
In de lente van dit jaar werd Vera geconfronteerd 
met een persoonlijke situatie die haar nood-
zaakte Opwijk te verlaten. Als niet-inwoner van 
de gemeente kan men echter geen gemeentelijk 
politiek mandaat uitoefenen. Om die reden heeft 
Vera dan ook haar mandaat neergelegd. Na ne-
gen jaar gemeenteraadslid, waarvan de laatste 
drie jaar als schepen, verlaat zij het politieke to-

neel. Vera gaf steeds blijk van een uitstekende en 
positieve mentaliteit. Vooral de laatste jaren als 
schepen van Onderwijs, Jeugd, PWA en Jubila-
rissen gaf ze blijk van een enorme werkkracht en 
gedrevenheid.

Enkele dossiers waarvoor ze zich speciaal heeft 
ingezet zijn:

- opstart van de bouw van een complex voor de 
basisschool de boot en buitenschoolse kinderop-
vang;
- afwerking van de nieuwbouw en aanleg speel-
plaats voor het schoolhuis;
- privatisering van het dossier voor het IBO;
- ondersteuning van de uitbreiding van de vrije 
basisschool in Nijverseel en Mazenzele door de 
aankoop van gronden.

Vera kan met fierheid terugblikken op haar be-
leidsperiode en we willen haar van harte danken 
voor het geleverde werk.

Politiek en evolutie

Inhoud

In het dagelijkse leven verloopt niet altijd alles zoals ge-
pland. Ook in de politiek wordt men geregeld geconfron-
teerd met onverwachte situaties. Het vertrek van schepen 
Vera De Koster was zo een verrassing.
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Gemeenteraadslid Nico Du Buisson, schepen Joske Vermeir en gemeenteraadsvoorzitter William Engels

Op pagina 4 en 5 leest u meer 
over de realisaties van Open Vld 
op het vlak van het minimum-
pensioen voor zelfstandigen, 
de hindervergoeding bij werken 
of de terugbetaling van 
diabetespleisters voor kinderen.
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Voorwoord
Onze samenleving wordt de laatste tijd 
meer en meer geteisterd door extre-
misten die elke vorm van menselijkheid 
verloren hebben en die zich uitleven in 
barbaarse en mensonwaardige daden. 
Het is niet eenvoudig om hierop als 
overheid gepast te reageren. Een harde 
aanpak dringt zich op en we hebben er 
alle vertrouwen in dat onze regeringen 
hun verantwoordelijkheid opnemen en 
dat ze dit probleem - op termijn - opge-
lost krijgen. 

Maar wat kunnen wij als gewone burger 
doen om aan deze verschrikkelijke 
situatie een einde te maken? We kunnen 
zonder twijfel op verschillende manie-
ren ons persoonlijke steentje bijdragen. 
Onze eenheid bewaren is bijvoorbeeld 
een eerste fundamentele vereiste. 
Verdeeldheid verzwakt immers onze sa-

menleving. Wij moeten daarnaast onze 
beleidsmensen op federaal vlak vertrou-
wen en steunen, en hen helpen om het 
kwaad op te sporen en aan te pakken.

Maar wat we vooral moeten doen is 
positief blijven, ons honderd procent 
blijven inzetten voor de waarden in onze 
maatschappij die ons leven zo mooi 
maken en blijven werken aan een betere 
wereld waarin we volop kunnen genieten 
van ons gezin en onze vriendenkring. Op 
die manier tonen we elke dag opnieuw 
dat niemand onze samenleving kan 
afnemen.

Burgemeester
Albert
Beerens

Door de wijzigingen zijn er heel wat 
verschuivingen binnen de gemeen-
teraad en het schepencollege. Joske 
Vermeir vervangt Vera De Koster en 
neemt al haar bevoegdheden over 
(onderwijs, jeugd, speelpleinwer-
king, buitenschoolse opvang, VAJA, 
vakantiewerking en jubilarissen) en 
wordt opgevolgd door William Engels 
als voorzitter van de gemeenteraad. 
Joske heeft haar zitdag op vrijdag 
tussen 10u en 11u30 in GAC I, Markt-
straat 55.

