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Burgemeester Beerens: “Voor bosbeheer willen we consolideren wat we al hebben aangekocht”.

Evenwichtig bosbeheer
De huidige meerderheid volgt consequent de doelstellingen uit haar beleidsverklaring. De aankoop van een
stuk grond in het Perreveld voor natuurinrichting werd
terug ingetrokken.
Deze aankoop werd goedgekeurd door de gemeenteraad van december 2012, de laatste van
de vorige legislatuur. Om tot de aankoop te kunnen overgaan sloot INZET een akkoord met het
Vlaams Belang. Ook in onze gemeente werd het
“Cordon Sanitaire” gebroken.

Op de gemeenteraad van 26 februari 2013 werd
de beslissing terug ingetrokken. Niet alleen omdat er een negatief advies was van de landbouwraad maar vooral omdat een beleid evenwichtig
moet zijn. Er werden de voorbije legislatuur
heel wat gronden aangekocht voor bebossing en
natuurinrichting. Dat juichen we toe maar het

Hervorming
pensioenbonus
“Met de nieuwe pensioenbonus belonen we mensen die
een inspanning leveren om langer te werken. Zij kunnen
rekenen op een extra bedrag bovenop hun rustpensioen.
Dit is een nieuwe stap naar langere loopbanen”, zegt
vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De
Croo (foto, Open Vld). >>> Lees verder p.4

aankopen van de gronden mag geen doel op zich
zijn. De aanplanting en het onderhoud kosten
heel wat geld. We wensen een evenwichtig beleid
te voeren, een beleid waar groen uiteraard zijn
plaats heeft.
Er moet zuinig omgesprongen worden met de
beschikbare financiële middelen, dit op alle beleidsdomeinen. Voor bosbeheer willen we consolideren wat we al hebben aangekocht en dit
zeer goed beheren en onderhouden. Er bestaan
ook subsidies voor natuurinrichting door private
eigenaars. Een piste die we wensen aan te moedigen.
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voorwoord
De gemeenteraadsverkiezingen liggen
al een paar maanden achter de rug. De
feestroes bij de overwinnaars is overgegaan in ernstig beleidswerk. In het kamp
van de verliezers geraken de frustraties
stilaan verwerkt. Tijd dus om met het
ernstige werk te beginnen.
Op de gemeenteraad van 29 januari werd
de beleidsverklaring van de nieuwe meerderheid van N-VA en Open Vld besproken
en goedgekeurd. Dit was voor het college
het startsein om effectief over te gaan tot
het punt voor punt in de praktijk brengen
van de beleidsverklaring.

Hechte ploeg
Onze schepenen zijn samen met de

Sint Anna-site
Het project waar de vorige legislatuur heel trots
mee uitpakte was de realisatie van het gebouw
op de St Anna-site (Processiestraat). Het project
gaf een oplossing aan de
huisvesting van de brandweer, politie, teken- en
muziekacademie. Voor de
aanvang van de bouw van
Gebouw Sint Annasite
dit complex gaf Open Vld
reeds duidelijk te kennen
dat, voor wat ons betreft,
het gedeelte van het gebouw bestemd voor politie
paar uur per week gebruikt worden.
en brandweer meer dan noodzakelijk was. Wat de
Als klap op de vuurpijl blijkt nu dat er te veel lolokalen voor de kunst- en tekenacademie betreft
kalen werden ingericht. Een aantal plaatsen worwas Open Vld heel wat sceptischer. Wij vonden
den nooit bezet. Het gebouw werd dus te groot
de investering te zwaar voor lokalen die maar een
ontworpen.

verantwoordelijken van de administratie
begonnen aan deze zware klus. Het doel
van deze operatie is te komen tot een

nieuwjaarsreceptie

meerjarenplanning voor de periode 2013

Op 25 januari verwelkomde Open Vld iedereen op de traditionele nieuwjaarsreceptie. Dit
jaar werd de kaap van 500 aanwezigen vlot
bereikt. De schuur van het Hof ten Hemelrijk
zat nokvol. Het deed onze burgemeester en
schepenen glunderen. Schepen Pierre Van
de velde sprak mooie woorden over kersvers burgemeester Albert Beerens. Het werd
plots heel stil in de zaal. Burgemeester Albert
Beerens bedankte op zijn beurt de mensen
die niet langer deel uitmaken van de raad,
alsook de huidige ploeg van Open Vld die nu
6 jaar lang mee het beleid gaat voeren.

tot 2018. De planning dient duidelijk aan
te geven welke projecten de volgende
legislatuur aan bod zullen komen en wat
de financiële impact van deze realisaties
concreet zal betekenen.

