
Begin 2016 gaf het toenmalige bestuur van Jong 
VLD de fakkel door. Laura Cherretté werd ver-
kozen tot nieuwe voorzitter, Dorien Van Stappen 
werd de nieuwe ondervoorzitter en Kwinten De 
Smedt werd secretaris. Een nieuw bestuur be-
tekent ook een nieuwe wind, nieuwe ideeën en 
nieuwe leden. Jong VLD is vastberaden om aan 

de Opwijkenaren te tonen dat de jeugd van van-
daag heel wat potentieel heeft.
Jong VLD kan dat uiteraard niet alleen. Daarom 
richten ze zich tot de jongeren van Opwijk met 
de duidelijke boodschap dat er voor elke jonge-
re tussen 16 en 35 jaar een plaats is. Jong VLD 
is op zoek naar dynamische persoonlijkheden 

die een passie hebben voor Opwijk en zich wil-
len inzetten. Maar ook op andere manieren kan 
je een steentje bijdragen. Daarom lanceert Jong 
VLD binnenkort een nieuw initiatief: ‘Jong VLD 
maakt werk van jouw idee’. 
Laura Cherretté legt uit: “Met dit concept willen 
wij jonge mensen aansporen ons hun idee te la-
ten weten. Elk idee dat van Opwijk een nog meer 
aangename gemeente kan maken is welkom. Wij 
pikken jouw idee op en leggen het voor aan de 
fracties en op de gemeenteraad. Zo zal jouw idee 
misschien effectief verwezenlijkt kunnen wor-
den!”

Nieuwe wind bij Jong VLD

Inhoud

Een nieuw jaar, een nieuwe start. Sommigen beslissen om 
te gaan sporten, anderen beloven zichzelf plechtig om vroe-
ger te beginnen studeren. Iedereen heeft goede voorne-
mens bij de start van een nieuw jaar. Zo ook bij Jong VLD.
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Uittredend bestuur stelt nieuw bestuur Jong VLD voor: secretaris Kwinten De Smedt, voorzitter Laura Cherretté en ondervoorzitter 
Dorien Van Stappen.

Terrorisme kan onze samenleving 
niet uit verband spelen. 
22/3 was een aanslag op onze vrij-
heid, maar  onze waarden en ma-
nier van leven zullen overwinnen. 

Lees meer op p. 4 en p.5

Nood aan “operatie 
samenwerking”
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Voorwoord
2016 werd door Open Vld alvast schitte-

rend ingezet. In januari waren er immers 

meer dan 400 mensen aanwezig op onze 

nieuwjaarsreceptie. Ook minister Sven 

Gatz vereerde ons met een bezoek. In 

februari kwamen onze leden samen voor 

een gezellig ledenfeest. Hier mochten 

we onze vicepremier Alexander De Croo 

verwelkomen. Onze plaatselijke afdeling 

staat op nationaal vlak duidelijk goed 

aangeschreven.

2016 wordt ook een bijzonder jaar voor 

onze liberale organisaties. We laten 

de eerste helft van de gemeentelijke 

bestuursperiode achter ons en kijken al 

uit naar oktober 2018. Over twee en een 

half jaar zijn er opnieuw gemeenteraads-

verkiezingen en het is de bedoeling dat 

we ook dan deel zullen uitmaken van 

de bestuursmeerderheid. Er wordt nu al 

hard gewerkt door onze mandatarissen, 

onze Open Vld-bestuursleden en door 

de bestuursleden van de Liberale Vrou-

wen, Liberale Gepensioneerden en Jong 

VLD. Deze werking zal de komende twee 

en een half jaar nog uitgebreid en ver-

sterkt worden om op een optimale ma-

nier naar de verkiezingen toe te leven.

Dit jaar gaan we ook feesten, ook dat 

ligt in onze liberale natuur. Onze liberale 

vrouwenvereniging bestaat 35 jaar en 

de Liberale Gepensioneerden mogen 40 

kaarsjes uitblazen. Jong VLD start het 

jaar met een nieuw bestuur. Dat er bij de 

liberalen hard gewerkt wordt is alge-

meen bekend maar het mag toch nog 

wel eens gezegd worden.

Burgemeester 
Albert Beerens

Het vernieuwde gemeentehuis werd geopend door minister Maggie De Block.

