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Open Vld

Burgemeester Albert Beerens met schepenen Pierre Van de Velde en Vera De Koster op de site waar de nieuwbouw voorzien wordt.

Investeren in onderwijs en IBO
Onze gemeente heeft de laatste jaren een grote bevolkingstoename gekend. Vaak gaat het om jonge koppels die in
onze gemeente komen wonen. Dit zorgt uiteraard voor een
stijging van het aantal kinderen.
Deze positieve evolutie zorgt echter ook voor de
nodige uitdagingen op het vlak van accommodatie. Vooral het onderwijs en de buitenschoolse
kinderopvang hebben nood aan uitbreiding. Voor
de scholen van Nijverseel en Mazenzele kocht
de gemeente reeds de nodige gronden zodat zij
konden uitbreiden.

Voor het centrum opteert men voor een nieuwbouw op de site van De Boot. Door te kiezen voor
een gebouw met twee verdiepingen wordt heel
wat ruimte gewonnen en blijft er nog voldoende
plaats over voor een ruime speelplaats. Er zal ook
nog voldoende ruimte zijn om een nieuwe locatie
te geven aan de buitenschoolse kinderopvang.

Economisch zinvolle
t�shi� versterkt economie
De voorbije maanden werd hard gewerkt aan een verstandige,
realistische en economisch zinvolle taxshift die uiteindelijk afklokt op een verschuiving van 7,2 miljard euro. Een duidelijk
signaal van een liberale regering die focust op economische
groei en vooruitgang. Lees meer op pagina 4 en 5.

Jo�,
jo�,
jo�!

De Vlaamse overheid maakt hiervoor 4,5 miljoen euro vrij. Deze subsidies dekken 70% van de
kostprijs. De rest valt ten laste van het gemeentelijk budget.
De huidige gebouwen zijn verouderd. Er werd in
het verleden immers te veel “opgelapt”. Een dure
keuze die geen structurele oplossingen bood. Een
nieuw gebouw, aangepast aan de moderne noden,
is een betere oplossing.
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Voorwoord
De vakantieperiode is voorbij, de
kermissen en andere zomeractiviteiten
liggen achter ons. Het politieke jaar is
opnieuw gestart. Hieruit mag u echter
niet concluderen dat wij ontwaken uit
een zomerslaap. Niets is minder waar.
Tijdens de maanden juli en augustus
zijn er echter geen gemeenteraden. De
vergaderingen van het schepencollege

Jong VLD
gaat ervoor!
Jong VLD Opwijk-Mazenzele steunt de Rode
Neuzen-actie van Q-Music/Belfius/VTM en
verkoopt rode neuzen voor 3 euro per stuk. Het
ingezamelde geld is ten voordele van een betere
opvang voor jongeren met psychische problemen.
De eerste 130 rode neuzen werden verkocht op
onze 20ste Italiaanse Avond, waar meer dan 300
eters kwamen genieten van een heerlijke spaghetti, lasagne, pizza of Italiaanse vleesschotel. Tot
5 december, slotdag van de actie, zal Jong VLD
zich verder inzetten voor het verkopen van rode
neuzen.

vonden wel gewoon wekelijks plaats.
Na het verlof kijken we terug naar de
realisaties van de voorbije maanden en
blikken we vooruit naar de komende
maanden. Ondertussen liggen de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 deze

Rode neuzen op onze Italiaanse Avond.
Op zaterdag 5 december organiseert Jong VLD
Opwijk-Mazenzele voor de tiende keer een speelgoedinzameling. Het ingezamelde speelgoed
wordt geschonken aan het OCMW van Opwijk.
Deze staat in voor de verdere verdeling van het
speelgoed aan de kindjes die dit het meest nodig
hebben.