Burgemeester en
voorzitter Albert
Beerens
Werk genoeg op de planken dus voor de
nieuwe bewindsploeg. Gelukkig vormt
deze ploeg een hecht geheel en werkt ze
samen in perfecte harmonie. Beleidsmatig
ziet de toekomst van onze gemeente er
dus zonder twijfel zeer gunstig uit.
Mag ik u dan ook vragen om de nieuwe
beleidsmensen te steunen? Zij zullen de
volgende jaren al het mogelijke doen om
onze gemeente verder vooruit te stuwen.
Zij rekenen op uw vertrouwen om, samen
met jullie allemaal, te werken aan een
beter Opwijk.

2

lokale Burgerkrant opwijk

Directeur Johan Robberechts en
schepen Vera De Koster

Nieuwbouw voor
’t Schoolhuis
Op 27 februari werd gestart met de bouw van
een nieuwe serre met aanpalende klaslokalen
en bergruimte. Door de uitbreidingsplannen aan
het containerpark, moest de tuinbouwopleiding
noodgedwongen op zoek naar een nieuwe locatie. Deze werd gevonden naast de huidige locatie aan de Karenveldstraat. De totale oppervlakte bedraagt 1000 m², waarvan een grote serre
met een opp. van 785 m². Naast de bouw voor
de opleiding tuinbouw wordt er aan het “Schuttershof” ook werk gemaakt van een nieuwbouw
voor de opleiding schilderen en lassen. Wegens
bouwvalligheid en plaatsgebrek werd de school
genoodzaakt om ook in deze zaak dringend
werk te maken van een nieuwbouw. Deze wordt
aangebouwd aan de achterzijde van de school.
Dit gebouw zal bestaan uit twee ateliers, een sanitaire ruimte en een extra klaslokaal.

ledenfeest
Het jaarlijks ledenfeest was een gigantisch
succes. De 180 aanwezigen genoten van
een lekker viergangenmenu bereid door het
team van het Theaterhuyse. Tijdens het eten
mochten we minister Alexander De Croo
verwelkomen voor een pittige toespraak. DJ
Vadderken stond op zijn beurt garant voor
dansplezier tot in de vroege uurtjes.

Grote opkomst voor ledenfeest

In aanloop naar de nieuwe legislatuur hebben Open Vld en
N-VA de beleidslijnen voor de komende 6 jaar uitgetekend
in de beleidsverklaring. Op de gemeenteraad van 29 januari
2013 werd deze uitvoerig besproken en goedgekeurd.

Onze beleidsnota
De krachtlijnen van de beleidsverklaring kunnen als volgt worden samengevat:
• Het gezond maken van de gemeentefinanciën.
Dit zal gebeuren door het verminderen van de
personeels- en werkingskosten en niet door het
invoeren van bijkomende belastingen.
• Werk maken van een modern en aangepast personeelsbeleid binnen gemeente en OCMW.
• Streven naar een integrale aanpak van onveiligheid, waarbij er preventief en sanctionerend zal
worden opgetreden.
• Ondersteunen van brandweer en Rode Kruis.
• Binnen het OCMW: het handhaven van een
kwaliteitsvolle dienstverlening, efficiëntere opvolging van de huurwoningen, evaluatie van de
werking van het sociaal restaurant, opvolging
van de bouw van serviceflats, digitalisering van
dossiers,…
• Verder uitbouwen van veilige voet- en fietspaden
en het creëren van meer parkeergelegenheid in
het centrum.
• Het realiseren van een lokaal en kleinschalig bedrijventerrein en het opstarten en verderzetten
van projecten om de behoefte aan ruimte voor
sport in te vullen.
• Het creëren van een bedrijfsvriendelijk klimaat
dat de lokale ondernemers en handelaars ondersteunt.
• Het verder aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs zowel in het leerplichtonderwijs als in initiatieven m.b.t. levenslang leren.
• Verbeteren van de organisatie en uitbouw van
voor- en naschoolse opvang.
• Het verbeteren van een veilige fuifinfrastruc-

De Open Vld-mandatarissen

De beleidsverklaring
kan worden
geraadpleegd op
www.opwijk.be
tuur en werk maken van een meerjarig investeringsprogramma voor de renovatie van Opwijkse
jeugd- en fuiflokalen.
• Cultuur van eigen bodem aanmoedigen en het

cultuurbeleid voeren in samenwerking met de
lokale verenigingen.
• Het verder uitbouwen van de sportinfrastructuur.
• Het voeren van een divers, actief en dynamisch
ouderenbeleid waarin ouderen inspraak krijgen.
• Het voeren en stimuleren van een Vlaams beleid
in openbare diensten, sociale zaken, onderwijs,
sport, middenstand, evenementen, op markten,…

