
Vertel eens, wie is Peter?
“Ik ben 35 jaar, getrouwd met Leslie Dehauwere en 
vader van Victor en Anna. Ik heb thuis geleerd hoe 
belangrijk het is om je in te zetten voor anderen en 
actief deel te nemen aan de samenleving. Ik ben al 
jaren actief in het OCMW en verschillende vereni-
gingen zoals Open Vld, Kom Opwijk Tegen Kanker, 
Carnaval, Vendeliers, …”

Waarom Vlaams-Parlement?
“Ik heb nu twee verkiezingen meegemaakt; in 2012 

behaalde ik 808 stemmen in Opwijk. Sinds 2007 
ben ik OCMW-raadslid. Maar mijn ambitie reikt 
verder en daarom wil ik er nu echt voor gaan. Ik 
ben dan ook fier dat ik het vertrouwen geniet van 
de partij en de 10de effectieve plaats kreeg.”

Welke punten liggen je nauw aan het hart?
“Door mijn ervaring in het OCMW ken ik de noden 
van de sociale sector, de gezondheids- en ouderen-
zorg. Meer hierover vind je op pagina 2 en 3 van 
deze Burgerkrant.”

En, hoe verloopt de campagne?
“De campagne is een succes! Mijn campagnefoto 
valt op, ook in andere gemeenten. Maar in de poli-
tiek voer je iedere dag campagne, niet enkel voor de 
verkiezingen.”

We wensen je veel succes en hopen op een fan-
tastische uitslag op 25 mei!

Meer info: www.peterbeerens.be

Meer weten over peter
Peter is al 
jaren een ac-
tief en geën-
gageerd per-
soon bij Open 
Vld, OCMW, 
verschillende 
adviesorganen 
en verenigin-
gen. Voor wie 
Peter nog niet 
zou kennen, 
hieronder een 
interview om 
hem beter te 
leren kennen.

INHOUD
Wat is belangrijk voor Peter? / 
pag. 2 en 3

Wat denken burgemeester en 
schepen over Peter? / pag. 8
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Peter BEERENS
10de plaats

Vlaams Parlement

OPEN
Nr 1 - 2014 - Uitgave van Open Vld Opwijk Opwijk

Annemie Turtelboom
Lijsttrekker Kamer

Bart Somers
Lijsttrekker Vlaams Parlement

“Met ons groeiplan 
versterken we onze 
welvaart én onze 

pensioenen”

Patrick Dewael
Lijsttrekker Kamer

Marino Keulen
Lijsttrekker Vlaams Parlement

Maggie De Block
Lijsttrekker Kamer

Gwendolyn Rutten
Lijsttrekker Vlaams Parlement

“Met ons groeiplan 
versterken we onze 
welvaart én onze 

pensioenen”

Alexander De Croo
Lijsttrekker Kamer

“Met ons groeiplan 
versterken we onze 
welvaart én onze 

pensioenen”

Mathias De Clercq
Lijsttrekker Vlaams Parlement

“Met ons groeiplan 
versterken we onze 
welvaart én onze 

pensioenen”

Vincent Van Quickenborne
Lijsttrekker Kamer

Bart Tommelein
Lijsttrekker Vlaams Parlement

“Met ons groeiplan 
versterken we onze 
welvaart én onze 

pensioenen”

Maggie steunt Alexander 
en Mathias voluit!
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-Wie onderneemt, creëert meerwaarde voor 
zichzelf en voor anderen. Succesvol onderne-
men moet dus lonen en verdient respect. De 
overheid moet in haar regelgeving en contac-
ten uitgaan van vertrouwen in ondernemers.

-Ondernemerschap moet worden gestimu-
leerd: door betere ondersteuning, minder ad-
ministratieve rompslomp, lagere lasten en fis-
cale eenvoud en stabiliteit.

-Mensen die zelfstandig ondernemen steken 
hun nek uit en moeten daarvoor beloond wor-

den. Het statuut van zelfstandigen moet ver-
beteren, zodat ze meerwaarde kunnen blijven 
bieden aan onze economie.