In december krijgt Jong VLD Opwijk-Mazenzele
tot slot een nieuw bestuur. We kijken ernaar uit
om in de volgende burgerkrant onze nieuwe bestuursleden aan u voor te stellen.

maand al drie jaar achter ons. De voorbije drie jaar waren zo intens, positief
en aangenaam dat ze werkelijk voorbij
gevlogen zijn. Er werd hard gewerkt, in
goede verstandhouding en in perfecte
Burgemeester
Albert Beerens

harmonie. Er werd zo veel gerealiseerd
dat we de voorbije drie jaar enkel maar
op een positieve wijze kunnen evalue-

Zomeruitstap Ardennen
De zomeruitstap van de Liberale Gepensioneerden was opnieuw een succes. Met twee volle bussen trokken we
richting de vallei van de Semois, waar
we van het prachtige uitzicht konden
genieten. ’s Middags werd er halt gehouden voor een Ardeens middagmaal.
In de namiddag was er een rondleiding
met gids in het kasteel van Bouillon. Afsluiten deden we in de abdij van Orval
met een heerlijk biertje en lekkere kaas.
Alweer een geslaagde dag!
Veel volk op onze koffietafel voor een gezellige
namiddag.

ren.
Dit succes was alleen mogelijk door
een perfecte samenwerking binnen
de eigen kringen en door de perfecte
samenwerking met onze coalitiepartner. Naar het eind van dit jaar zal deze
legislatuur reeds voor de helft achter de
rug zijn, het moment voor een grondige
evaluatie. Deze evaluatie gebeurt in
onze volgende burgerkrant die je mag
verwachten rond Nieuwjaar.
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Liberale Vrouwen in actie
Voor de Liberale Vrouwen Opwijk-Mazenzele
was het een actieve zomervakantie. Op 4 juli
trokken we naar het MAS en het Red Star Line
Museum in Antwerpen, op 23 augustus naar
Pairi Daïza en op 23 september gingen we de
educatieve toer op met een infoavond “veilig
omgaan met Facebook”. In het najaar zijn er nog
een aantal leuke evenementen gepland waaronder “Piaf de musical” met Els De Schepper. Dan
hebben we nog een aantal jaarlijkse klassiekers
waaronder ons pannenkoekenfestijn op 18 oktober, op 29 oktober crea bloemschikken en het
Sint-Maartenfeest op 7 november. Op 22 november vindt onze traditionele activiteit in het kader
van de “Week van de Smaak” plaats. We brengen
2 thema’s samen namelijk “Vergeten” en “Luxe,
vroeger en nu”. Hopelijk herkent u wat “vergeten”

ingrediënten van toen... Op 16 december is er opnieuw een crea activiteit en tot slot hebben we op
18 december de uitstap naar het Echt Antwaarps
Theater.

Daguitstap naar Antwerpen.

Het OCMW van Opwijk startte in april 2015 met vrijwillige
gemeenschapsdienst voor leefloongerechtigden en personen met een vergoeding. Ondertussen loopt dit project zes
maanden, tijd dus voor een eerste evaluatie.

Kansen geven via gemeenschapsdienst
Peter Beerens,
OCMW-fractieleider
Open VLD
Opwijk-Mazenzele

Het OCMW van Opwijk doet heel wat inspanningen om leefloners opnieuw te activeren. Zo
is er het sociaal leerwerkproject ‘t Kapstokske
(tweedehandswinkel voor kleding) en de sociale
tewerkstellingscel waar mensen onder begeleiding technische vaardigheden leren. Deze twee
leerwerkprojecten geven een vijftiental personen
de kans om één jaar voltijds te werken. Een unieke mogelijkheid om kennis en werkervaring op te
doen, om zo meer kans te maken op de reguliere
arbeidsmarkt.
Een andere groep zijn de mensen die het
potentieel hebben om in de toekomst
Door intensieve
voltijds te werken, maar nog niet klaar
begeleiding
en het
zijn ingevolge bepaalde beperkingen
geven van kansen
of een moeilijke sociale situatie. Zij
kunnen nog niet voltijds tewerkgeaan mensen is het
Open VLD OCMW-raadsleden Roland Mortier, Els Van Gucht en Peter
steld worden en hebben een veel inaantal leefloners
Beerens.
tensievere begeleiding nodig. Voor
gedaald
van
deze groep biedt het OCMW sinds
72 naar 36.
april vrijwillige gemeenschapsdienst
nen actief in gemeenschapsWe kunnen alvast spreken van een zeer positieve
aan. Dit kan in de tewerkstellingscel zijn, in
dienst. Ook zij worden van
evaluatie. Dankzij dit project vonden al verschilhet woonzorgcentrum, bij de gemeentediensten
dichtbij opgevolgd door een
lende mensen de weg terug naar de reguliere arof in een onderwijsinstelling.
trajectbegeleider en een begeleider
beidsmarkt en er gaan er ongetwijfeld nog veel
op de werkvloer. De eerste evaluatiegevolgen. De werkervaring en vaardigheden die ze
Men is gestart met zes kandidaten waarvan er
sprekken met de verschillende vrijwilligers
iedere dag opnieuw versterken, hebben ook een
ondertussen vier werk vonden op de reguliere
geven alvast heel veel voldoening, zowel bij de
positieve impact op hun sociaal leven.
arbeidsmarkt. Momenteel zijn er negen persobegeleiders als bij de vrijwilligers zelf.

