
In de eerste plaats is het de taak van de overheid 
om sportvoorzieningen ter beschikking te stellen 
van de bevolking. De organisatie van de sport zelf 
is een opdracht voor de sportverenigingen. Bij 
het begin van de huidige beleidsperiode wilde het 
bestuur een oplossing bieden voor het gebrek aan 
openluchtsportinfrastructuur en meer bepaald 

zorgen voor de nodige accommodatie voor het 
voetbal. Een zeer belangrijke opdracht, aange-
zien EMO bijna 500 jeugdspelers telt.
De gemeente zorgde daarom voor een kunstgras, 
kleedkamers en kantine op de Molenkouter. Er 
wordt ook werk gemaakt van de nodige parkeer-
plaatsen. Daarnaast realiseerde ze de aankoop 

van gronden op Tesseskouter en de aanleg van 
een kunstveld. Voor de aanleg van de parking 
en de bouw van de accommodatie met kleedka-
mers en kantine sloten we een overeenkomst met 
EMO, waarbij de club zorgt voor de uitvoering 
van de werken en de gemeente deze investering 
grotendeels zal subsidieert.
Dankzij deze inspanningen en de goede samen-
werking met EMO, zal Opwijk tegen eind 2018 
over een prachtige voetbalinfrastructuur beschik-
ken. De volgende legislatuur gaat onze aandacht 
vooral naar de andere sporten.

Investeren in sport

Inhoud

Sport beoefenen zou een belangrijk onderdeel van onze 
tijdsbesteding moeten zijn. Daarom is het noodzakelijk dit 
aan te moedigen vanaf jonge leeftijd. De overheid heeft hier 
een belangrijke taak te vervullen.
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Op pagina 4 brengen we een 
verslag van ons Vrijheidscon-
gres in Antwerpen, op pagina 
5 vertellen we meer over de 
dalende energiefactuur en 
onbelast bijverdienen.
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Voorwoord
Een druk jaar is opnieuw ten einde. De 
voorbije twaalf maanden zijn wij zoals 
altijd druk bezig geweest om onze ge-
meente op een goede manier te bestu-
ren. Heel wat projecten werden opge-
start, menig initiatief werd genomen.

De laatste weken was het fijn om te 
feesten. Kerstmis en nieuwjaar vieren we 
traditioneel met familie en vrienden, met 
veel blijdschap en gezelligheid, en met 
als hoogtepunt de overgang van oud 
naar nieuw. 2018 wordt het laatste jaar 
van de huidige bestuursperiode en ik 
durf te zeggen dat we een mooi palma-
res kunnen voorleggen.

Het wordt ook een jaar vol nieuwe uit-
dagingen. Samen bouwen we aan een 
geslaagd en succesvol 2018. Ik wens 
jullie voor het nieuwe jaar een gelukkig, 
gezond en liefdevol jaar. Een jaar om te 
genieten van de kleine dingen, een jaar 
om te dromen en te koesteren, een jaar 
om onze dromen waar te maken.

Laat op 14 oktober 2018 de droom van 
Open Vld Opwijk-Mazenzele een feit 
worden.

Albert Beerens 
burgemeester

2017 was een jaar met tal van leuke ac-
tiviteiten. We bezochten de haven van 
Rotterdam, het Meetjesland en hadden 
ons paasfeest, sint-maartenfeest en 
kerstfeest. Na deze gezellige feestdagen 
staat er een nieuw jaar voor de deur. Wij 
zijn er alvast klaar voor. Ons ledenaantal 
blijft steeds maar stijgen, bij ons is ieder-
een welkom. Mocht je interesse hebben, 
neem gerust contact op met een van 
onze bestuursleden.

Jong VLD in actie

Met 87 mensen op blauw weekend

Het mag gezegd worden, 2017 was een prachtig 
jaar voor onze liberale vrouwen. We genoten van 
ons nieuwjaarsetentje, gingen op reis, werkten 
verschillende crea-activiteiten af, luisterden naar 
boeiende sprekers, gingen op kroegentocht in 
Brussel, verzorgden de week van de smaak, bak-
ten pannenkoeken, verwenden onze kinderen 
met een Sint-Maartenfeest en we genoten met 
volle teugen van het “Echt Antwaarps Theater”.

Ook 2018 belooft opnieuw een mooi jaar te wor-
den. We hebben heel wat nieuwe ideeën in petto: 
we hebben tickets voor de nieuwe Ketnet Musi-
cal, gaan naar de nieuwe musical 1940-1945 en 
als kers op de taart komt Veerle Malschaert met 
haar onewoman comedyshow “BoegBeeld” in de 
zaal van het Hof ten Hemelrijk. Kortom, in 2018 
verwennen we onze leden terug met een mooi 
programma.