-Wie wil werken, moet kunnen werken. Gele-
genheidsarbeid en overuren moeten aantrek-
kelijker worden voor werkgevers en werkne-
mers. 

-De horeca vormt één van de troeven van ons 
land, maar heeft door de geregistreerde kassa 
een moeilijke tijd. Het invoeren van flexi-jobs 
kan de horeca meer ademruimte geven.

Zelfstandigen en KMO’s

integratie
-Nieuwkomers moeten de kans krijgen op 
een beter leven. Maar we vragen ook van 
hen een persoonlijke investering. Wie op 
onze hulp wil rekenen, moet ook bijdragen 
aan de samenleving.

-Iedereen die in Vlaanderen zijn toekomst 
wil uitbouwen moet zich blijven inspannen 
(verplichte inburgering) om zelfredzaam te 
worden: Nederlands leren, werken, partici-
peren aan de samenleving,…

-Nieuwkomers moeten de hoofdwaarden 
kennen, respecteren en naleven die het 
samenleven in diversiteit in Vlaanderen 
mogelijk maakt: vrijheid (religie, menings-
uiting, vereniging), gelijkheid (man en 
vrouw, non-discriminatie), solidariteit, res-
pect en burgerschap.

-De overheid moet een beleid voeren dat 
nieuwkomers helpt inburgeren en integre-
ren. Ze moet mensen van vreemde origine 
helpen emanciperen en participeren en 
hen gelijke kansen geven. 

WOnen
- Eigentijds, betaalbaar en kwalitatief wonen 
voor iedereen.

-Een eigen huis is het beste pensioen. Jonge ge-
zinnen moeten gesteund worden bij hun aan-
koop. Daarom is het van groot belang dat de 
woonbonus behouden blijft.

-Ondersteunen van duurzaam, energiezuinig 
en compact bouwen.

-De private markt heeft dringend behoefte aan 
stimulerende maatregelen om meer betaalbare 
woningen te creëren.

-Uitbreiden van de huursubsidies.

-Een flexibeler beleidskader creëren voor mo-
derne woonvormen (meegroeiwonen, co-hou-
sing, opdelen van bestaande gezinswoningen).

-Wie een sociale woning bewoont, heeft ook 
verplichtingen op het vlak van onderhoud, sa-
menleven en betalen. We willen voldoende 
kwaliteitsvolle woningen om mensen te helpen, 
maar het kan niet de regel zijn om levenslang af 
te hangen van de sociale woningmarkt.Met staatssecretaris Maggie De Block.

Met burgemeester Albert Beerens en se-
nator Rik Daems op bezoek bij Opwijkse 
handelaars.

sOciaal 
WelZijn en 
OuderenZOrg
-Iedereen heeft recht op maatschappelijke 
dienstverlening om een menswaardig leven te 
kunnen leiden.

-De administratieve rompslomp van OCMW’s 
moet omlaag, zodat de medewerkers meer tijd 
kunnen maken voor de begeleiding van mensen 
die leven in armoede.

-Sociale fraude moet worden opgespoord en aan-
gepakt, zodat enkel de mensen die recht hebben 
op steun, ook steun krijgen.

-OCMW’s en gemeenten moeten samensmelten 
om één lokaal sociaal beleid te realiseren.

-Wachtlijsten horen niet thuis in de zorg. Er moet 
gekozen worden voor een financiering van men-
sen in plaats van structuren. Mensen moeten zo 
lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun 
eigen vertrouwde omgeving.

-Ondernemen in de zorg is van groot belang: het 
is niet belangrijk wie de zorg organiseert, wel de 
kwaliteit ervan.

Met de Open Vld-OCMW-raadsleden bij de 
opening van de nieuwe serviceflats ‘De Vlin-
dertuin’.