Nieuwe schepen

Zoals reeds eerder vermeld hebben we bij Open 
Vld Opwijk-Mazenzele, naar aanleiding van de 
wijzigingen, ook een nieuwe voorzitter van de ge-
meenteraad. William Engels is geen onbekende 
in de Opwijkse politiek. Hij is sinds 2000 on-
afgebroken gemeenteraadslid voor onze partij. 
Tijdens deze 16 jaar heeft hij heel wat goed werk 
verricht, zowel toen de partij nog in de oppositie 
zat als de laatste jaren in de meerderheid.
Tijdens de gemeenteraad van 28 juni legde hij de 
eed af als voorzitter van de gemeenteraad. Wil-
liam is nu bevoegd voor het bijeenroepen van de 
gemeenteraad en stelt de agenda van de verga-
dering op. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor 
het leiden van de gemeenteraad. William is 47, 
getrouwd met Sandra Bosman en papa van Steffi 
en Millan. Samen met Sandra runt hij het bedrijf 

ENBO, gespecialiseerd in allerhande schoon-
maakdiensten. Met de laatste verkiezingen haal-
de hij nog 494 voorkeursstemmen.

Nieuwe voorzitter gemeenteraad

Gemeenteraadvoorzitter William Engels leidt 
zijn eerste gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad van 24 mei legde Nico 
Du Buisson zijn eed af als nieuw gemeenteraads-
lid. Nico is actief binnen Jong VLD sinds 2002 en 
bij Open Vld Opwijk-Mazenzele sinds 2006. Tus-
sen 2007 en 2012 was hij reeds OCMW-raadslid 
voor onze partij.

Nico is 36 en trouwt volgend jaar met zijn ver-
loofde Lesley Heremans, verpleegster in het ope-
ratiekwartier van Sint-Blasius. Hij is pluspapa 
van Rafael (8) en papa van Fran (4) en Jarno (4). 
Nico is de zoon van Marina Van Linthout (afge-
vaardigde van Liberale Mutualiteit van Brabant) 
en Freddy Du Buisson (De Lijn- nu met pensi-
oen) en kleinzoon van Jeaninne Beeckman en 
François Van Linthout †, allen woonachtig in 
Mazenzele.

Nico studeerde af als licentiaat communicatiewe-
tenschappen aan de VUB. Hij werkt als Speciali-
sed Channel Account Manager bij Tech Data, een 

Amerikaanse beursgenoteerde distributeur van 
technologieproducten en oplossingen. Nico is in 
zijn vrije tijd bestuurslid van het organiserend 
carnavalcomité VZW De Gatspoëters, houdt van 
fietsen en is bezig met het maken van een fami-
liestamboom. Sinds een tiental jaar woont Nico 
in de Dageraadweg in Nijverseel.

Nieuw 
gemeenteraadslid

Joske Vermeir - Schepen van Onderwijs, Jeugd, 
Speelpleinwerking, Buitenschoolse opvang, VAJA, 
Vakantiewerking en Jubilarissen



Vijfendertig jaar geleden namen enkele Opwijkse 
dames het initiatief om met een Liberale Vrou-
wenbond te starten. De stichtster Lea Van Cau-
ter opende de namiddag en gaf informatie over 
de opstart in 1981. Nationaal Voorzitter Aviva 
Dierckx bestempelde op haar beurt onze afdeling 
als zeer kwalitatief.

Burgemeester Albert Beerens was vol lof over de 
Opwijkse dames die het in de politiek heel goed 
doen. Van de elf Open Vld-mandatarissen zijn 
er zes vrouwen. Hij sprak van een “kruisbestui-
ving” tussen alle Opwijkse Liberale Verenigin-
gen. Volksvertegenwoordiger Carina Van Cauter 
wist ons te boeien met haar uiteenzetting over de 
strijd die zij voert tegen pesten en seksueel mis-
bruik. Momenteel maakt zij ook werk van een 
vrijer erfrecht.