Openbare werken

Aanleg parking aan Station

Het heeft lang geduurd maar de winter is bijna
voorbij. Als schepen was het mijn vuurdoop voor
het bestrijden van ijzel en sneeuw. Na evaluatie
zijn we tot het besluit gekomen dat onze ploeg
naar best vermogen heeft gewerkt. Naar de toekomst toe kijken we wel uit naar mogelijke technische verbetering.
Op het vlak van openbare werken zitten de werken aan de stationsomgeving alvast op schema.
De werkzaamheden in de Doortstraat verlopen
moeizamer maar desondanks wordt het tijdsschema toch strak opgevolgd.
Het is een bijna onmogelijke taak onze gemeente manueel onkruidvrij te houden. Daarom werd

er gezocht naar een andere manier van werken.
Waar het niet anders kan blijven we werken met
gasbranders. Op andere plaatsen zullen we
overgaan op het gebruik van onkruidborstels en
indien noodzakelijk stappen we over op milieubewuste chemische middelen.
De geplande werken aan de gasleiding ter hoogte van de Hollestraat, Steenweg op Vilvoorde en
Mansteen zullen kort opgevolgd worden. Deze
werken moesten normaal van start gaan in september 2012 maar zullen uiteindelijk doorgaan
vanaf eind maart tot begin oktober, met onvermijdelijke verkeershinder als gevolg. Wij doen
alvast wat we kunnen met het volste vertrouwen.
lokale Burgerkrant opwijk
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Hervorming pensioenbonus:
nieuwe stap naar
langere loopbanen
>>> vervolg van pagina 1

De regering heeft in eerste
lezing de hervorming van
de pensioenbonus goedgekeurd. De voorstellen gaan
nu voor advies naar de Raad
van State. De nieuwe pensioenbonus zal van toepassing zijn vanaf januari 2014
en gelden voor zowel werknemers, ambtenaren als zelfstandigen.
Vanaf het moment dat iemand één jaar langer werkt, begint de opbouw van de pensioenbonus.

opbouw pensioenbonus
De nieuwe pensioenbonus is gekoppeld aan het
moment waarop mensen met vervroegd pensioen kunnen gaan. Vanaf het moment dat iemand
één jaar langer werkt, begint de opbouw van de
pensioenbonus. Zo zal iemand die bijvoorbeeld
op 62 jaar met vervroegd pensioen kan, maar
doorwerkt tot 65 jaar, recht hebben op een maandelijkse pensioenbonus van 83 euro. Iemand die
op 62 jaar met vervroegd pensioen kan, maar
doorwerkt tot 67 jaar, zal recht hebben op een
maandelijkse pensioenbonus die oploopt tot 187
euro. De pensioenbonus komt bovenop het rustpensioen, dat vandaag al stijgt naarmate je langer werkt. Iemand die bijvoorbeeld op zijn/haar
62ste in aanmerking komt om op vervroegd pensioen te gaan, maar drie jaar langer werkt en zo’n
3.400 euro bruto/maand verdient, ziet het maandelijkse rustpensioen stijgen tot 140 euro extra.
De reden van die stijging is de gunstigere loopbaanbreuk door het hogere aantal loopbaanjaren.
Samen met de pensioenbonus zal drie jaar langer
werken voor deze persoon neerkomen op 223,20
euro meer pensioen per maand.
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nationaal nieuws

“Mensen belonen
die een inspanning leveren om
langer te werken”

studiecommissie vergrijzing
De nieuwe pensioenbonus komt tegemoet aan
de opmerkingen van de Studiecommissie voor
de Vergrijzing ( juni 2012). Zo vroeg de Studiecommissie onder meer om de pensioenbonus af
te stemmen op de pensioenhervorming van eind
2011. De combinatie van de strengere voorwaarden voor het vervroegde pensioen met het oude
systeem van de pensioenbonus maakte dat sommige mensen een pensioenbonus zouden krijgen,

terwijl ze nog verplicht waren om verder te werken. En dat terwijl de pensioenbonus bedoeld is
om mensen die de keuze hebben om te stoppen
met werken (vervroegd pensioen) aan te zetten
om toch aan de slag te blijven.
Ook vroeg de Studiecommissie voor de Vergrijzing om het systeem progressief te maken en een
hoger bedrag per gewerkte dag te voorzien, naarmate men meer jaren langer werkt. Op die manier
worden mensen extra beloond naarmate zij meer
inspanningen leveren om langer te werken.
Minister De Croo: “De nieuwe pensioenbonus zal
mensen blijvend aansporen om langer te werken,
niet alleen op het moment dat ze met vervroegd
pensioen kunnen, maar ook de jaren nadien. Dat
is een belangrijke verbetering tegenover het oude
systeem. Het komt er nu op aan de pensioenbonus zo bekend mogelijk te maken, zodat het effect
maximaal is. Op die manier zorgen we ervoor dat
dit een volgende stap is om de gemiddelde loopbaanduur te verlengen en zo ons pensioenstelsel te
verstevigen.”