Op 29 januari werd het vernieuwde gemeente-
huis aan de Ringlaan officieel geopend door mi-
nister Maggie De Block en provinciegouverneur 
Lodewijk De Witte. Een speciale opening, want 
ten eerste gaat het om de omvorming van het 
woonhuis van de voormalige brouwer naar een 
moderne en efficiënte kantooraccomodatie mét 
behoud van historische waarden. De naam van de 
twee vergaderzalen (de Bierkelder en de Hopbel) 
en het nieuwe kunstwerk in de tuin verwijzen 
naar de bier- en hopcultuur. Ten tweede is dit een 
eerste stap naar de centralisatie van alle diensten 

van gemeente en OCMW op één locatie. Met de 
nodige trots en fierheid mogen we spreken van 
een geslaagde renovatie. Dit gebouw staat ook 
symbool voor de nieuwe organisatiestructuur 
die voor gemeente en OCMW werd opgezet. Om 
deze vernieuwing nog meer in de verf te zetten 
werd een nieuw logo en een nieuwe huisstijl inge-
voerd. Samen met de verdere digitalisering moet 
dit ervoor zorgen dat de burgers beroep kunnen 
doen op een gedreven en goed werkende admi-
nistratie.

Liberale Vrouwen Opwijk-Mazenzele 
hebben het nieuwe werkjaar goed 
ingezet. Eerst was er de nieuwjaars-
receptie, daarna vond ons nieuw-
jaarsetentje plaats in Theaterhuyse. 
We mochten 68 leden verwelkomen. 
Op onze crea-activiteit, maakten de 
33 aanwezige leden een mooi paas-
bloemstuk. Onze leden noteren best 
met stip in hun agenda ons 35-ja-
rig jubileum dat op zaterdag 16 april 
zal plaatsvinden. Inschrijven ofwel 
bij de wijkverantwoordelijke, ofwel 
bij de voorzitster op het nummer 
052/35.56.34 na 18u.

Liberale vrouwen in actie

Officiële 
opening GAC II

Veel interesse voor het maken van een paas-
bloemstuk op de crea-avond.



De functie van gemeenteraadsvoorzitter is nog 
te weinig gekend. In onze gemeente rust deze 
zware taak op de schouders van Joske Vermeir. 
De functie van leider van de gemeenteraad, het 
hoogste politieke orgaan van de gemeente, houdt 
heel wat in.

Zo zorgt Joske ervoor dat de agenda van de raad 
wordt vastgelegd. In overleg met het college roept 
zij de raad samen en leidt zij de vergaderingen. 
Zij zorgt ervoor dat de debatten op een democra-
tische en serene wijze verlopen. Dit vergt een per-
manent inspelen op de verschillende stijlen van 
de raadsleden. De ene maakt zijn tussenkomst 
kort en bondig, de andere spreekt graag lang en 
uitvoerig. Soms moet zij kordaat tussenkomen 
maar steeds zorgt zij ervoor dat iedereen aan 
bod kan komen. Zij moet neutraal blijven 
en mag niet actief aan de debatten deel-
nemen.

Tijdens de gemeenteraad zit zij cen-
traal tussen burgemeester en gemeen-
tesecretaris. Een goede relatie met bei-
den is noodzakelijk om de raad voor te 
bereiden maar ook om uitvoering te geven 
aan wat er beslist wordt. De voorbereiding van 
de gemeenteraad vraagt behoorlijk wat tijd, zeker 
voor iemand als Joske die goed op de hoogte wil 
zijn van alle dossiers. Een goede dossierkennis is 
cruciaal om de discussies in goede banen te kun-
nen leiden.

Joske is tevens voorzitter van de commissie 

-“Intergemeentelijke Samen-
werkingsverbanden” en verte-

genwoordigt de gemeente in twee 
intercommunales (De Watergroep en 

Finilek). Zij maakt ook deel uit van een groep 
collega’s van gemeenteraadvoorzitters. Zij komen 
regelmatig samen en organiseren vormingsda-
gen waar ervaringen worden uitgewisseld.

Ook in de gemeenteraad staat de tijd niet stil. In 
de nabije toekomst evolueren we naar een digi-
tale gemeenteraad waar papieren agenda’s en 
dossiers overbodig zullen zijn. Het streefdoel van 
Joske is om van de gemeenteraad een vergade-
ring te maken met sterke inhoudelijke discussies, 
gevoerd door constructieve mandatarissen.

Ten huize Joske Vermeir

In het verleden werd gemeenteraad en schepencollege 
door één en dezelfde persoon geleid. Omdat een demo-
cratische staatsstructuur gebaseerd is op de scheiding der 
machten werd de functie van gemeenteraadsvoorzitter in 
het leven geroepen.