De rode draad doorheen de namiddag 
was de uitleg die we kregen van de 
huidige voorzitster Arlette Van Der 
Meersch. Zij bedankte haar voor-
gangers Lea Van Cauter, Godelieve 
Moens en Annie Crombé en bedankte 
haar 300 trouwe leden die steeds op 
post zijn. Dankzij een succesvol en ge-
varieerd programma zijn we toegankelijk 
voor jong en oud. Maar Arlette bracht vooral 
ook hulde aan haar huidige bestuur, een goed 
draaiend team met veel warmte en vriendschap. 
Een speciaal woordje van dank voor Christiane, 
José, Irene, Monique, Lisette, Joske, Yolande, 
Myriame, Annie, Rita, Arianne, Sandra en An-

nelies. Last but not least 
werd Arlette zelf in de 

bloemetjes gezet voor haar 
enorme inzet en kreeg zij een 

daverend en welgemeend ap-
plaus vanuit de zaal.

De receptie vond plaats in een feestelijk 
versierde zaal met blauw-witte ballonnen. We 
mogen gerust spreken van een zeer succesvolle 

festiviteit. Gedurende de hele namiddag werd op 
een groot scherm een fotoreportage getoond van 
35 jaar Liberale Vrouwen in Opwijk-Mazenzele. 
Dillian en zijn vrienden zorgden voor de nodige 
muzikale omlijsting. Tot slot was er voor elke 
aanwezige een mooi aandenken. Wij danken al 
onze leden voor hun talrijke opkomst en hun 
welgemeende sympathie. Op naar de volgende 
35 jaar! 

Feest bij de Liberale Vrouwen

Het was groot feest bij de Liberale Vrouwen Opwijk-Mazen-
zele. Alle leden en hun partners werden immers uitgenodigd 
op een receptie met lekkere hapjes en veelvuldige drankjes.

Resultaat afval-enquête
Begin 2016 ontving elk Opwijks huisgezin een 
enquête met een dertigtal vragen over het af-
valbeleid en –beheer in onze gemeente. Er werd 
gepeild naar de tevredenheid rond volgende the-
ma’s: selectieve afvalophalingen, recyclagepark, 
afvalbeleid en informatiekanalen over afval. Bijna 
twintig procent van de gezinnen vulde de enquête 
in. De volledige resultaten van de enquête kan u 
raadplegen op www.opwijk.be (milieu/afval/afval-
enquête).

De resultaten van de enquête werden besproken 
met Haviland en daarnaast werden alle opmerkin-
gen en aanbevelingen uit de enquête opgelijst en 

intern besproken. Ook de gemeente nam reeds 
een aantal maatregelen: de huidige restafvalzak 
met trekbandsluiting werd vervangen door een 
nieuw type huisvuilzak met vier flappen om de zak 
bovenaan te sluiten en op het recyclagepark werd 
de perscontainer voor plastiekfolie verplaatst van 
het betalend naar het gratis gedeelte.

Een aantal zaken worden nog verder onderzocht, 
zoals o.m. aanpassingen aan de openingsuren van 
het recyclagepark, maatregelen tegen sluikstor-
ters, hoe nog duidelijker omgaan met PMD-sorte-
ren,… Uiteraard zullen de bewoners geïnformeerd 
worden van eventuele bijkomende maatregelen.
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Dankzij een 
succesvol en 
gevarieerd 

programma zijn de 
Liberale Vrouwen
toegankelijk voor 

jong en oud.

Bestuur Liberale Vrouwen Opwijk-Mazenzele
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Vernieuwde hindervergoeding 
voor zelfstandigen goedgekeurd
WAT WIL DAT CONCREET 
ZEGGEN?
De nieuwe hinderregeling zal van toepas-
sing zijn op ondernemingen die minstens 
een maand ernstige hinder ondervinden 
van de werken, die een activiteit uitoefenen 
die een rechtstreeks contact met de klant 
vereist en die minder dan tien werknemers 
in dienst hebben.

