
Om onze visie te concretiseren wordt momenteel een duide-
lijk masterplan opgesteld. Enerzijds zal het plan het toekom-
stig uitzicht van Mazenzele-centrum bepalen, anderzijds 
leggen we in het plan ook vast welke voorzieningen in de 
toekomst gerealiseerd moeten worden. Daarom moet er on-
derzoek gevoerd worden naar de noden in onze samenleving. 
Die noden zijn zo uitgebreid dat niet alle realisaties tijdens 
deze legislatuur kunnen uitgevoerd worden. Dat wil echter 
niet zeggen dat de huidige meerderheid zich niet zal buigen 
over deze problematiek. We geven graag enkele voorbeelden. 

Momenteel beschikt Mazenzele over twee feestzalen: de ge-
meentelijke St.Pieterszaal aan de Steenweg achter het oud 
gemeentehuis van Mazenzele, en zaal Houtekeet, eigendom 
van de kerkelijke overheid. De ligging van de eerste zaal, aan 
een drukke gewestweg, is niet optimaal. Zowel voor veilig-
heid, als door een gebrek aan parkeerruimte, is een nieuwe 
locatie aangewezen. De tweede zaal is beter gelegen maar 
verkeert in een zodanig slechte toestand dat ze moet afge-
broken worden. (Lees meer op p.3)

Duidelijke visie en 
masterplan voor Mazenzele

Inhoud

Een duidelijke visie formuleren over 
de toekomst van onze gemeente: 
dat is hét handelsmerk van de hui-
dige bestuursmeerderheid. Over de 
verschillende beleidsvlakken heen 
willen we onze gemeente vorm 
geven. De vernieuwing van het 
centrum van Mazenzele is hier een 
mooi voorbeeld van.
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OPWIJK
de lokale burgerkrant Open Vld

“Minister De Block stelde recent een pakket maatregelen voor 
met het oog op een meer transparante gezondheidszorg en meer 
rechten voor wie het moeilijk heeft. Minister Turtelboom heeft op 
haar beurt plannen klaar om van Vlaanderen een energie-effi-
ciënte regio te maken. Vlaams fractieleider voor Open Vld, Bart 
Somers, neemt het tot slot op voor de moeilijke situatie van de 
singles in Vlaanderen.” Lees meer op pagina 4 en 5.

Werken aan het 
Vlaanderen van morgen

nr 1- 2015

Het dorpsplein van Mazenzele zal een nieuw uitzicht krijgen.
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Voorwoord
De winter is voorbij. We genieten van 

een mooie voorzomer en kijken uit 

naar een welverdiende vakantie. Ook in 

politieke middens voelen we deze tijd zo 

aan. Na een drukke winter en een even 

druk voorjaar kijken we vooruit naar 

de rustigere periode juli en augustus. 

In het najaar wordt er op beleidsvlak 

vooral gewerkt aan het bijsturen van de 

meerjarenplanning. Dat betekent nagaan 

of het financiële plaatje nog altijd klopt, 

en indien nodig aanpassingen maken 

om uiteindelijk te komen tot een sluitend 

budget voor de beleidsdoelstellingen 

van het komende jaar. Naar het einde 

van het jaar toe worden de doelstel-

lingen van het vorige jaar afgewerkt en 

geëvalueerd. Deze oefening moet klaar 

zijn op uiterlijk 31 december. Tijdens en 

na de feestmaand januari start het ver-

wezenlijken van de opgemaakte begro-

ting voor het lopende jaar. Ik mag stellen 

dat de huidige bestuursmeerderheid de 

lat zeer hoog legt en dat onze ambities 

zeer groot zijn. In de maand mei kennen 

we de resultaten van het voorbije jaar 

wanneer de rekening wordt geëvalueerd. 

Valt dit resultaat mee of valt het tegen, 

de begroting moet in elk geval worden 

bijgesteld. Dit maar om aan te tonen dat 

er bijna continu wordt gewerkt aan de 

financiële situatie van de gemeente, om 

elke verrassing uit te sluiten. Een finan-

cieel gezonde situatie is een absolute 

prioriteit en het beste uitgangspunt om 

met een gerust gemoed de vakantieperi-

ode in te gaan.