medische hulp
niet misbruiken
De OCMW’ s zullen binnenkort niet langer de facturen van de dringende medische hulp
aan illegalen moeten behandelen. Vanaf juni zal de Hulpkas voor de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering deze taak overnemen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie
De Block (foto, Open Vld) wil hiermee enerzijds de OCMW’s ontlasten en anderzijds
de controle op misbruik aanscherpen. De administratieve vereenvoudiging geeft de
OCMW’s de ruimte om zich meer te richten op hun kerntaken, zoals het actief opsporen
van en de strijd tegen armoede.

piLootproject
Momenteel loopt er een pilootproject in vier ziekenhuizen verspreid over het hele land:
AZ Jan Portaelsziekenhuis in Vilvoorde, CHU in Charleroi, Sint-Pieter in Brussel en AZ
Groeninge in Kortrijk. De controle van de facturen die het gevolg zijn van dringende
medische hulp aan personen die hier illegaal verblijven, zal gebeuren door controleartsen die nu al bij de Hulpkas voor de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering aan de slag
zijn. Doordat er bij de OCMW’s geen artsen werken, kunnen de facturen daar niet op de
meest doeltreffende manier worden nagekeken.

Historische
hervorming
justitie
Op voorstel van minister van Justitie
Annemie Turtelboom (Open Vld), keurde
de ministerraad op 1 maart 2013 de
hervorming van justitie goed.

Deze justitiehervorming is een van de belangrijkste hervormingen die de regering Di Rupo
heeft opgenomen in het regeerakkoord. In
alle opzichten kan deze hervorming worden
gezien als een mijlpaal in de Belgische institutionele geschiedenis. Het kernkabinet is het
eens geraakt over de hervorming van het gerechtelijke landschap. Daardoor zal het aantal
arrondissementen dalen van de huidige 27
naar 12. Bovendien zorgt de hervorming ook
voor een grotere mobiliteit voor de magistra-

Het aantal gerechtelijke arrondissementen
wordt teruggeschroefd van 27 naar 12.

ten. Zo kan de organisatie autonomer, maar
ook efficiënter worden georganiseerd. Tegelijk blijft Justitie wel dicht bij de burger staan.

nieuwe arrondissementen
De twee ontwerpen van minister van Justitie
Annemie Turtelboom, 189 artikels lang en 61
pagina’s, laten de nieuwe arrondissementen
samenvallen met de provincies. Wel wordt
rekening gehouden met de specificiteit van
Brussel en Eupen. In Henegouwen komen

er op het niveau van het openbaar ministerie
twee zetels met elk een procureur des konings. De rechtbanken van eerste aanleg en
de politierechtbanken worden georganiseerd
volgens de twaalf nieuwe arrondissementen.
De vredegerechten blijven georganiseerd in
de 187 kantons, terwijl de arbeidsrechtbank
en de rechtbank van koophandel worden georganiseerd per ressort van het hof van beroep. Uitzondering is het ressort Brussel, waar
Brussel, Leuven en Nijvel blijven bestaan.

nationaal nieuws
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opwijk in beeld
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1. Liberale Gepensioneerden:
feestkoffietafel
2. Ledenfeest: Minister van
pensioenen, Alexander De Croo
3. Ledenfeest: ambiance
verzekerd
4. Nieuwjaarsreceptie: De schuur
van het GC Hof ten Hemelrijk
was te klein.
5. Nieuwjaarsreceptie: schepen
Pierre Van de Velde opende de
avond
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lokale Burgerkrant opwijk

ONZe MeNSeN
Roland Mortier
OCMW-raadslid
Penningmeester
Open Vld

Els Van Gucht
OCMW-raadslid

Christiane
Goubert
Secretariaat Open
Vld

Dit bestuur neemt haar verantwoordelijkheid

Project “kloostertuin”
Het project “Kloostertuin”, gelegen tussen de Gasthuisstraat en de Ringlaan, bereikt stilaan zijn volledige voltooiing. Er diende enkel nog een deelproject ingediend te worden voor zes woningen die
zouden opgetrokken worden langs de Kadeestraat.