Liberale vrouwen

De Sint bracht een bezoek aan de kindjes van de Liberale Vrouwen.

Speelgoedinzameling Jong VLD groot 
succes, dank aan alle schenkers.

Op zaterdag 2 december organiseerde Jong VLD 
al voor de 12e keer een inzamelactie voor twee-
dehands, maar nog steeds bruikbaar, speelgoed. 
Jaar na jaar groeit het succes van onze actie, al 
zou dat dit jaar ook wel verklaard kunnen wor-
den door het feit dat de gulle schenkers beloond 
werden met een warme tas koffie en een verse 
boterkoek.
Wij willen dan ook alle Opwijkenaren die hun 
goed hart toonden van harte bedanken voor hun 
gift. Dit zal voor heel wat kinderen een aangena-
me verrassing worden onder de kerstboom!
Wil je in de toekomst meewerken, voor of achter 
de schermen, bij Jong VLD Opwijk-Mazenzele, 
stuur dan een mail naar info@jongvldopwijk.be 
of spring eens binnen op de nieuwjaarsreceptie 
van de Liberale Verenigingen op vrijdag 19 janu-
ari op Hof Ten Hemelrijk.

Tijdens het weekend van 27, 28 en 29 okto-
ber vertrokken we met twee bussen op blauw 
ontspanningsweekend naar de Moezel. Hier 
konden we twee dagen genieten van leuke 
uitstappen, een boottocht, lekker eten en 
gezellige dansavonden. Weer een hartver-
warmend weekend vol vriendschap en mooie 
herinneringen van onze grote blauwe fami-
lie.

Blauw weekend

Actieve senioren

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: Kristof Windels
REDACTIE: alexander.vandersmissen@openvld.be (coördinatie & 
eindredactie)
LAY-OUT: ilde.cogen@openvld.be, 
SECRETARIAAT: peter.verhofstadt@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL : Albert Beerens, Ravensveld 4, 1745 Opwijk



Zonder volledig te zijn, geven we een overzicht 
van de realisaties waaraan er tijdens deze legisla-
tuur werd gewerkt. Op cultureel vlak zijn we mo-
menteel bezig met de bouw van een nieuwe feest-
zaal met parking in het centrum van Mazenzele, 
met de aanleg van een kunstenparcours en wordt 
er gestart met de eerste fase van de renovatie van 
het Hof ten Hemelrijk.
Op de site van “De Boot” bouwen we een nieuwe 
gemeentelijke kleuter- en lagere school, zorgen 
we voor nieuwe huisvesting voor het IBO en 
voorzien we ook een feestzaal voor onze Opwijk-
se verenigingen. Om de uitbreiding van de basis-
scholen in Nijverseel en Mazenzele mogelijk te 
maken, stak de gemeente een helpende hand toe.
Zowel op Molenkouter als op Tesseskouter wordt 
een nieuwe voetbalinfrastructuur gebouwd met 
kunstgrasvelden, kleedkamers, cafetaria en 
parkings. Naar de toekomst toe moet ge-
zorgd worden voor een nieuwe sporthal, 
atletiekpiste en recreatieve ruimte op 
de Vetweyde.
De bedrijvenzone ”De Vlaamse 
Staak”, de parking en het skatepark 
op de Borchtsite, komen in 2018 in 
uitvoeringsfase. Er werd een nieuwe 
gemeentelijke huisstijl ingevoerd. Voor 
de gemeentelijke administratie werd het 
gebouw van GACII omgevormd tot een mo-
dern administratief centrum en er komt een 
nieuwe loods op de Fläktsite voor onze arbeiders.
Op het Hof ten Hemelrijk realiseerden we 
een prachtige speeltuin en een nieuwe fuif-
zaal moet in de toekomst worden opgericht. In 

2018 wordt er eveneens een 
nieuw jeugdlokaal gebouwd in 

Mazenzele. De parking aan het 
station werd begin deze legislatuur 

opgeleverd en de Droeshoutstraat werd 
vernieuwd. In verschillende straten werden de 
voetpaden vernieuwd. Er werd een bomen- en 

een groeninventaris opgemaakt.
Veel aandacht werd besteed aan het burgemees-
tersconvenant om de CO2-uitstoot te verminde-
ren. Het IBO en de dienst onthaalouders werden 
geprivatiseerd. De zorgcampus van het OCMW 
werd omgebouwd tot een zorgbedrijf. U zegt het 
wel: een hele boterham!