GEEN SLUITINGS-
VERPLICHTING
De nieuwe hinderpremie van 2.000 euro zal 
automatisch en zonder sluitingsverplichting 
uitgekeerd worden voor de eerste twintig 

kalenderdagen waarin de onderneming 
hinder van werken ondervindt. Wie toch 
de deuren moet sluiten, krijgt daar vanaf 
dag eenentwintig 80 euro bovenop per ka-
lenderdag sluiting. De regeling zal op 1 juli 
2017 in uitvoering gaan.

VEREENVOUDIGING
Sinds 2005 konden kleine ondernemers die 
door openbare werken hun deuren moes-
ten sluiten al een premie krijgen. Maar in 
de regeling zaten een aantal knelpunten. 
Op 6 juli werd het decreet van Mathias De 
Clercq goedgekeurd dat zorgt voor vereen-
voudiging.

Realisatie
Open Vld

Vanaf 1 augustus zijn de minimum-
pensioenen voor zelfstandigen en 
loontrekkenden gelijkgeschakeld. 
Na jaren van liberale strijd zijn de 
minimumpensioenen van zelfstan-
digen en loontrekkenden eindelijk 
gelijk. Dat is gewoonweg rechtvaar-
dig. In ons verkiezingsprogramma 
van 2014 ijverden we hiervoor: “... 
Daarbij zullen de wettelijke pensi-
oenstelsels van werknemers, zelf-
standigen en ambtenaren naar 
elkaar toegroeien zodat elke gepen-
sioneerde van een gelijkwaardig 
pensioen kan genieten.”
 
GELIJKSCHAKELING
Het minimaal gezinspensioen be-
draagt nu 1.460,45 euro. Voor een 
alleenstaande gaat het om 1.168,73 
euro. Tenslotte bedraagt het overle-

vingspensioen 1.150,35 euro. Vanaf 
maandag zijn deze bedragen dus 
zowel geldig voor zelfstandigen als 
voor loontrekkenden. Door indexe-
ringen, aanpassingen aan de wel-
vaart en geleidelijke gelijkschake-
ling, zijn de minimumpensioenen 
van zelfstandigen dit jaar vier keer 
gestegen.
 
De gelijkschakeling van pensioenen 
komt bovenop andere maatregelen 
die reeds werden genomen om het 
sociaal statuut van de zelfstandige 
op te waarderen, meer bepaald :
3 het overbruggingsrecht : een 

nieuwe verzekering voor zelf-
standigen die om economische 
redenen hun activiteit noodge-
dwongen moeten stopzetten. De 
zelfstandige die een beroep doet 
op het overbruggingsrecht zal 
gedurende 12 maanden kunnen 
rekenen op een schadeloosstel-
ling van 1168,73 euro.

3 de afschaffing van de grenzen 
aan de toegelaten activiteit voor 
de gepensioneerden, zowel loon-
trekkenden als zelfstandigen. 
Bedoeling hiervan is aan de ge-
pensioneerde loontrekkenden en 
zelfstandigen toe te laten zonder 
beperking een beroepsactiviteit 

uit te oefenen als ze 65 jaar zijn 
of een loopbaan hebben van 45 
jaar. Tevoren moesten twee voor-
waarden samen vervuld zijn : 65 
zijn en een loopbaan hebben van 
42 jaar.

3 de kwartalen die voortaan wor-
den meegenomen in de bere-
kening van het pensioen van de 
zelfstandigen. Voordien stopte 
de pensioenberekening auto-
matisch op 31 december van het 
jaar voorafgaand aan de datum 
van het pensioen. Zelfstandigen 
die na 31 december nog werkten 
haalden voor hun pensioenbe-
rekening geen voordeel uit deze 
bijkomende kwartalen. Voortaan 
telt elk trimester dat na 31 de-
cember nog wordt gepresteerd.

3 maatregelen ten voordele van 
zelfstandige mantelzorgers : het 
systeem staat vandaag open voor 
de zelfstandige die een zwaar ziek 

familielid tot de tweede graad of 
een zwaar ziek gezinslid verzorgt 
of bijstaat. Het wordt uitgebreid 
naar de zelfstandige die moet 
zorgen voor een gehandicapt 
kind van minder dan 25 jaar.