Bij de nieuwe OCMW-serviceflats.
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-Vrijheid om te bewegen mag niet ten koste 
gaan van de gezondheid van anderen, er moet 
werk gemaakt worden van een groene en vei-
lige mobiliteit.

-Investeren in een modern en veilig wegennet 
dat vlot verkeer toelaat, ook voor fietsers en 
voetgangers.

-Een strenge en efficiënte handhaving van ri-
sicogedrag in het verkeer, zoals rijden onder 
invloed en overdreven snelheid.

-Er moet werk gemaakt worden van een vol-

waardig kennis- en onderzoeksorgaan dat de 
oorzaken en omstandigheden van verkeers-
ongevallen moet onderzoeken.

-De aanpak van het fileprobleem moet een 
combinatie zijn van doelgerichte investeringen 
in de wegeninfrastructuur en van beter open-
baar vervoer.

-Het gebruik van openbaar vervoer moet ge-
stimuleerd worden. De verantwoordelijkheid 
hiervoor ligt niet alleen bij de gebruiker, maar 
ook bij de aanbieder.

VerKeer en MObiliteit

OnderWijs
-Onderwijs moet het beste uit elk kind ha-
len. De overheid moet ervoor zorgen dat 
alle kinderen gelijke kansen krijgen om 
van degelijk onderwijs te kunnen genie-
ten. Gelijke kansen betekent evenwel niet 
een gelijke uitkomst. Elk mens heeft zijn 
eigen talenten, interesses, vaardigheden 
en mogelijkheden; om die reden kan en 
mag het onderwijs niet streven naar het 
vormen van al die talenten tot hetzelfde 
“eindproduct”.  Ieder mens is uniek!

-Leerkrachten, en niet de structuren, zor-
gen elke dag voor de kwaliteit van het on-
derwijs. In hen moeten we investeren.

-Het versterken van alle onderwijsniveaus: 
het kleuteronderwijs (inschrijvingsplicht 
vanaf 1e kleuterklas), het lager onderwijs 
(betere lerarenopleiding, betere aanslui-
ting van het lager op het secundair), het 
secundair onderwijs (meer maatwerk voor 
leerlingen met bijzondere noden, …). 

KinderOpVang 
en Kindergeld
-Om het tekort aan kinderopvangplaatsen aan 
te pakken moeten zelfstandige kinderopvang-
initiatieven meer aangemoedigd worden. Er 
moet gezorgd worden dat mensen die een zelf-
standige kinderopvang (willen) opstarten betere 
ondersteuning krijgen in hun streven naar toe-
gankelijke en kwaliteitsvolle opvang; al dan niet 
via het systeem van inkomensgerelateerde ouder-
bijdragen. Zo behouden we de bestaande opvang-
plaatsen en creëren we er ook bij.

-Het nieuwe decreet kinderopvang moet ‘on hold’ 
gezet worden. Zo verhinderen we dat zelfstan-
dige kinderdagverblijven massaal sluiten door de 
overdaad aan bijkomende regels en voorschrif-
ten.

-Er moet voor gezorgd worden dat de subsidies 
vanuit Vlaanderen federaal niet wegbelast wor-
den.

-Vandaag stijgt het bedrag per kind naarmate er 
meer kinderen zijn in een gezin. We willen dat 
principe omdraaien.

jeugd
-Investeren in jeugd is investeren in de toe-
komst.

-Het recht op inspraak en participatie is een 
specifiek mensenrecht. Kinderen en jongeren 
moeten als volwaardige individuen worden be-
schouwd die in staat zijn zin te geven aan hun 
bestaan en actief deel te nemen aan de samen-
leving. Stemrecht vanaf 16 jaar kan hiervoor 
een opstap zijn.

-Door kinderen en jongeren inspraak te geven 
en te laten participeren wordt hun betrokken-
heid bij het maatschappelijk gebeuren groter. 
Zo worden ze kritische en meer geëngageerde 
burgers. 