Openbare werken op kruissnelheid

Schepen van Openbare Werken
Pierre Van de Velde bij het vernieuwde voetpad op het Eeksken.

We zitten ondertussen bijna in de helft van de
bestuursperiode. De eerste jaren van een legislatuur worden in regel gebruikt voor de voorbereiding van nieuwe projecten. Nu worden er dan
ook heel wat projecten opgestart of zelfs al afgerond. In het kader van het raamcontract 20132015 start de laatste fase. De grootste projecten
zijn de verfraaiing van het kerkhof Droeshout
en van het speelterrein IBO. Nog een dertiental
andere kleine verbeteringswerken worden uitgevoerd.
De aanleg van 1000m² voet- en fietspad aan het
Eeksken is ondertussen afgewerkt en in gebruik
genomen. De renovatie van GAC2 is, ondanks

onvoorziene problemen, goed opgeschoten. De
verhuis van OCMW- en gemeentediensten staat
gepland voor begin 2016. De aankoop van een
terrein in de Kouterbaan te Mazenzele, zorgt ervoor dat De Knipoog uitbreidingsmogelijkheden
krijgt. We verkennen hier ook de mogelijkheid
tot huisvesting voor 12+.
We staan eveneens op het punt om een architect aan te stellen voor de bouw van een nieuwe
multifunctionele feestzaal voor 250 personen
(zittend) in Mazenzele. De realisatie is voorzien in 2017. GAC3 wordt niet verkocht zolang
er geen nieuwe zaal is. Bestaande activiteiten
moeten immers gegarandeerd blijven.
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Taxshift
“ Een verstandige,
realistische en
economisch zinvolle
fiscale hervorming”
Voorzitter Gwendolyn Rutten noemt het akkoord van de regering over de begroting en de taxshift een mooi akkoord: “Met dit akkoord geven we de ondernemers én de koopkracht een boost. De economie zal wel varen bij deze
fiscale hervorming. Ze zorgt dat wie werkt meer overhoudt en wie tewerkstelt
minder betaalt.”

Voorzitter
Gwendolyn Rutten
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Minister
Maggie
De Block

Staatssecretaris
Bart
Tommelein

Vicepremier
Alexander De Croo

Voorzitter
Gwendolyn Rutten:
“Met dit akkoord geven
we de ondernemers én
de koopkracht een boost.
De economie zal wel varen
bij deze fiscale hervorming.”
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“We zorgen dat de totale belastingdruk niet
stijgt. We tonen duidelijk dat het DNA van
deze regering economisch is en instaat voor
vooruitgang”, verduidelijkt Gwendolyn Rutten.
“Dit akkoord is goed voor de economie: minder
werkgeversbijdrage op alle lonen, ook op de
laagste! We houden woord”, voegt minister
en toponderhandelaar Maggie De Block toe.
“Kortom: een verstandige, realistische en
economisch zinvolle fiscale hervorming die
mensen die werken en werk geven beloont”, vat
vicepremier Alexander De Croo samen.

Minister Maggie De Block:
“Dit akkoord is goed voor de
economie: minder werkgeversbijdrage op alle lonen, ook op
de laagste! We houden woord.”
Open Vld heeft erover gewaakt dat de totale
belastingdruk niet stijgt, maar zorgt voor
verlagingen voor wie werkt en voor wie werk
geeft. “Elke euro die wordt gebruikt, gaat naar
lastenverlagingen”, onderstreept Staatssecretaris
Bart Tommelein. In 2016 zetten we volop in
op competitiviteit. We deden al bijna 1 miljard
en verdubbelen dat nu. We zetten dat verder
in 2018 waar we 850 miljoen extra doen om zo
o.a. de werkgeversbijdrage te verlagen van 33%

Loonkost daalt
32,4%

25%

werkgeversbijdrage

werkgeversbijdrage

BRUTOLOON

BRUTOLOON
FISCALE
DRUK
VERLICHTEN

naar 25%. KMO’s gaan erop vooruit. Naast de
verlaging van de werkgeversbijdragen, doen we
ook daar een pakket van 430 mio bijkomende
belastingsverlagingen.