EnErZijdS andErZijdS
Normaal gezien zou het hier moeten gaan om zes
eengezinswoningen. Dit was immers zo beslist
door de vorige bewindsploeg 2001-2006. Tijdens
de voorbije legislatuur wijzigde de schepen van
ruimtelijke ordening de bouwvoorschriften dermate dat in deze zone ook meergezinswoningen
mochten gebouwd worden. Het vorige bestuur cre-

eerde hierdoor een toch wel onduidelijke situatie.
Enerzijds gaf zij de voorkeur aan eengezinswoningen maar anderzijds liet zij meergezinswoningen
nu plots wel toe.
Onze voorgangers wisten niet meer hoe dit dossier
verder aan te pakken en schoven de hete appel dan
maar gemakshalve door naar haar opvolgers. De
huidige meerderheid heeft in dit dossier haar verantwoordelijkheid uiteraard wel opgenomen. Het
is dan ook niet eerlijk noch correct dat de voormalige schepen van ruimtelijke ordening ons nu het
verwijt maakt meergezinswoningen toe te laten
op deze site. Te meer daar hij zelf het pad hiervoor
heeft geëffend...

opVolging SocialE
doSSiErS ocMw

Pascale
De Coninck
Secretariaat Open
Vld

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

Bouw van 32
nieuwe serviceﬂats

De nieuwe beleidsploeg wil werk maken van een betere opvolging van sociale dossiers. Daartoe wordt een bijzonder comité
opgericht om erop toe te zien dat enkel steun gaat naar mensen
die het echt nodig hebben.
De bouw van 32 serviceﬂats met polyvalente zaal is volop aan
de gang. De nieuwbouw zal in december in gebruik genomen
worden, aansluitend volgen de omgevingswerken met aandacht
voor groene zones en parkeergelegenheid. Verder staan de verhuis van ’t Kapstoksken naar de nieuwe locatie in de Kattestraat,
en de verbouwing van het voormalige hergebruikerscentrum tot
9 doorgangswoningen voor crisisopvang, in de startblokken.
lokale Burgerkrant opwijk
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agenda

De Opwijkse liberale verenigingen zitten
niet stil en organiseren regelmatig activiteiten. Hieronder een overzicht van de
reeds gekende activiteiten voor 2013:

Zondag 14 april:
koffietafel Liberale Vrouwen

Zondag 6 oktober:
pannenkoekenslag Liberale Vrouwen

Zaterdag 7 december:
kerstfeest Liberale Gepensioneerden

Zaterdag 20 april:
eetfestijn - Open Vld

Zaterdag 17 oktober:
week v/d smaak Liberale Vrouwen

Zondag 8 december:
kerstfeest - Open Vld

Zondag 21 april:
eetfestijn - Open Vld
woensdag 1 mei:
fietstocht - Open Vld
Zondag 2 juni:
kippenfestijn Liberale Gepensioneerden
Zondag 1 september:
koffietafel Liberale Gepensioneerden
Vrijdag 6 september:
Italiaanse avond Jong VLD

oktober: gastronomisch
weekend - Open Vld
Zaterdag 2 november:
Sint-Maartenfeest Liberale Vrouwen
Zondag 3 november:
Sint-Maartenfeest Liberale Gepensioneerden
Zaterdag 7 december:
speelgoedinzameling Jong VLD

contactgegevens:
open Vld: Christiane Goubert
Ravensveld 4 - 052/35.81.61
jong Vld: Marieke De Medts
Kadeestraat 17/2 - 0478/95.36.92
liberale Vrouwen: Arlette Van Der Meersch
Stwg. op Dendermonde 31 - 0474/41.88.40
liberale gepensioneerden: Albert Beerens
Ravensveld 4 - 052/35.81.61
www.openvldopwijk.be - info@openvldopwijk.be

ONZe MeNSeN
Albert
Beerens
Burgemeester
Voorzitter Open Vld

Pierre
Van de Velde
2de Schepen
Ondervoorzitter
Open Vld

Vera
De Koster
4de Schepen

Joske
Vermeir
Voorzitter
gemeenteraad

William
Engels
Gemeenteraadslid

Marieke
De Medts
Gemeenteraadslid
Voorzitter Jong
VLD

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!

Arianne
De Bondt
Gemeenteraadslid

Je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen.

Louis Van
Lembergen

Je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen.

Gemeenteraadslid

WELKE VOORDELEN GENIET JE ALS LID?

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

Peter Beerens
OCMW-raadslid
Plaatsvervangend
OCMW-voorzitter