-Er dient verder ingezet te worden op initiatie-
ven voor voldoende ruimte om buiten te spelen 
en deze ruimte toegankelijker te maken. Niet 
alleen fysieke ruimte voor de jeugd is belangrijk 
in onze samenleving, maar ook positieve aan-
dacht en verdraagzaamheid voor kinderen en 
jongeren in de publieke ruimte.

Met bestuur Jong VLD Opwijk-Mazenzele 
tijdens de jaarlijkse speelgoedinzameling 
ten voordele van OCMW Opwijk.

Met mijn vrouw Leslie en kindjes Victor (5) 
en Anna (3).

Met Irina De Knop, Vlaams volksvertegen-
woordiger en lid van de Commissie voor 
Onderwijs en Gelijke Kansen.

Als seingever bij de 1 mei-fietstocht van 
Open Vld.



“Vele andere Europese landen hebben de voor-
bije jaren hun economie kapotbespaard. Die fout 
hebben wij niet gemaakt. Open Vld maakte in de 
regering werk van een verstandige begroting. 
We hervormden ook. Door het pensioensysteem 
te versterken en langer werken te belonen. Door 
straffen opnieuw uit te voeren en justitie de 21ste 
eeuw binnen te loodsen. En de asielcrisis hebben 
we opgelost. Het aantal aanvragen daalde specta-
culair”, aldus Maggie De Block, Open Vld-lijsttrek-
ker Kamer in Vlaams-Brabant. 
 
“Het is nu van het allergrootste belang dat we het 
prille economische herstel versterken. We heb-
ben een groeiplan nodig om onze welvaart te be-
houden en onze pensioenen te kunnen betalen. 
Daarvoor moeten meer mensen aan de slag, zeker 
300.000 meer dan vandaag. Maar op dit ogenblik 
vinden veel werknemers geen job en veel werkge-
vers vinden geen volk”, vervolgt Gwendolyn Rut-
ten, Open Vld-lijsttrekker Vlaams Parlement.
 
Drie maal vijf, 
een high fi ve voor de economie
“De werknemer heeft vaak niet de opleiding die 
gevraagd wordt, vindt geen kinderopvang en ver-
liest eindeloos tijd in files. Door deze Vlaamse re-
gering met CD&V, sp.a en N-VA is het alleen maar 
erger geworden. De belangrijkste handicap van 
onze bedrijven is dan weer de loonkost. Hierdoor 
kunnen ondernemingen moeilijk concurreren en 
kiezen buitenlandse bedrijven niet langer voor 
België. Zo verliezen we veel jobs”, gaat Gwendo-
lyn Rutten verder. “De federale regering heeft al 
voor 1,35 miljard lastenverlagingen beslist. Open 
Vld stelt voor om de loonlasten de volgende 5 jaar 
nog eens met 3,65 miljard te verlagen (in totaal 
dus 5 miljard). Dat is goed voor 75.000 nieuwe 
jobs. Daarnaast verhogen we de koopkracht voor 
wie werkt of gewerkt heeft ook met 5 miljard 
euro door de schrapping van de belastingstarie-
ven van 30 en 40% in de personenbelasting en 

door Vlaamse afcentiemen. Zo zorgen we voor 
32.000 nieuwe jobs. Door deze maatregelen daalt 
het overheidsbeslag met 5% van het bbp. Dat is 
de derde ‘5’ in ons plan”, vervolledigt Maggie De 
Block.

“We weten ook hoe we dat allemaal kunnen be-
kostigen. Alle overheden maken een afspraak om 

samen op dieet te gaan. Zo worden ze slanker én 
fitter, waardoor de dienstverlening beter wordt, 
en toch goedkoper. Dat kan, als al die overheden 
beslissen om samen te werken. Daarom trouwens 
past Open Vld voor een nieuw hoofdstuk com-
munautair geruzie. Een groeieconomie is veel 
belangrijker, want die geeft mensen opnieuw vrij-
heid”, besluiten beide lijsttrekkers.