Burgemeester Albert Beerens

Burgemeester 
Albert Beerens

Het programma voor de meer dan 500 
leden heeft vooral aandacht voor het so-
ciale aspect. Het is leuk om te vertoeven 
op o.a. onze koffietafels, het paasfeest, 
St. Maartenfeest en Kerstfeest. De dag-
reizen zorgen zowel voor culturele als 
historische aspecten, maar zijn toch ont-
spannend. Ook naar onze tweejaarlijkse 
buitenlandse reis wordt steeds gretig uit-
gekeken. Alle Opwijkse senioren zijn wel-
kom bij onze grote liberale familie!

Jong VLD 
blĳft groeien

De eerste activiteit van 2015 van de Liberale Vrou-
wen Opwijk-Mazenzele heeft intussen al naam en 
faam gekregen. De tweejaarlijkse modeshow die 
plaatsvond op 8 februari kreeg 130 kijklustigen over 
de vloer. Er werd kinderkledij van “Jules&Julie” en 
dameskledij van “Life Style” geshowd. Aan de voe-
ten van de modellen waren de schoenen van FM 
Shoe te bewonderen. Ook de allerkleinsten moch-
ten mee op de catwalk. 
Voor de creatievelingen organiseerden we op 25 

maart een crea-avond rond het thema Pasen. Maar 
liefst 45 dames kwamen een prachtig paasbloem-
stuk maken.
Noteer ook alvast 16 oktober in de agenda: dan 
organiseren we een uitstap naar de musical rond 
‘Edith Piaf ’, met Els De Schepper in de hoofdrol. De 
Liberale Vrouwen Opwijk-Mazenzele hebben sinds 
kort ook een eigen Facebook pagina. Neem zeker 
eens een kijkje!

Liberale vrouwen 
maken faam

Modeshow, ook de allerkleinsten mochten mee op de catwalk.

Burgemeester Albert Beerens trakteerde het 
aperitief voor het nieuwjaarsetentje.

In 2014 steeg het ledenaantal van Jong VLD tot 
42 leden. Ook in 2015 zijn we van plan ons leden-
bestand uit te breiden door leuke activiteiten en 
acties te ondernemen. Het jaar werd traditioneel 
gestart met een etentje. Dit jaar kwamen een 20-
tal leden genieten van een gezellige avond met 
veel sfeer in restaurant La Comédia. In maart 
trokken we met 100 feestvierders richting het 
Schlagerfestival in Hasselt. Alweer een geweldige 
en sfeervolle avond! Maar er moet ook gewerkt 
worden. Op 23 mei zullen we naar jaarlijkse ge-
woonte een schoonmaak en inspectie doen van de 
Opwijkse speeltuinen. Een verslag hiervan wordt 
overgemaakt aan het schepencollege. De speel-
tuin aan het Hof ten Hemelrijk werd door deze 
actie alvast veiliger gemaakt met een nieuwe om-
heining rond de poel. In juni trakteren we terug 
op een ijsje!

Schrijf je via www.openvldopwijk.be snel in 
voor onze maandelijkse nieuwsbrief ‘open 
nieuwsbrief ’. Iedere maand besteden we 
aandacht aan onze verwezenlijkingen, ge-
meentenieuws, partijnieuws, nieuws uit onze 
verenigingen enz. Het item ‘Opwijk in de kij-
ker’ focust telkens op een evenement dat Op-
wijk extra in de verf zet.

Maandelĳkse
nieuwsbrief

Actieve senioren



Bij het opmaken van het gewestplan in 1976 werd er een site aan de Droes-
houtstraat voorbehouden voor sport en recreatie. Dat was een eerste stap. 
We moesten echter wachten tot de legislatuur 2001-2007 toen schepen 
Wilfried Lodens (Open Vld) het initiatief nam om deze gronden te verwer-
ven. Een eerste belangrijke stap.

Daarna werd er verder gewerkt om op de aangekochte terreinen een voet-
balaccommodatie aan te leggen. Stedenbouwkundige perikelen blokkeren 
echter tot op heden nog steeds dit dossier. Dat is de reden waarom tijdens 
deze legislatuur naar alternatieven wordt gezocht. 