3 de uitbreiding van het moeder-
schapsverlof voor vrouwelijke 
zelfstandigen met 4 weken, met 
de mogelijkheid dit verlof niet al-
leen per week op te nemen maar 
ook voltijds of halftijds, net als de 
vrijstelling van betaling van soci-
ale zekerheidsbijdragen met be-
houd van rechten voor het kwar-
taal dat volgt op de bevalling.

Er zijn sinds 2015 heel wat maatre-
gelen genomen om de pensioenen 
van zelfstandigen zo veel mogelijk 
op te waarderen en rechtvaardig te 
maken.

Van voorstel tot realisatie: 
minimumpensioen 
zelfstandigen = minimum-
pensioen loontrekkenden
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Diabetes type 1 is een  auto-im-
muunziekte waarbij je lichaam zelf 
geen insuline meer aanmaakt, het 
hormoon dat de bloedsuiker regelt. 
Bij diabetes type 2 wordt nog wel 
insuline aangemaakt maar in on-
voldoende hoeveelheden, of is de 
werking van het aanwezige insuline 
verminderd. Familiale aanleg speelt 
een rol, maar met name bij overge-
wicht en bij gebrek aan lichaamsbe-
weging neemt de kans om de ziekte 
te krijgen toe. Diabetes type 2 komt 
vooral voor vanaf 40 jaar en dus 
weinig bij kinderen en adolescen-
ten.
 
In België hebben zo’n 40.000 men-
sen waaronder 3100 kinderen, 
diabetes type 1. Op 20 juni 2016 
heeft het Verzekeringscomité van 
het RIZIV al de terugbetaling van 
sensorpleisters voor volwassenen, 
goedgekeurd. Kinderen en jongeren 
kunnen terecht in gespecialiseerde 
diabetescentra die een afzonder-
lijke overeenkomst hebben met het 
RIZIV.  Het verzekeringscomité van 
het RIZIV heeft op 25 juli de terug-
betaling van de sensorpleisters ook 

voor kinderen en jongeren goed-
gekeurd. Zij kunnen de sensoren 
verkrijgen bij hun bezoek aan de 
gespecialiseerde diabetescentra.
 
MINIMUMLEEFTIJD
De diabetesteams leren de patiën-
ten hoe ze zelf hun glucosegehalte 
kunnen controleren en regelen. 
Ze geven informatie over gezonde 
voeding en zorgen voor begeleiding 
rond de sociale, medische en psy-
chologische belasting die diabetes 
met zich mee kan brengen. Door 
onze levensstijl en de vergrijzing 
lopen meer mensen risico op diabe-
tes. Minister De Block: “We moeten 
daarom nu maatregelen nemen. In 
de eerste plaats om de aandoening, 
waar mogelijk, te vermijden en om 
erger te voorkomen. Goede begelei-
ding zoals voorzien door de diabe-
tescentra speelt een belangrijke rol 
om kinderen en jongeren vroeg te 
leren hoe ze zich zo goed mogelijk 
kunnen verzorgen zodat zich geen 
complicaties voordoen.”
 
De nieuwe maatregel maakt deel 
uit van een overeenkomst over zelf-

regulatie van diabetes mellitus bij 
kinderen en jongeren tot 18 jaar 
oud. In de “intelligente” pleister zit 
een piepklein naaldje of sensor die 
draadloos informatie over het glu-
cosegehalte doorstuurt naar een 
leestoestel dat je boven de pleister 
houdt. Het grote voordeel, en zeker 
voor kinderen, is dat je niet langer 
in de vinger hoeft te prikken.
 