Dankzij Open Vld reed de federale regering een slim parcours in moeilijke tijden. Daar-
door hebben we de crisis beter doorstaan dan andere landen. Er tekent zich nu een 
pril economisch herstel af. Wij willen dat vlammetje aanwakkeren met het 555-groei-
plan. Een plan voor meer jobs, minder belastingen en een slankere overheid.

“Wij geven voorrang 
aan de economie met 
ons Groeiplan 5-5-5”

Gwendolyn Rutten en Maggie De Block

MAGGIE DE BLOCK
Lijsttrekker Kamer

GWENDOLYN RUTTEN
Lijsttrekker Vlaams Parlement



“Wie onderneemt, neemt 
niet alleen iniatief, maar ook 
risico. Alleen al daarom moet 

ondernemerschap worden 
gestimuleerd. Want zonder 
risico, innovatie noch groei.”
Daniëlle Vanwesenbeeck

1ste opvolger 
Vlaams Parlement

“Elke werkervaring is een 
opstap naar een nieuwe job. 

Daarom willen we mensen die 
meer dan twee jaar werkloos 

zijn gemeenschapsdienst 
laten doen gedurende twee 

halve dagen per week.”
Rik Daems
2de plaats 

Vlaams Parlement

“Overheden maken door de 
jaren heen steeds meer regels, 

en worden complexer. Wij 
vinden dat het omgekeerd 

moet: minder regels en meer 
vrijheid.” 

Luk Van Biesen
4de plaats Kamer

“Meer dan ooit hebben we 
ondernemers nodig voor onze 
welvaartscreatie. We moeten 

naar hen toegroeien via inten-
sieve wisselwerking. Dat is mijn 

missie als #ondernemica.”
Patricia Ceysens

3de plaats Kamer

“We hebben Vlaanderen 
meer bevoegdheden gege-

ven. Wel, laten we ze dan 
meteen gebruiken om de 

economie te doen groeien.”
Tim Vandenput

2de plaats Kamer

“Sterker onderwijs maak je 
door de mensen die elke dag 
voor de klas staan sterker te 

maken. Leerkrachten zijn be-
langrijker dan de structuren 

waarin ze werken.”
Jo De Ro

3de plaats 
Vlaams Parlement

“Een leerachterstand 
kan makkelijker worden 
ingehaald in een vroeg 
stadium. Daarom willen 

we de leerplicht vervroe-
gen naar de leeftijd van 

3 jaar.”
Irina De Knop

Lijstduwer 
Vlaams Parlement

“Ons groeiplan creëert via 
de economie de middelen 
om onze gezondheidszorg 

te versterken. Ook daar 
hebben we een plan voor, 
dat mensen centraal stelt.”

Gwenny De Vroe
4de plaats 

Vlaams Parlement

“We moeten nu vooral 
samenwerken, zowel in 
Vlaanderen, België als 

Europa. Team spirit! Want 
wie problemen samen 
aanpakt, boekt betere 

resultaten.”
Michel Verschueren

Lijstduwer Kamer

“Met de flexijob maken we 
het wie al werkt makkelijker 
om vlot bij te verdienen tot 

500 euro per maand aan 
een bevrijdend fiscaal tarief 

van 25%.”
Dirk Janssens

1ste opvolger Kamer



1. Een sterkere eurozone en een sta-
biele munt met meer discipline maar 
ook meer solidariteit tussen de Euro-
pese landen. 

2. Een unie die inzet op innovatie en 
investeert in infrastructuur voor trans-
port en energie zodat onze bedrijven 
kunnen groeien.

3. Meer macht voor het Europees par-
lement dat het rechtstreeks verkozen 
orgaan van de Unie is.

4. Onvoorwaardelijke verdediging 
van de vrije, Europese arbeidsmarkt 
waar mensen die willen werken overal 
in de unie terecht kunnen. Er moet ook 
een systeem van legale, economische 

migratie van buiten de unie komen zo-
als Canada, Australië en de verenigde 
staten dat hebben. 