WIE WERKT HOUDT MEER OVER
Tegelijkertijd doen we inspanningen in
koopkracht. Alles samen 1,7 miljard extra bovenop
wat we al doen. Via de personenbelasting zorgen
we dat iedereen die werkt er op vooruit gaat.
Rutten: “Lage, middelhoge èn hoge lonen houden
netto meer over. Voor de lage en middelhoge
lonen doen we een bijkomende inspanning zodat
zij per maand 100 euro netto meer overhouden.
Zo maken we het verschil tussen werken en nietwerken groter.”

Vicepremier Alexander De Croo:
“Dit is een verstandige,
realistische en economisch
zinvolle fiscale hervorming
die mensen die werken en werk
geven, beloont.”

We verhogen
de koopkracht
voor wie
Lage en en
oge lon
middelh
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+41€
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1STE TAXSHIFT + 2DE TAXSHIFT

+100€
= MICHEL I

komt er nadat werd vastgesteld dat het verlaagde
6% oneigenlijk werd gebruikt. “De verhoging
gaat integraal naar lastenverlagingen. Mensen
krijgen zo meer vrijheid om te kiezen waaraan ze
die extra euro’s spenderen.”

Staatssecretaris Bart Tommelein:
“Elke euro die wordt gebruikt,
gaat naar lastenverlagingen.”

TAXSHIFT VAN MEER DAN 7 MILJARD
Voor de financiering van de taxshift, is
gekozen voor een mix van onder meer eco- en
gezondheidsfiscaliteit, een speculatietaks en
het opvoeren van de strijd tegen fiscale fraude.
Bovendien zetten we in op het afslanken van de
overheid. Cruciaal is dat de totale belastingdruk
niet stijgt. De speculatiebelasting is beperkt tot
meerwaarden op 6 maanden en minwaarden
kunnen gecompenseerd worden. Bij dit soort
transacties is de link met de reële economie
beperkt. Aan de spaarboekjes raken we niet. Het
terugschroeven van de verlaagde elektriciteit,

ZUURSTOF OM TE GROEIEN
“Dit akkoord bewijst dat de regering Michel I
werkt en dat de wil om vooruit te gaan bij heel
het team primeert. Burgers en economie krijgen
de beloofde zuurstof om te groeien. Vrije keuzes
staan centraal. Proficiat aan onze mensen
federaal, aan Alexander, Maggie en Bart!”, besluit
voorzitter Rutten.

MEER INFO OP WWW.OPENVLD.BE
NATIONAAL NIEUWS
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1. Schepen van Onderwijs Vera De Koster bij het nieuwe speelpark aan
gemeenteschool De Boot. Binnenkort krijgt de school ook een nieuw gebouw.
2. Workshop ‘Ja, ik wil Facebooken, maar op een veilige manier’ van Liberale Vrouwen Opwijk-Mazenzele.
3. Jong VLD Opwijk-Mazenzele was ook de voorbije zomermaanden weer
actief. Zo kregen de Opwijkse speeltuinen een grondige poetsbeurt en
werden de pendelaars verrast met een ijsje. Ook de jaarlijkse ledenbarbeque werd een gezellige namiddag.
4. Onze jaarlijkse fietstocht bracht ook dit jaar opnieuw veel volk op de
been. Meer dan 200 fietsers kwamen genieten van een leuke dag met een
heerlijke barbeque. De opbrengst werd aan Kom Opwijk Tegen Kanker geschonken.
5. Schepen van Jeugd Vera De Koster bij de vernieuwde speeltuin aan de
Vitsgaard. De kinderen vinden het alvast super!
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5.

Burgemeester Albert Beerens en schepen van Middenstand Pierre Van de Velde bij ‘De Vlaamse
staak’.