Een eerste alternatief was om de gronden aan de Klaarstraat te verwerven 
om hier drie voetbalvelden, kleedkamers en kantine onder te brengen. De 
Vlaamse overheid had toegezegd om één van deze velden als kunstveld te 
subsidiëren. Hier doen er zich echter nog een aantal 
problemen voor in verband met de verwerving 
van de gronden. Momenteel kan er nog ge-
speeld worden op de vroeger aangelegde 
installatie. 

De Vlaamse overheid gaf tevens haar 
fiat om een kunstveld aan te leggen 
op de Molenkouter, de terreinen ach-
ter De Sjoeters. De aanleg van het veld 
start begin augustus en eindigt in ok-
tober. Intussen zullen kleedkamers en 
een kantine worden opgericht door de ge-
meente. Er komt dus eindelijk een volwaar-
dige gemeentelijke voetbalaccommodatie!

Investeren in sport

In het verleden werd weinig aandacht besteed aan voetbal-
infrastructuur, hoewel dit een sport is die veel aandacht 
heeft voor jeugdopleiding. Deze werking verdient beter. 
Daarom maakt de huidige meerderheid er een prioriteit van.

Masterplan Mazenzele (vervolg p1)
Op de locatie van zaal Houtekeet wil de ge-
meente een feestzaal oprichten die in eerste 
plaats voldoet aan de noden van de Mazel-
se bevolking. De kerkelijke overheid zou de 
gronden ter beschikking stellen om deze in-
frastructuur in te planten. Het gebouw dient 
niet enkel uit een feestzaal te bestaan maar 
moet tevens de nodige vergaderlokalen voor-
zien voor de kerkelijke overheid en voor het 
onderbrengen van de gildezaal, die momen-
teel in het oude gemeentehuis gehuisvest 
is. De site van het oude gemeentehuis zou 
immers verkocht worden om zo de nieuwe 
accommodatie mee te financieren. Om deze 
reden dient men ook een nieuw onderkomen 

te zoeken voor 12+. Om de uitbreiding van 
de lagere school mogelijk te maken zoeken 
we naar de gepaste grond om nieuwe lo-
kalen te bouwen. Ook de mobiliteit rond de 
school moet aangepakt worden om het hui-
dige verkeersprobleem op te lossen. Ook 
de inrichting van het centrum rond de kerk 
moet aangepakt worden, niet alleen om de 
verkeersveiligheid te verhogen maar ook om 
een mooier uitzicht te bezorgen. Door de ver-
huis van de feestzaal naar het centrum moet 
er eveneens gezorgd worden voor voldoende 
parkeerruimte. Er is dus nog heel wat werk 
aan de winkel!
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Opwĳk heeft een 
historische achterstand 

op gebied van 
sportinfrastructuur in 

het algemeen en voetbal-
accommodatie in het 

bĳzonder.

De zaal Houtekeet is aan vernieuwing toe.

Schepen van Jeugd Vera De Koster en burgemeester Albert Beerens 
op de Molenkouter.
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Annemie Turtelboom, Vlaams minister van 
Energie (Open Vld), heeft een duidelijke visie 
op hernieuwbare energie. Turtelboom wil van 
Vlaanderen een energie-efficiënte regio maken. 
Energiebesparingen liggen in Vlaanderen im-
mers voor het grijpen: 25% van de woningen 
heeft geen dakisolatie, slechts 45% van de bui-
tenmuren is echt geïsoleerd, 15% van de wonin-
gen heeft enkel glas,… Net om die besparingen 
mogelijk te maken, werd de energielening in het 
leven geroepen! 

WAT?
In  januari 2015 lanceerde minister Turtel-
boom de energielening. Ze heeft hiervoor een 
budget van 15 miljoen euro, goed voor 3500 le-
ningen in 2015. Vandaag zijn er al 911 energie- 
leningen goedgekeurd.

WAAROM?
De Vlaamse Regering wil dat elke woning ener-
giezuinig wordt. De Vlaamse energielening is een 

ondersteuning voor wie investeert in energiebe-
sparende maatregelen. Voor gezinnen is het in-
teressant omdat ze door enkele slimme ingrepen, 
kunnen genieten van een lagere energiefactuur 
en een verhoogd wooncomfort. Bovendien dra-
gen ze op die manier bij aan een betere leefom-
geving. 