OPLEIDING IN HET 
CORRECT GEBRUIK 
VAN DE SENSOR
Het RIZIV betaalt de sensoren te-
rug enkel voor kinderen met dia-
betes type 1 en enkel aan kinderen 
vanaf 4 jaar oud. Deze minimum-
leeftijd heeft te maken met een vei-
lig gebruik van de sensoren. Niet 
iedereen zal deze nieuwe meetme-
thode kunnen gebruiken. Sommige 
personen reageren allergisch op de 
sensoren en in bepaalde situatie 
(bijvoorbeeld wanneer het gluco-
segehalte sterk wisselt) zal het toch 
nodig zijn om de vingerpriktest te 
gebruiken.
 
De nieuwe overeenkomst vraagt 

belangrijke aanpassingen van de 
centra. Zij zullen in augustus op 
korte termijn wellicht niet meteen 
aan een groot aantal van hun pa-
tiënten de sensoren kunnen bezor-
gen. Daarnaast is het ook belangrijk 
voor de gezondheid van de patiën-
ten, dat elke patiënt en zijn ouders 
voldoende opleiding krijgen over 
het gebruik van de sensoren vooral-
eer de patiënt dit materiaal begint 
te gebruiken. Om de centra niet te 
overbelasten, raadt het RIZIV de 
patiënten aan om te wachten tot 
hun volgende afspraak in het cen-
trum om met het diabetesteam van 
het centrum het gebruik van de sen-
soren te bespreken.

RIZIV betaalt ook nieuwe pleister 
voor kinderen met diabetes terug
Kinderen en adoles-
centen met diabetes 
type 1 krijgen vanaf 
1 augustus ook sen-
sorpleisters waar-
mee ze hun gluco-
segehalte kunnen 
meten, terugbetaald. 
Maggie De Block, 
minister van Sociale 
Zaken en Volksge-
zondheid: “We willen 
dat de patiënt zelf 
haar of zijn zorg ge-
deeltelijk in handen 
neemt en door deze 
nieuwe meetmetho-
de is dit perfect mo-
gelijk, ook voor kin-
deren en jongeren.”
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1. Dag van de Medewerker: Open Vld mandatarissen Albert Beerens, William Engels, Els Van Gucht, Peter 
Beerens, Annelies De Pauw, Roland Mortier en Arianne De Bondt serveerden met de andere raadsleden 
ontbijt aan het gemeente- en OCMW-personeel. Met dank aan het keukenteam!

2. De tweejaarlijkse reis van de Liberale Gepensioneerden ging dit jaar naar Cavtat in Kroatië. 

3. Onze jaarlijkse fietstocht bracht ook dit jaar opnieuw veel volk op de been, 161 fietsers kwamen genieten 
van een sportieve dag met een heerlijke barbeque.

4. De Open Vld-stand op de Opwijkse jaarmarkt mocht ook dit jaar veel bezoekers verwelkomen.

5. Eline Van de Voorde vervangt Marieke De Medts, afwezig wegens moederschapsrust, tijdens de gemeen-
teraden van augustus en september.

1. 2.

4.

5.

Opwij k
 in beeld

3.



Opwijk, fi nancieel 
gezonde gemeente
Dat het gemeentebestuur een goed beleid voert 
is een must. Dat er werk gemaakt wordt van 
heel wat projecten die de Opwijkse bevolking 
ten goede komen is een noodzaak. Dat dit altijd 
moet gebeuren met een gezond fi nancieel beleid 
als grondslag is een evidentie.

“Makkelijker gezegd dan gedaan”, hoor ik velen 
van jullie zeggen. Toch is dit het geval in Opwijk. 
Eind 2015 was de huidige legislatuur ruim half-
weg. De rekening 2015 is dus een zeer goede 
maatstaf voor de evaluatie van de huidige fi nan-
ciële toestand. Op 31 december 2015 werd de 
gemeentelijke rekening 2015 afgesloten met een 
positief resultaat van 1.572.109 euro. Dit is 1,8 

miljoen euro beter dan voorzien.