Aandacht voor de jeugd
We zijn ondertussen halfweg de legislatuur en 
hebben nog heel wat werk voor de boeg. Geen 
tijd om stil te zitten dus, we gaan er volop te-
genaan. Zo kreeg het speelpleintje aan het 
“Hoppeveld” op vraag van de omwonenden 
een nieuwe schommel. Deze is zowel bestemd 
voor peuters als voor kleuters.

Met de hulp en creatieve ideeën van onze 
nieuwe kinderraad gaan we het speelplein op 
Hof ten Hemelrijk grondig aanpakken. Oude 
toestellen zullen worden vervangen en andere 
speeltuigen zullen grondig worden gereno-
veerd.
Op vlak van onderwijs zijn we gestart met de 

binnenafwerking van de nieuwbouw BUSO-
school ’t Schoolhuis, zodat de gebouwen in 
gebruik kunnen genomen worden vanaf 1 sep-
tember 2016.

Daarnaast zijn we gestart met de verdere af-
handeling voor het bouwen van een nieuwe 
BEN-school, De Boot en IBO. Hiervoor zul-
len we tweewekelijks een overleg hebben met 
Haviland, de ontwerper en de architecten om 
de plannen omtrent deze bouw te bespreken 
en verder uit te werken. Zodat we hopelijk 
van start kunnen gaan in de zomer van 2017. 
Mooie plannen, grote uitdagingen en enorme 
vooruitzichten voor de komende jaren. 
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Gemeenteraads-
voorzitter, 

een weinig gekende 
functie maar toch zo 

belangrijk in onze 
democratie!

Schepen van Jeugd en Onderwijs, Vera 
De Koster, bij de speeltuin op het GC 
Hof ten Hemelrijk die binnenkort hele-
maal zal worden gerenoveerd.

Voorzitter 
gemeenteraad 
Joske Vermeir
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Bart Tommelein Sven Gatz

STEUNEN KAN OOK: BE14 7331 9999 9983 
MET ALS VRIJE MEDEDELING “170 124 142 GIFT”. INFO: WWW.OPENVLD.BE

Kom supporteren 

op 5 t/m 8 mei!

Ook ons  
Team 

trapt mee tegen Kanker!

MET ALS VRIJE MEDEDELING “

op 5 

Sponsor 
ons team!

Vicepremier en minister van Digitale Agenda en 
Telecom Alexander De Croo bereidt een wetsaan-
passing voor die wantoestanden aanpakt met het 
te snel verbreken van telecomcontracten. Vorig 
jaar liepen bij de Ombudsdienst Telecom 40% 
meer klachten binnen over problemen met factu-
ratie en invorderingskosten. In heel wat gevallen 
leidt dit zeer snel tot het eenzijdig verbreken van 
het telecomcontract.

Vandaag bestaat er geen uniformiteit in de ver-
brekingsprocedures die de verschillende teleco-
moperatoren hanteren. Ook de termijnen waar-
binnen klanten moet reageren lopen sterk uiteen: 
van 7 dagen tot een maand. In sommige gevallen 
is er sprake van een verbreking van de telecom-
diensten minder dan 4 weken na de originele fac-
tuur, zonder dat de klant een herinnering via sms 
of brief ontvangen heeft. Minister De Croo wil 
met deze wanpraktijken komaf maken.

DUIDELIJKE SCHRIFTELIJKE 
HERINNERING VOOR AFSLUITING
Telecomoperatoren zullen in de toekomst altijd 

eerst een duidelijke schriftelijke herinnering 
moeten versturen vooraleer ze telecomdiensten 
mogen afsluiten. Klanten zullen ook voldoende 
tijd moeten krijgen om zich in orde te stellen, een 
betwisting kenbaar te maken, een afbetalingsre-
geling uit te werken of een wijziging van de ta-
riefformule door te voeren. Bij betwisting van de 
factuur kunnen telecomdiensten pas worden ver-
broken nadat de betwisting is afgehandeld.

Minister De Croo stelt ook voor dat bij vaste te-
lefonie steeds een gratis minimumdienst van tien 
dagen moet verzekerd blijven waarbij men nood-
nummers kan bellen en binnenkomende oproe-
pen mogelijk blijven.