WELKE WERKEN KOMEN IN 
AANMERKING?
Isolatie van dak of gevel, de vervanging van een 
oude verwarmingsketel door een condensatieke-

tel of een warmtepomp, het plaatsen van hoog-
rendementsglas, thermostatische kranen, … 

VOOR WIE?
Elke Vlaming kan een energielening aanvragen. 
Voor de meerderheid van de bevolking geldt een 
intrestvoet van 2%. De meest kwetsbare groepen 
kunnen lenen aan 0%.

MEER WETEN?
www.energiesparen.be/energielening

Vraag je energielening aan!

Voltijds ingeschreven horecawerknemers 
zullen binnenkort jaarlijks 300 goedkope 
overuren kunnen doen. Bruto is daarbij ge-
lijk aan netto. Noch werkgever, noch werk-
nemer betalen er lasten op. Die goedkope 
overuren komen er niet alleen voor restau-
rants, maar ook voor alle andere horecaza-
ken. Er geldt geen verplichte inhaalrust, de 
overuren mogen gewoon uitbetaald wor-
den. In zaken met een witte kassa zullen 
werknemers zelfs 360 goedkope overuren 
zonder inhaalrust mogen presteren. Door 
de maatregel zal men het hele jaar door on-
geveer 45 uur per week kunnen werken.

ENGAGEMENT NAKOMEN
Zowel de flexi-jobs als de nieuwe regeling 
voor de overuren gaan in op 1 oktober 2015 
en daarmee komt de regering haar engage-
menten in het regeerakkoord na. Vandaag 
zijn er al 1.248 kassa’s op vrijwillige basis 

operationeel en het aantal kassa’s zal vol-
gend jaar toenemen tot meer dan 20.000. 
“We komen tegemoet aan de vraag van de 
horeca om het aantal overuren op te trek-
ken in de richting van het maximum door 
Europa toegelaten aantal. Voor die over-
uren geldt bovendien dat bruto gelijk is aan 
netto”, zegt staatssecretaris voor Bestrij-
ding van de sociale fraude Bart Tomme-
lein. “De regering houdt zich zo aan haar 
engagement om een erg arbeidsintensieve 
sector als de horeca te ondersteunen in ruil 
voor een algemene ‘verwitting’. Dat is in het 
belang van iedereen. De staat krijgt meer 
inkomsten, wat op termijn tot lagere lasten 
leidt. Werkgevers kunnen hun personeel 
flexibel en aan een voordelig tarief inzetten, 
want de kost van een wit overuur halveert. 
En werknemers bouwen sociale rechten op 
én houden netto meer over. Zo zorgen we 
dat werken loont.”

Tommelein ondersteunt 
horeca
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Maggie De Block: “Via deze wet maken we 
onze gezondheidszorg toegankelijker en be-
taalbaarder voor verschillende categorieën 
van mensen die het niet gemakkelijk hebben. 
We zorgen ook voor meer transparantie en 
bestrijden misbruiken en oneigenlijk gebruik 
zodat elke euro goed en correct kan besteed 
worden.” De maatregelen zijn in een wet met di-
verse bepalingen gegoten die nog voorgelegd wordt 
aan de Raad van State en aan het parlement. Een be-
knopt overzicht:

Ereloonsupplementen daghospitalisatie
Vanaf 1 juli 2015 mogen specialisten niet langer een ereloonsupplement 
vragen aan patiënten die in daghospitalisatie in een twee- of meerper-
soonskamer verblijven. Maggie De Block: “Mensen die het niet zo breed 
hebben, hebben recht op dezelfde kwaliteit van zorg als iedereen.” 

Transparante informatie voor de patiënt
Vanaf 1 juli 2015 moet de patiënt verplicht een bewijsstuk van de zorgverle-
ner krijgen in twee situaties: als (1) de zorgverlener elektronisch factureert 
en (2) er tegelijkertijd medische zorgen zijn verstrekt die vergoedbaar zijn én 
medische zorgen die niet vergoedbaar zijn door de ziekteverzekering. Mag-

gie De Block: “Zo is de factuur helder en kan de patiënt zien wat hij zelf 
bijdraagt en wat de ziekteverzekering vergoedt.”