Dit sterke resultaat is het gevolg van enerzijds 
uitgaven die 800.000 euro lager uitvielen dan be-
groot en anderzijds ontvangsten die ongeveer 1 
miljoen hoger waren dan voorzien. Dit laatste is 
vooral het gevolg van het beter doorstorten van 
de opcentiemen op de personenbelasting door 
de federale overheid. Eind 2015 beschikt de ge-
meente over een bedrag van 5.525.712 euro op 
kasbasis. Het OCMW sloot de jaarrekening 2015 
af met een positief resultaat van 577.310 euro, of 
395.841 euro beter dan begroot. Het OCMW be-
schikt eind 2015 over 2.340.377 euro op kasba-
sis. Als dit geen gezonde fi nanciële situatie is?

Hopelijk heeft iedereen genoten van een deugddoende vakantie! 
Wij hebben ondertussen alvast niet stilgezeten. Naar jaarlijkse 
gewoonte hebben wij onze speeltuinactie georganiseerd en alle 
speeltuinen gecontroleerd op netheid, veiligheid en speelplezier. 
De pendelaars en de bezoekers van onze stand op de jaarmarkt 
trakteerden we op een verfrissend ijsje. Maar onze grootste acti-
viteit van het jaar staat nog voor de deur, onze Italiaanse avond. 
Graag nodigen wij iedereen uit op zaterdag 10 september om sa-
men met ons nog één avond in vakantiestemming te vertoeven 
dankzij heerlijke pizza’s, vleesschotels of (vegetarische) spaghetti.

Jong VLD

De Opwijkse speeltuinen kregen een 
grondige poetsbeurt
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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: 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

Burgemeester Albert Beerens, bevoegd voor het beleidsdomein fi nanciën en begroting

 Pascale 
De Koninck
Secretariaat Open 
Vld 

 Els Van Gucht
OCMW-raadslid 

 Christiane 
Goubert
Secretariaat Open 
Vld 

 Roland Mortier
Gemeenteraadslid
Penningmeester 
Open Vld

ONZE MENSEN

Annelies 
De Pauw
OCMW-raadslid



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 

gee�  me 

goesting in 

de toekomst!

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-kandidatenlij sten bij  verki� ingen.
> Je kan je kandidaat stellen voor een � nctie in één van o� e besturen.
> Je ontvangt wekelij ks in je mailb�  een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van o� e partij .
> Driemaandelij ks sturen wij  je per p� t het ledenmag� ine Blauw.

 Arianne 
De Bondt
Gemeenteraadslid 

 Peter Beerens
OCMW-raadslid
Plaatsvervangend 
OCMW-voorzitter 

 Marieke 
De Medts
Gemeenteraadslid

 Joske 
Vermeir

4de Schepen 

 Pierre 
Van de Velde
2de Schepen
Ondervoorzitter 
Open Vld 

 William 
Engels
Voorzitter 
gemeenteraad 

 Albert 
Beerens
Burgemeester
Voorzitter Open Vld 

ONZE MENSEN

Nico
Du Buisson
Gemeenteraadslid 

Onze eenentwintigste

Zaterdag 10 september
Van 18u tot 22u

 
Spaghetti * Lasagne * Pizza     
& Italiaanse Vleesschotel

Italiaanse avond

Duizendpootrakkers 
Ringlaan 2 – Opwijk

Datum:

Plaats:

Menu:

Agenda en contactgegevens
3 10 september: ITALIAANSE AVOND - Jong VLD
3 16 oktober: PANNENKOEKENFESTIJN - Liberale 

Vrouwen
3 5 november: ST.-MAARTENFEEST - Liberale 

Vrouwen
3 6 november: ST.-MAARTENFEEST - Liberale 

Gepensioneerden
3 13 november: WEEK VAN DE SMAAK - Liberale 

Vrouwen
3 3 december: SPEELGOEDINZAMELING - Jong 

VLD
3 17 december: KERSTFEEST - Liberale Gepensio-

neerden
3 18 december: KERSTFEEST - Open Vld

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 entwitteraccount.

 

 

Buon Appetito!

Datum:
Zaterdag 10 september van 18 tot 22u

Plaats:
Duizendpootrakkers, 
Ringlaan 2, Opwijk

Menu:
Spaghetti - Lasagne - Pizza &
Italiaanse Vleesschotel


