19 september
Pannenkoekenslag - Liberale Vrouwen

Zaterdag 8 november
Sint-Maartenfeest - Liberale Vrouwen

Zondag 9 november
Sint-Maartenfeest - Liberale Gepensioneerden

Zaterdag 21 december
Kerstfeest - Liberale Gepensioneerden

Zondag 22 december
Kerstfeest - Open VLD

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

Agenda 2014

NIEUWJAARSRECEPTIE 
VRIJDAG 24 JANUARI 2014 VAN 20u00 TOT 24u00 

 
SCHUUR G.C. HOF TEN HEMELRIJK - KLOOSTERSTRAAT  7 - OPWIJK 

GEDURENDE DE GANSE AVOND BIEDEN WIJ U GRATIS HAPJES EN DRANKJES AAN. 
ER IS OOK MUZIKALE OMLIJSTING VOORZIEN. 

HEBBEN HET GENOEGEN U, SAMEN MET UW FAMILIE  EN VRIENDEN, 
UIT TE NODIGEN OP DE 

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 ontwerpkandidatenlijsten 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

Arianne 
De Bondt
 
Gemeenteraadslid

Louis Van 
Lembergen
 
Gemeenteraadslid

Peter Beerens
 
OCMW-raadslid 
Plaatsvervangend 
OCMW-voorzitter

Marieke 
De Medts
 
Gemeenteraadslid 
Voorzitter Jong 
VLD

Joske 
Vermeir 

Voorzitter 
gemeenteraad

Pierre 
Van de Velde
 
2de Schepen 
Ondervoorzitter 
Open Vld

Vera 
De Koster
 
4de Schepen

William 
Engels
 
Gemeenteraadslid

Albert 
Beerens
 
Burgemeester 
Voorzitter Open Vld

onze mensen

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