Kinderen met handicap en sociale maximumfactuur
De ministerraad heeft het licht op groen gezet zodat kinderen met een 
handicap nu automatisch op de sociale maximumfactuur kunnen reke-

nen. Het onderzoek naar het gezinsinkomen dat één van de voorwaarden 
is voor de maximumfactuur, vervalt dus ook voor hen.

Levende donatie organen
De ministerraad heeft beslist dat levende orgaandonoren in de toekomst 
zouden kunnen vrijgesteld worden van remgeld of dat er een vermindering 
van het remgeld zou kunnen komen op medische handelingen in verband 
met de donatie. Hierdoor hoopt de overheid orgaandonatie te stimuleren.

Zelfstandigen en geneeskundige zorgen
Zelfstandigen die hun activiteit moeten stopzetten, bijvoorbeeld na een 
overstroming, hebben vanaf 1 juli 2015 ook vier kwartalen lang recht op ge-
neeskundige verzorging. Zelfstandigen die in geval van faillissement sociale 
verzekering genieten, hebben momenteel na een faillissement vier kwarta-
len lang recht op geneeskundige zorg. Volgens de nieuwe regel geldt dit recht 
ook voor zelfstandigen die niet failliet gaat maar hun activiteit gedwongen 
moeten stopzetten.

“Mensen die het niet 
zo breed hebben, 
hebben recht op 

dezelfde kwaliteit van 
zorg als iedereen.”

“Meer transparantie in 
gezondheidszorg en meer rechten 
voor wie het moeilijk heeft.”
Op voorstel van Mag-
gie De Block, minister 
van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, heeft 
de ministerraad een 
pakket maatregelen 
goedgekeurd waaron-
der de opheffing van 
ereloonsupplementen 
die specialisten vra-
gen aan patiënten die 
in daghospitalisatie in 
een twee- of meerper-
soonskamer verblijven. 
Patiënten krijgen vanaf 
1 juli 2015 in bepaalde 
situaties ook duidelij-
ker informatie over het 
bedrag dat zij betalen 
voor verstrekte zorgen.

Maggie De Block op bezoek in een labo van het Wetenschappelijk 
Instituut Volksgezondheid in Elsene.



6 LOKALE BURGERKRANT OPWIJK

1. Onze mandatarissen toasten op het jaarlijks 
ledenfeest, samen met 152 andere leden die kwa-
men genieten van een mooie avond in Salons 
Teaterhuyse.

2. Federaal volksvertegenwoordiger Tim Vanden-
put schoof mee aan tafel op ons ledenfeest.

3. Op het paasfeest van de Liberale Gepen-
sioneerden kwamen 262 senioren genieten van 
een leuke namiddag met veel sfeer en ambiance.

4. Dag van de Medewerker: Open Vld mandata-
rissen Joske Vermeir, Arianne De Bondt, Albert 
Beerens, Vera De Koster, Roland Mortier, Ma-
rieke De Medts, Els van Gucht en Peter Beerens 
serveerden samen met de andere raadsleden 
ontbijt aan het gemeente- en OCMW-personeel.

5. Ook op zondagavond mochten we veel gasten 
ontvangen op ons 36ste eetfestijn. In totaal kwa-
men 1265 eters genieten van een steak, tussenrib-
stuk of kipfi let.

1. 2.

3. 4.

5.

Opwĳ k in 
beeld



Nieuw 
blauw bloed
Open Vld besteedt veel aandacht aan jongeren 
en geeft hen alle kansen. Zo mochten we Tom 
Lootens en Laura Cherretté verwelkomen in ons 
bestuur. Hierbij een korte voorstellingen van onze 
twee nieuwe krachten.

Tom is 29 jaar en volgde zijn opleiding basis- en 
middelbaar onderwijs in Opwijk. Hij speelde bas-
ket bij BCO, werkte als jobstudent bij het VAJA, 
is lid van de Verenigde Opwijkse Wielerclubs en 
is advocaat in Merchtem. Zijn standpunt is dat 
politiek, in tegenstelling tot de advocatuur, toe-
laat om door middel van een doordacht beleid 
verscheidene wantoestanden en problemen aan 
te pakken. De beperking van advocatuur is dat 

deze zich richt op particuliere belangen, daar 
waar Tom zich vooral wenst in te zetten voor het 
algemeen welzijn van de Opwijkse burger.