De onderbreking zal zich in de toekomst ook 
moeten beperken tot de betrokken dienst waar-
voor er een wanbetaling is. Steeds meer rekenen 
telecomoperatoren via hun factuur diensten van 
derden aan. Het gaat dan bijvoorbeeld om beta-
lingen via een App Store of sms’en naar betaal-
diensten. Uit angst om geen toegang meer te 
hebben tot internet of digitale tv, durven consu-

menten de bedragen van derden soms niet verder 
te betwisten wanneer de operator dreigt met af-
sluiten. Operatoren zullen in de toekomst enkel 
nog de betrokken diensten mogen afsluiten en 
niet langer het hele telecompakket.

STIJGEND AANTAL KLACHTEN 
BIJ OMBUDSDIENST 
Bij de Ombudsdienst voor Telecom liepen het 
voorbije jaar 40% meer klachten binnen over 
facturatie en invorderingskosten. Het merendeel 
van deze klachten gaat over invorderingskosten 
die worden aangerekend na administratieve pro-
blemen, bijvoorbeeld als gevolg van een adreswij-
ziging, niet correct geregistreerde betalingen en 
het foutief gebruik van betalingsrefertes.

Alexander De Croo pakt 
wantoestanden verbreking 
telecomcontracten aan
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De laffe terroristische aanslag 
van 22 maart treft ons allen 
diep. Het is een nachtmerrie die 
werkelijkheid wordt. Een zwarte 
dag voor Brussel, voor ons land, 
voor het hart van Europa. Boven 
alles gaat ons medeleven uit 
naar alle slachtoffers, familie en 
betrokkenen.

“Dit is een aanslag op onze vrij-
heid. Op onze liberale waarden. 
Maar meer dan ooit zullen we de 
veerkracht tonen om onze vrij-
heid te laten overwinnen. Hoe 
donker deze dag ook is, samen 
komen we hier uit,” benadrukt 
voorzitter Gwendolyn Rutten.

In de strijd tegen terreur pleit 
Rutten ondermeer voor een 
“operatie samenwerking” tus-
sen de verschillende diensten, 
beleidsniveau’s en over partij-
grenzen heen.

Snelle interventies na 
aanslagen hebben levens 
gered. De zeer goede 
organisatie in de ziekenhui-
zen heeft ervoor 
gezorgd dat veel zwaar-
gewonden nog in leven 
zijn. @MaggieDeBlock



1. Meer dan 400 sympathisanten kwamen langs voor een gezellige avond 
op onze nieuwjaarsreceptie. Als gastspreker mochten we Sven Gatz, 
Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel verwelkomen.

2. Het jaarlijks ledenfeest van Open Vld ging door in salons Theaterhuyse. 
Naast 135 aanwezige leden schoof ook Alexander De Croo, vicepremier 
en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale agenda, Telecom en 
Post mee aan tafel voor een gezellige avond en heerlijk menu.

3. De liberale verenigingen organiseerden een bedankingsfeest voor al hun 
medewerkers. Laura Cherretté (voorzitter Jong VLD), Albert Beerens (voor-
zitter Open Vld en Liberale Gepensioneerden) en Arlette Van der Meersch 
(voorzitter Liberale Vrouwen) mochten de vele medewerkers ontvangen in 
het Notelaarshof voor een gezellige namiddag.

4. Het sociaal leerwerkproject ’t Kapstokske heeft als doel mensen werker-
varing te laten opdoen om zo makkelijker hun weg te vinden op de reguliere 
arbreidsmarkt. Om het project in de kijker te zetten, organiseert de verant-
woordelijke verschillende activiteiten. Onlangs werd de modeshow nog een 
groot succes, dit mede dankzij OCMW-raadslid Els Van Gucht die meeliep 
op de catwalk.

5. Eén van de doelstellingen van de beleidsploeg was het organiseren van 

Nederlandse lessen voor anderstaligen binnen de gemeente. De eerste les-
sen gingen van start op dinsdag 17 september 2013 met 25 cursisten en 
drie lesgevers. Ondertussen zijn we meer dan twee jaar verder en tellen we 
78 cursisten en acht lesgevers. Naar jaarlijkse gewoonte werden de cursis-
ten en de lesgevers ontvangen voor een drink op het nieuwe jaar. Tevens 
ook een mooie gelegenheid om iedereen te bedanken voor hun inzet!
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Opwij k
 in beeld



OCMW dankt 
vrijwilligers
Tal van organisaties en verenigingen hebben 
heel wat te danken aan hun vrijwilligers, en dat 
is niet anders voor het OCMW van Opwijk. De 
64 vrijwilligers die actief zijn in het OCMW heb-
ben een belangrijke ondersteunende rol, zowel 
tegenover de bewoners als tegenover het per-
soneel. Mede dankzij hen kan het OCMW zijn 
kwaliteit van de hulp- en dienstverlening op ni-
veau houden en bevorderen.