Werken in uitvoering

Op 1 januari 2018 heeft het huidig bestuur vijf van de zes 
beleidsjaren achter de rug. Met nog één jaar te gaan, het 
ideale moment om na te gaan wat er gedurende deze perio-
de werd gerealiseerd en wat er het komende jaar nog moet 
gebeuren.

Overname poetsdienst
De raad van bestuur van Picobello heeft be-
slist de activiteiten van de poetsdienst met 
dienstencheques stop te zetten. We zochten 
naar de meest geschikte overnemer met de 
beste voorwaarden voor onze personeelsle-
den en garantie op kwaliteitsvolle dienstver-
lening aan onze klanten. VZW Solidariteit voor 
het Gezin (SVHG) bleek de ideale partner hier-
voor.
De overname zal gebeuren volgens een wel 
overwogen stappenplan en is voorzien op 1 
april 2018. Er was al de voorstelling van SVHG 
aan de raad van bestuur en de medewerkers. 
Dan volgt een individueel gesprek met elk per-
soneelslid. De medewerker staat centraal! Dit 

betekent automatische overdracht van de lo-
pende arbeidsovereenkomst met behoud van 
loon- en arbeidsvoorwaarden en werkregime.
Na de presentatie door SVHG was het vol-
tallige personeel zeer enthousiast over deze 
overname: alles blijft hetzelfde maar met be-
tere werkvoorwaarden en -voordelen. Hun 
vertrouwenspersoon blijft, zij behouden het-
zelfde uurrooster en dezelfde klanten. Wij ge-
loven dat iedereen met evenveel motivatie aan 
de slag zal gaan. Maar ook de klanten staan 
centraal! Zij kregen een brief over de over-
name en elke klant zal bezocht worden door 
SVHG voor bijkomende uitleg en administra-
tie.
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Af en toe moet men 
evalueren om na te 
gaan of men goed 

bezig is en bij te 
sturen waar nodig.

Schepen Joske Vermeir wenst de me-
dewerkers veel succes met hun nieuwe 
uitdaging bij Solidariteit voor het Gezin

De bouw van de nieuwe feestzaal in Mazenzele zal dit jaar afgerond 
worden. Af en toe moet men evalueren om na te gaan of men goed 
bezig is en bijsturen waar nodig.
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SOCIALE VLAKTAKS
“Vandaag pakt de staat meer dan de 
helft van je loon af. En wat overblijft, 
dat is voor jou. Wij draaien de logica 
om. Je werkt in de eerste plaats voor 
jezelf, en niet voor de staat. Daarom 
wordt het eerste deel van wat je ver-
dient niet belast, nooit. En die drem-
pel voor dat belastingvrij minimum 
ligt op de armoedegrens”, legt Rutten 
uit.
 
Critici zeggen dat zo’n vlaktaks aso-
ciaal is en ervoor zorgt dat de sterk-

ste schouders niet langer de zwaarste 
lasten dragen. Rutten spreekt dat te-
gen. “Dit voorstel is een goede zaak, 
voor de brede middenklasse en zeker 
voor mensen met een laag inkomen. 
Zij zullen bijna geen belastingen 
meer betalen. Dat is een kans om 
vooruit te gaan. Zo kom je uit de ar-
moede. En daarom, daarom is onze 
vlaktaks zo sociaal.”
 
BETER EN GOEDKOPER
Open Vld pleit ook voor een afbouw 
van het overheidsbeslag tot maxi-

mum 45 procent. De staat “moet 
beter en goedkoper werken” en “zich 
toeleggen op haar kerntaken”, stelt 
Rutten. De liberalen zetten verder 
fors in op onderwijs als motor van 
emancipatie. De partij wil ieder-
een het recht geven om tijdens de 
loopbaan twee jaar opleiding of bij-
scholing te volgen. “Dat kan twee 
jaar in één keer zijn of gespreid, bij-
voorbeeld een dag in de week”, zei 
vicepremier Alexander De Croo, die 
samen met viceminister-president 
Bart Tommelein het congres voorzat.

De liberalen keurden ook een pak 
voorstellen goed rond flexibeler 
werken. Thuiswerken zou een recht 
moeten worden, dat de werkgever 
enkel mits motivatie kan weigeren. 
Ook de ethische thema’s kwamen 
aan bod. Open Vld wil het debat 
openen over een wettelijk kader voor 
het ‘voltooid leven’: wie niet in me-
disch opzicht lijdt, maar uitdrukke-
lijk, onafhankelijk en vrijwillig om 
stervenshulp vraagt, moet kunnen 
begeleid worden.