5. Een unie die met één stem spreekt 
in het buitenland, goede relaties on-
derhoudt met haar buurlanden en de 
verdediging van mensenrechten in de 
wereld op zich neemt.

“De grote uitdagingen van deze eeuw worden beslecht op het 
internationale toneel. Denk aan vrijhandel. Aan klimaat en energie. 
Migratie ook. Ofwel spreken we met vele kleine stemmetjes. Ofwel 
met een krachtige Europese stem. De economie van de Europese 
Unie is groter dan die van de Verenigde Staten. Verzet tegen dit 
Europese project is vandaag de favoriete manier om de kop in het 
zand te steken voor een internationalisering die een feit is. Het is 
in ons eigen belang om voor Europa te zijn. Open Vld kiest vóór 
Europa, zodat we met een sterke stem meespreken en beslissen.”

GUY VERHOFSTADT
Lijsttrekker Europa

ONS PROJECT: 
EEN STERKER EUROPA DAT WERKT VOOR DE BURGER

Als hij spreekt 
luistert Europa

“Met 7% van de wereldbevolking hebben we 20% aandeel 
in de wereldhandel. Een groot vrijhandelsakkoord met 
de Verenigde Staten zou onze positie nog verstevigen en 
de economische draagkracht van de Europese lidstaten 
versterken. Dat zorgt voor een surplus aan welvaart voor 
elke Europese burger.”
KAREL DE GUCHT - Lijstduwer Europa

“Het vrij verkeer van 
mensen, diensten, 
goederen en kapitaal 
zijn de basisbeginselen 
van de Europese Unie. 
Als liberaal wil ik er een 
vijfde vrijheid aan toe-
voegen: het vrij verkeer 
van kennis.
Zowel binnen de Unie 
als met derde landen. 
Uitwisseling van studen-
ten, leraars, academici, 
onderzoekers en een-
voudigere visaverlening 
zullen onderzoek en we-
tenschap bevorderen.”
ANNEMIE NEYTS
2de plaats Europa