De ‘Week van de Vrijwilliger’ brengt het vrijwil-
ligerswerk onder de aandacht en zet de vrijwil-
ligers in de bloemetjes. De vrijwilligers konden 
in de polyvalente zaal van het woonzorgcentrum 
‘De Oase’ genieten van een middagmaal. Dit 

werd gevolgd door een vormingsmoment, een 
evaluatievergadering en een gezellige namiddag 
met koffi e en gebak.

Het OCMW van Opwijk staat al jaren in voor de 
opvang van asielzoekers. Enkele jaren geleden 
telden we 22 asielzoekers, de voorbije twee jaar 
werd dit afgebouwd naar twaalf asielzoekers. 
Door de vluchtelingencrisis werd dit cijfer terug 
opgetrokken. Het OCMW ving ondertussen vier 
extra asielzoekers op, door het nieuw nationaal 
spreidingsplan komen er waarschijnlijk nog zes 
asielzoekers bij. Huisvesting werd reeds voor-
zien.

Opwijk is een bruisende gemeente met een boeiend verenigingsle-
ven, een rijk sport- en cultuuraanbod, diverse onderwijsinstellin-
gen, een sterke zorgverlening en heel wat sociaal engagement. Het 
is aangenaam vertoeven in het mooie en groene Opwijk! Om dit te 
symboliseren én om de integratie van gemeente en OCMW te uiten, 
werd een nieuw logo ingevoerd dat zal gebruikt worden door beide 
diensten. Het maakt deel uit van een nieuwe huisstijl. Onder het 
logo staat de slagzin ‘Opwijk bruist’. De kracht en het zelfbewustzijn 
van Opwijkenaren wordt hiermee benadrukt én de focus wordt ge-
legd op onze veelzijdigheid en dynamiek.

Nieuwe huisstij l voor Opwij k
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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

Open Vld OCMW-raadsleden Annelies De Pauw, Peter Beerens en Els van Gucht aan de 
nieuwe bar in WZC De Oase.

Het logo bestaat in drie kleuren: blauw voor 
de entiteit gemeentelijke diensten, groen 

voor de entiteit sociaal huis en roze voor de 
entiteit vrije tijd.

 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



De Opwijkse liberale verenigingen zitten niet stil en organiseren regelmatig activiteiten. 
Hieronder vind je een overzicht van de reeds geplande activiteiten voor 2016:
● 1 mei: 1 MEI-FIETSTOCHT - Open Vld
●  21 mei: OPKUIS SPEELTUINEN - Jong Vld
●  5 juni: EETFESTIJN - Liberale Gepensioneerden
●  11 juni tot 18 juni: REIS NAAR KROATIË - Liberale Gepensioneerden
●  10 september: ITALIAANSE AVOND - Jong VLD
●  25 september: VIERING 40-JARIG BESTAAN - Liberale Gepensioneerden
●  16 oktober: PANNENKOEKENFESTIJN - Liberale Vrouwen
●  5 november: ST.-MAARTENFEEST - Liberale Vrouwen
●  6 november: ST.-MAARTENFEEST - Liberale Gepensioneerden
●  7 november tot 27 november: WEEK VAN DE SMAAK - Liberale Vrouwen
●  3 december: SPEELGOEDINZAMELING - Jong VLD
● 17 december: KERSTFEEST - Liberale Gepensioneerden
● 18 december: KERSTFEEST - Open Vld

Agenda en contactgegevens

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

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 en
 twitteraccount.

WIL JE MEER INFO?

 Arianne 
De Bondt
Gemeenteraadslid 

 Peter Beerens
OCMW-raadslid
Plaatsvervangend 
OCMW-voorzitter 

 Marieke 
De Medts
Gemeenteraadslid

 Joske 
Vermeir

Voorzitter 
gemeenteraad 

 Pierre 
Van de Velde
2de Schepen
Ondervoorzitter 
Open Vld 

 Vera 
De Koster
4de Schepen 

 William 
Engels
Gemeenteraadslid 

 Albert 
Beerens
Burgemeester
Voorzitter Open Vld 

ONZE MENSEN