Voorzitter Rutten op het Vrijheidscongres: 

“Met sociale vlaktaks gaat 
iedereen erop vooruit!”
Op haar Vrijheids-
congres in Antwer-
pen zette Open Vld 
een visie voor de 
komende tien jaar 
uit. De Open Vld-
leden schaarden zich 
achter het voorstel 
voor een vlaktaks dat 
door de partijleiding 
werd uitgewerkt: één 
tarief van dertig pro-
cent voor alle inkom-
sten boven de belas-
tingvrije schijf.



5NATIONAAL NIEUWS

Het quotum groene stroom – het 
aandeel Vlaamse groene stroom dat 
een energieleverancier minimaal 
moet aanbieden – gaat in 2018 van 
20,5 naar 21,5%. Voor een gezin met 
een gemiddeld verbruik van 3.500 
kWh en zonder zonnepanelen, bete-
kent dit dat de groenestroombijdra-
ge volgend jaar maximaal vier euro 
per jaar meer kost dan vandaag. Dat 
is nog steeds minder dan in 2016, 
toen het quotum op 23% stond. “De 
groenestroombijdrage betaal je vol-
gens verbruik. Wie energie bespaart 

of zelf hernieuwbare energie op-
wekt, verlaagt dus zijn of haar groe-
nestroombijdrage. Dat geldt net zo 
goed voor bedrijven”, zegt Vlaams 
minister van Energie Bart Tomme-
lein.

Voordat de energieheffing in 2016 
werd verhoogd, betaalde iedereen 
via de elektriciteitsfactuur reeds een 
kleine heffing voor de werking van 
de regulator VREG en projecten 
groene warmte. Die forfaitaire ba-
sisenergieheffing per afnamepunt, 

wordt vanaf 2018 hervormd. Van 
een heffing die vandaag voor ieder-
een vier euro per jaar bedraagt – of 
het nu over een gezin met een soci-
aal tarief of over een groot bedrijf 
gaat – gaan we naar een heffing met 
verschillende categorieën. De bij-
gestelde basisheffing zal een gezin 
vijf euro kosten. Professionelen op 
laagspanning betalen jaarlijks 94,50 
euro, bedrijven op middenspanning 
1.800 en bedrijven op hoogspanning 
10.500 euro. Voor wie een sociaal 
tarief betaalt, valt de oorspronke-

lijke basisheffing van vier euro weg.

“Dat geld zal voornamelijk ge-
bruikt worden om het overschot 
van de groenestroomcertificaten 
de volgende jaren helemaal weg te 
werken. We betalen er ook enkele 
nieuwe initiatieven mee op vlak van 
hernieuwbare energie. Zo komt er 
investeringssteun voor kleine wind-
molens en voor batterijen. En we 
blijven er ook projecten rond groene 
warmte mee ondersteunen”, besluit 
minister Tommelein.

De Vlaamse Regering 
heeft een akkoord be-
reikt over een alternatief 
voor de energieheffing. 
Het quotum groene 
stroom en de basisener-
gieheffing stijgen licht. 
Vlaams minister van 
Energie Bart Tommelein: 
“Voor een gezin met 
een gemiddeld verbruik 
(3.500 kWh) betekent dit 
dat de energieheffing van 
honderd euro volgend 
jaar wegvalt en dat er in 
ruil maximaal negen euro 
bijkomt op de factuur.”

Zo gezegd, zo gedaan:
uw energiefactuur daalt

500 euro onbelast bijverdienen
Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, voorziet voor 
de komende twee jaar een pakket nieuwe sociale maatregelen om de situatie 
voor de mensen te verbeteren en de competitiviteit van ons land te verster-
ken. Eén van deze maatregelen is de invoering van het vrijetijdswerk. Vanaf 20 
februari 2018 zullen alle mensen die werken of gewerkt hebben tot 500 euro per 
maand onbelast mogen bijverdienen.

VRIJETIJDSWERK
Een nieuw statuut zal het voor mensen die 
werken of gewerkt hebben mogelijk maken 
om in bepaalde functies tot 500 euro per 
maand onbelast bij te verdienen. Dankzij dat 
nieuwe statuut zullen mensen vanaf 20 febru-
ari 2018 van een fiscale en sociale vrijstelling 
tot 6.000 euro per jaar kunnen genieten, voor 

bijverdiensten via specifieke functies in de 
non-profitsector. Een gelijkaardig systeem 
zal worden opgezet voor de deeleconomie, 
waardoor ook particulieren klusjes voor el-
kaar kunnen opknappen. Voorbeelden van 
jobs binnen het vrijetijdswerk: sportcoach, 
dirigent, naschoolse kinderopvang, thuisop-
pas voor zorgbehoevenden.  Samengevat 

gaat het om de grijze zone tussen vrijwilli-
gerswerk en betaald werk.