Laura is 22 jaar en zit in haar laatste jaar rechten 
aan de UGent. Ze is gespecialiseerd in fi scaal 
recht en al jaren actief in de studentenvereniging 
‘Vlaams Rechtsgenootschap Gent’. Sinds 2013 is 
ze lid van Jong VLD en sinds 2014 ook bestuurs-
lid van Open Vld. Haar doelstelling is jongeren 
duidelijk maken hoe belangrijk politiek is, ook op 
jonge leeftijd. Op die manier wil zij nieuwe, jonge 
leden aantrekken. Ze is ervan overtuigd dat een 
vrije markt met minder overheidsinmenging meer 
welvaart zal creëren voor iedereen.

Een van de OCMW-doelstellingen is leefloonge-
rechtigden en personen met een vergoeding acti-
veren en hen terug een kans geven op de reguliere 
arbeidsmarkt. Het is ons doel om via een begeleider 
een traject uit te werken om deze personen terug 
aan een job te helpen. Eén mogelijkheid is om bin-
nen dit traject gemeenschapswerk uit te voeren. Zo 
kan de persoon maximum 2 dagen per week tegen 
een vergoeding ingezet worden bij de diensten van 
gemeente of OCMW. Een unieke kans om ervaring 
op te doen en financieel meer ademruimte te krij-
gen. De sociale dienst screent eerst de kandidaten, 
de trajectbegeleider zorgt voor opvolging.

OCMW start met gemeenschapswerk

Naar jaarlijkse gewoonte gaven de Open Vld-OCMW-
raadsleden Roland Mortier, Els Van Gucht en Peter 
Beerens - in het gezelschap van de paashaas - paas-
eitjes aan de bewoners van de zorgcampus.
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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
EINDVERANTWOORDELIJKE: Laure Stuyck
REDACTIE: (coördinatie & eindredactie) 
alexander.vandersmissen@openvld.be, 
(eindredactie) steven.schelfhout@openvld.be
LAY-OUT: ilde.cogen@openvld.be, 
ilona.berghmans@openvld.be 
SECRETARIAAT: carine.meyers@openvld.be, 
peter.verhofstadt@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL : Albert Beerens, Ravensveld 4, 1745 
Opwijk

Tom Lootens en Laura Cherretté.

 Pascale 

De Koninck

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 organise-
ren regelmatig activiteiten. Hieronder vind je een overzicht van 
de reeds geplande activiteiten voor 2015:

Zaterdag 23 mei: OPKUIS SPEELTUINEN (Jong VLD)
Zondag 31 mei: EETFESTIJN Liberale Gepensioneerden
Zaterdag 5 september: ITALIAANSE AVOND Jong VLD
Zondag 13 september: KOFFIETAFEL Liberale Gepensioneerden
Zondag 18 oktober: PANNENKOEKENFESTIJN Liberale Vrouwen.
Vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 oktober: BLAUW WEEKEND naar Berck-Sur-Mer (Fr) (Open VLD)
Zaterdag 7 november: SINT MAARTENFEEST Liberale Vrouwen
Zondag 22 november: WEEK VAN DE SMAAK (Liberale Vrouwen)
Zondag 08 november: ST. MAARTENFEEST Liberale Gepensioneerden
Zaterdag 5 december: SPEELGOEDINZAMELING Jong VLD
Zaterdag 12 december: KERSTFEEST Liberale Gepensioneerden
Zondag 13 december: KERSTFEEST Open Vld

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

Meer weten over onze verwezenlijkingen, onze verengingen, gemeentenieuws...? 
Schrijf je dan via www.openvldopwijk.be in op onze maandelijkse nieuwsbrief, 
en volg ons via onze facebookpagina en twitteraccount.

Agenda 2015

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

Ja, Open Vld 

geeft  me 
goesting in 

de toekomst!

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 onz e congressen.
> Je kan je stem uitbrengen over onz e ontwerp-kandidatenlĳ sten bĳ  verkiez ingen.
> Je kan je kandidaat stellen voor een fu nctie in één van onz e besturen.
> Je ontvangt wekelĳ ks in je mailbox  een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onz e partĳ .
> Driemaandelĳ ks sturen wĳ  je per pos t het ledenmagaz ine Blauw.
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