EVA DE BLEEKER
4de plaats Europa

LIEVE WIERINCK
3de opvolger Europa

BRAM VANDERBORGHT
5de opvolger Europa

EUROPESE 
KANDIDAAT 
IN DE KIJKER



Uw kandidaten 
voor Vlaams-Brabant

Kamer
25 mei 2014

1
DE BLOCK  
  
 Maggie

2
VANDENPUT 
  
 Tim 

3
CEYSENS 
  
 Patricia

4
VAN BIESEN 
  
 Luk

5
SCHEVENELS 
  
 Ann

6
MALOTIAUX 
  
 Elke

7
PEETERMANS 
  
 Kris

8
BAERT 
  
 Michel

9
VANGOIDSENHOVEN
  
 Caroline

10
ROLLIER
  
 Jill

11
DE SCHOUWER
  
 Annik

12
MOMBAERS
  
 Jos

13
LATACZ
   

Hendrik Alex

14
VAN GINDERDEUREN 
  
 Filip

15
VERSCHUEREN 
  
 Michel

1
JANSSENS 
  
 Dirk

2
WILLEMS 
  
 Katrijn

3
VANDIJCK
  
 Patrick

4
D’HERDE
  
 Kathleen

5
HENDRICKX 
  
 Wim

6
BONAVENTURE 
  
 Inge

7
BIGARÉ  
  
 Tine

8
VERLINDEN 
  
 Christel

9
ZELDERLOO
  
 Walter

Opvolgers
 7  Open Vld

Vlaams Parlement
25 mei 2014

1
RUTTEN  
  
 Gwendolyn

2
DAEMS 
  
 Rik 

3
DE RO 
  
 Jo

4
DE VROE 
  
 Gwenny

5
DELVAUX 
  
 Bram

6
HERZEEL 
  
 Tim

7
MUYLAERT 
  
 Karla

8
DAMS 
  
 Paul

9
VANDER SCHELDE
  
 Iris

10
BEERENS
  
 Peter

11
EKANGA
  
 Thérèse

12
VANGOIDTSENHOVEN
  
 Danny

13
DEVUE
  
 Liesbeth

14
VAN CAUTER
  
 Marie

15
MOONS
  
 Filip

16
VAN OVERSTRAETEN 
  
 Hilde

17
VANDENHOVE 
  
 Melissa

18
LESCEU 
  
 Olivier

19
DEVROEY
  
 Dirk

20
DE KNOP
  
 Irina

1
VANWESENBEECK 
  
 Daniëlle

2
VASTERSAVENDTS 
  
 Yoeri

3
VANAUDENHOVE
  
 Pascale

4
OCKERMAN
  
 Piet

5
MONETTE 
  
 Sandy

6
DE CUYPER 
  
 Kristof

7
DENUIT 
  
 Chantal

8
COPPENS 
  
 Anne

9
MARIEN
  
 Maggy

10
PIJPEN
  
 Joris

11
DE MEY
  
 Thomas

12
VAN GOIDSENHOVEN
  
 Anne

13
TORDEURS
  
 Patrick

14
HENDRIX
  
 Christel

15
FILLET
  
 Mon

16
DE BLOCK
  
 Eddie

Opvolgers
 7  Open Vld

 
Europees Parlement
25 mei 2014

1 VERHOFSTADT     Guy

2 NEYTS    Annemie 

3 CALLENS    Karlos

4 DE BLEEKER    Eva

5 LENSSEN    Georges

6 VAN DAMME    Brieuc

7 BROSENS    Katrien

8 VANDERSMISSEN    Stijn

9 MERTENS    Martine

10 DE ROECK   Jacinta

11 GEYPEN    Greet 

12 DE GUCHT     Karel

1 DE BACKER    Philippe

2 VAUTMANS    Hilde

3 WIERINCK   Lieve

4 GHEYSENS   Moniek

5 VANDERBORGHT    Bram

6 BRUGADA TERRADELLAS    Pedro

7 TERLOUW    Jan

Opvolgers

 7  Open Vld
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INKLEUREN?
U helpt onze partij en onze kandidaten 
het meest vooruit door de bolletjes van 
alle kandidaten op de Open Vld-lijst in 
te kleuren. In tegenstelling tot wat vaak 
wordt gedacht, is dit wel degelijk een 
geldige manier van stemmen.

WELKE VERKIEZINGEN ZIJN HET?
Op 25 mei gaat u stemmen voor de samenstelling 
van 3 parlementen:

 • het Europese Parlement (Europese verkiezingen)

 • de Belgische Kamer van Volksvertegen-
  woordigers (federale verkiezingen)

 • het Vlaams Parlement (Vl aamse verkiezingen)

HOE MOET U STEMMEN?
Voor elke van de drie verkiezingen – Europees, 
federaal, Vlaams – mag u slechts op kandidaten 
van één en dezelfde partij stemmen.

U stemt elektronisch? Kies eerst de lijst van 
Open Vld door het logo aan te klikken.

U stemt op papier? U zoekt naar lijst nummer 7: 
Open Vld.

GUY VERHOFSTADT
Lijsttrekker Europa



Zondag 1 juni: eetfestijn liberale gepensioneerden - schuur GC Hof ten Hemelrijk
Vrijdag 13 juni tot vrijdag 20 juni: buitenlandse reis liberale gepensioneerden - Tenerife
Zaterdag 6 september: Italiaanse avond Jong VLD - parochiezaal Droeshout
Zondag 14 september: koffietafel liberale gepensioneerden
Zondag 19 oktober: pannenkoekenfestijn liberale vrouwen - schuur GC Hof ten Hemelrijk
zaterdag 8 november: sint-maartenfeest liberale vrouwen - sint pieterszaal
zondag 9 november: sint-maartenfeest liberale gepensioneerden - schuur GC Hof ten Hemelrijk
Zaterdag 21 december: kerstfeest liberale gepensioneerden - schuur GC Hof ten Hemelrijk
Zondag 22 december: kerstfeest Open Vld-schuur GC Hof ten Hemelrijk