1. Open Vld deelde tijdens de week van de mobiliteit, fietslichtjes uit aan 
het station.

2. De eerste symbolische steenlegging van de gemeentelijke basisschool De 
Boot. 

3. Voorstelling kookboek “50 smaken grijs”, mooi 
initiatief van bewoners en medewerkers van de 
OCMW-woonzorgcentrum De Oase. Een nostal-
gisch boek met 50 kookkunsten en herinneringen 
van onze bewoners.

4. Ontbijt voor de winnende wijken van het project 
‘Krasse Buurt’. Proficiat aan de winnende straten! 
Met dit project stimuleerde het OCMW Opwijk ont-
moetingen tussen oudere en jongere generaties. Met 
179 deelnemers was deze eerste editie een succes.

5. Veel sfeer op het kerstfeest van Open Vld Opwijk-
Mazenzele. Meer dan 100 kindjes genoten van een 
leuke namiddag en kregen een cadeautje van de 
Kerstman.
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Openbare werken
Op dit moment zijn we bezig met de aan-
leg van een voetpad op Mansteen vanaf 
huisnummer 3 t.e.m. 59. Het voetpad wordt 
aangelegd met grijze betonstraatstenen, 
afgeschermd door middel van stootbanden 
en refl ecterende paaltjes voor de veiligheid.

De herstelling van de Specht is voorzien 
in het raamcontract 2018. De uitvoering 
van deze werken zal verlopen volgens een 
nieuw procedé waarbij de oude straat wordt 
gefreesd en het losgemaakt materiaal ter 
plekke opnieuw wordt gebruikt. Deze tech-
niek zorgt ervoor dat er nauwelijks aan- en 
afvoer van materialen dient te gebeuren. 
Het eindresultaat is een volledige vernieu-
wing van het wegdek. Met andere woorden: 
de recyclagetechniek bij uitstek.

Op het kerkhof van Mazenzele zullen de 
hoofdwegen worden verhard, net zoals de 
al bestaande begroetingsplaats. Hierdoor 
wordt de toegankelijkheid verhoogd en de 
nood aan onkruidbestrijding verlaagd. Er 
komt ook een nieuw raamcontract waarin 
het aanbrengen van slemlagen en toplagen 
wordt voorzien. Slemlagen kunnen enkel 
toegepast worden als het wegdek nog in 
een redelijk goede staat is. Wanneer het 
asfalt is afgebrokkeld, moet het oude asfalt 
worden afgefreesd en een nieuw toplaag 
aangebracht.

Onze nieuwe kracht 
Katty Van der Borght: 
“Opwijk, waar mijn 
hart ligt, waar fantas-
tische mensen wonen, 
waar ik mij volledig 
voor inzet. Ik kom van 
Nijverseel en woon nu 
in Droeshout. Door 
mijn ervaringen als 
rijschoolinstructeur, 
vind ik veilig verkeer 
zeer belangrijk, zeker 
voor de zwakke weg-
gebruikers. Een goede 
infrastructuur is dus 
noodzakelijk. Daar-
naast run ik, samen 
met mijn man Eddy 
Haverals, Dykadak (dakwerkersbedrijf ). Opwijk heeft talrijke midddenstan-
ders die met passie hun job uitoefenen en onze gemeente mee laten bruisen. 
Hen meer in de kijker zetten is dan ook één van mijn doelen. Samen onderne-
mend actief zijn!”

Nieuw blauw bloed

 Katty Van der Borght
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 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-raadslidSchepen Pierre Van de Velde bij het nieuwe fi etspad 

op Mansteen

19/01 Nieuwjaarsreceptie Open Vld - Hof ten Hemelrijk
03/02 Nieuwjaarsetentje Liberale Vrouwen - Theaterhuys
08/04 Modeshow Liberale Vrouwen - Hof ten Hemelrijk
15/04 Paasfeest Liberale Gepensioneerden - Hof ten Hemelrijk
21-22/04 Eetfestijn Open Vld - Duizendpootrakkers
01/05 Fietstocht Open Vld
10/06 Eetfestijn Liberale Gepensioneerden - Hof ten Hemelrijk
17/06 Familiedag Open Vld - Notelaarshof
23/09 Koffi  etafel Liberale Gepensioneerden - Hof ten Hemelrijk
01/10 Pannenkoekenslag Liberale Vrouwen - Hof ten Hemelrijk

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
en Twitteraccount.

Agenda 2018 



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  verkiez 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 

Eline 
Van de Voorde

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 Afdeling

Beste wensen

voor een gelukkig 

en gez ond 2018!