Bedrijvenzone
krijgt vorm
In het voorjaar van 2014 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams Brabant
en de intercommunale Haviland om het bedrijventerrein ‘De Vlaamse Staak’ te realiseren. Ondertussen werd er hard aan dit project gewerkt
en krijgt het stilaan vorm.
Een eerste belangrijke opdracht was het verwerven van de nodige gronden. De voorkeur van het
gemeentebestuur ging uit naar het verwerven
van de gronden via minnelijke akkoorden. Deze
moeilijke opdracht werd toevertrouwd aan eregemeentesecretaris José Van Damme. Hij bereikte een mooi resultaat. Slechts vier eigenaars
weigerden het minnelijke voorstel te aanvaarden. Hiervoor gaf de minister reeds een mach-

tiging tot onteigening.
Voor de realisatie van dit bedrijventerrein werd
regelmatig overleg gepleegd met de omwonenden. Deze waren vooral bezorgd over de eventuele wateroverlast en over de verbindingen voor
fietsers en voetgangers. Deze bezorgdheden
werden meegenomen in het ontwerp.
Samen met het bedrijventerrein wordt ook een
buurtpark gerealiseerd dat aansluit op Leirekensroute. Dit park wordt gerealiseerd in samenwerking met het ‘Regionaal Landschap
Groene Corridor’. Reeds heel wat bedrijven
hebben interesse getoond, wat duidelijk maakt
dat deze bedrijvenzone tegemoet komt aan een
reële behoefte.

Investeren in sport en jeugd
Dat er dringend werk moest gemaakt worden van de
aanleg van een sportinfrastructuur voor het voetbal
was voor iedereen duidelijk. Bijna 300 jeugdspelers
hebben nood aan degelijke voetbalterreinen. In de
Klaarstraat is de gemeente druk bezig met de verwerving van gronden. Achteraf zal hier de nodige
uitrusting worden gerealiseerd. Op de Molenkouter
zitten we al een stap verder. Daar werd een prachtig
kunstgrasveld aangelegd waar onze jeugd zich helemaal zal kunnen uitleven. Hier wordt ook nog een
gebouw opgetrokken met de nodige kleedkamers en
kantine. Een belangrijke eerste stap werd gezet, de
volledige realisatie volgt.

ONZE MENSEN
Roland Mortier
OCMW-raadslid
Penningmeester
Open Vld

Els Van Gucht
OCMW-raadslid

Christiane
Goubert
Secretariaat Open
Vld

Pascale
De Koninck
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
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 bij de werken aan
het nieuwe kunstgrasveld.
LOKALE BURGERKRANT OPWIJK
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Agenda en contactgegevens
De Opwijkse liberale verenigingen zitten niet stil en organiseren regelmatig activiteiten. Hieronder vind
je een overzicht van de geplande activiteiten voor eind 2015 en begin 2016
- Zondag 18 oktober: PANNENKOEKENFESTIJN-Liberale Vrouwen
- Vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 oktober: BLAUWE WEEKENDUITSTAP-Open Vld
- Donderdag 29 oktober: CREA-AVOND-Liberale Vrouwen
- Zaterdag 07 november: SINT MAARTENFEEST-Liberale Vrouwen
- Zondag 08 november: SINT MAARTENFEEST-Liberale Gepensioneerden
- Zondag 22 november: WEEK VAN DE SMAAK-Liberale Vrouwen
- Zaterdag 05 december: SPEELGOEDINZAMELING-Jong VLD
- Zaterdag 12 december: KERSTFEEST-Liberale Gepensioneerden
- Woensdag 16 december: CREA-AVOND-Liberale Vrouwen
- Zaterdag 18 december: ECHT ANTWAARPS THEATER-Liberale Vrouwen
- Zondag 13 december: KERSTFEEST-Open Vld
- Vrijdag 22 januari: NIEUWJAARSRECEPTIE-Open VLD
- Zaterdag 23 en zondag 24 april: EETFESTIJN-Open VLD

WIL JE 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 verenigingen, gemeentenieuws,...?
Schrijf je dan in via www.openvldopwijk.be op onze maandelijkse nieuwsbrief en volg
ons via onze facebookpagina en twitteraccount.

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

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

Gemeenteraadslid

Marieke
De Medts
Gemeenteraadslid
Voorzitter Jong
VLD

Arianne
De Bondt
Gemeenteraadslid

Louis Van
Lembergen
Gemeenteraadslid

Peter Beerens
OCMW-raadslid
Plaatsvervangend
OCMW-voorzitter