Website: www.openvldopwijk.be
E-mail: info@openvldopwijk.be

liberale agenda

burgeMeester 
albert 
beerens OVer 
peter
Het is niet mijn gewoonte om artikels te schrij-
ven die in het teken staan van de nationale of 
regionale politiek. Vandaag maak ik daar een 
uitzondering op en wel om 2 redenen. Ten eer-
ste omdat deze verkiezingen zo belangrijk zijn 
voor de toekomst van ons land en ten tweede 
omdat mijn zoon Peter kandidaat is. Ondanks 
zijn jeugdige leeftijd kan Peter al heel wat adel-
brieven voorleggen. Dat de politiek hem met de 
paplepel werd ingegeven, zal jullie niet verba-
zen. Peter was de medeoprichter van Jong VLD 
Opwijk, die nog altijd een goede werking heeft. 
Hij nam deel aan de 2 laatste gemeenteraads-
verkiezingen, met groot succes. Na beide verkie-
zingen werd hij aangeduid als OCMW-raadslid, 
wat hem op beleidsvlak al heel wat ervaring op-
leverde. Nu mikt hij een trapje hoger en is hij 
kandidaat voor het Vlaams Parlement. Ik ben 
ervan overtuigd dat ook dit een succesverhaal 
wordt.

schepen 
pierre Van 
de Velde 
OVer peter
Peter heeft de politiek met de pollepel 
meegekregen. Alhoewel dit niet altijd een 
garantie is, getuigt Peter van een sterk 
politiek DNA om een politieke loopbaan 
productief en succesvol uit te bouwen; in 
het belang van de gemeenschap en zijn 
kiezers. Hij is daarmee goed bezig: niet 
alleen door zijn inbreng in de sociale be-
drijvigheden van onze eigen partij, maar 
ook als raadslid van het OCMW. Peter is 
hier aan zijn tweede legislatuur toe en laat 
duidelijke sporen na in het uitgestippelde 
beleid. Zijn grondige en ruime dossierken-
nis, samen met zijn enorme gedrevenheid, 
kenmerken hem. Hij is ook een man van 
zijn woord waar je kan op vertrouwen. Met 
een luisterend oor, begripvol en steeds 
voorstander van de beste praktijkoplos-
sing voor het algemeen belang. Kortom, 
Peter is een NIEUWE KRACHT, beloftevol. 
Hij geniet daarom ook mijn onvoorwaar-
delijke steun op zondag 25 mei. Doen! 

schepen Vera 
de KOster OVer 
peter
Niet aan de zijlijn kritisch toekijken, maar de 
handen uit de mouwen steken, zo kennen we Pe-
ter. Hij is een gewaardeerd gezicht binnen en bui-
ten het Opwijkse leven. Door zijn deskundigheid, 
zijn kennis en ervaring binnen de gemeentelijke 
politiek, kan hij rekenen op veel sympathie. Na 
een heel mooi resultaat bij de gemeenteraads-
verkiezingen van oktober 2012 worden zijn poli-
tieke ambities dit jaar uitgebreid naar het Vlaams 
Parlement. Als nieuwkomer kreeg hij de 10e ef-
fectieve plaats toegewezen, wat wil zeggen dat 
Open Vld het volste vertrouwen in hem heeft.
Net zoals ikzelf en vele anderen vindt Peter dat 
de verkiezingen belangrijk zijn voor onze eigen 
toekomst en welvaart. 
De politiek werd hem wel met de paplepel inge-
geven, maar zijn eigen tomeloze inzet en gedre-
venheid typeren hem uitermate. Hij verdient dus 
zeker jouw stem op 25 mei!

Met steun van schepen Vera De Koster.

Met steun van schepen Pierre Van de Velde.

Met steun van burgerVADER Albert 
Beerens.

open Vld kiest bewust voor 
milieuvriendelijk drukwerk
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