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Onze ploeg voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Open Vld ‘het werkt’
14 oktober begint te naderen en elke politieke partij is op
zoek naar kandidaten die haar en de bevolking op een optimale wijze kunnen vertegenwoordigen. Open Vld is alvast
klaar met zijn lijst.
De lijst van Open Vld werd goedgekeurd door
de algemene vergadering van Open Vld Opwijk
op 30 maart 2018. Bijna 400 leden hadden de
mogelijkheid om hun mening te geven over de
ontwerplijst. De lijst werd met veel enthousiasme
goedgekeurd. Dit is niet onlogisch want de lijst is
samengesteld uit 23 prachtige kandidaten.

Onze kandidaten zijn een mooie weerspiegeling
van onze Opwijkse gemeenschap. De lijst telt
negen uittredende mandatarissen en een oud gemeenteraadslid. De groep staat voor ervaring en
politieke kennis, eigenschappen waar een goede
lijst moet over beschikken. De andere kandidaten zijn nieuwkomers die hun bijdrage zullen

Op p. 4 en 5 komt u
meer te weten over de
recente nationale
belastingverlaging en
brengen we politiek
nieuws uit uw regio.

leveren met vernieuwende ideeën. De jeugdige
inbreng kunnen we vooral verwachten van onze
vijf twintigers die de Opwijkse jeugd willen vertegenwoordigen.
12 van de 23 kandidaten zijn vrouwen, wat aan
onze lijst een andere uitstraling geeft. Als we zien
dat alle wijken vertegenwoordigd zijn en dat we
een optimale mix hebben van beroepscategorieën, dan mogen we spreken van een geslaagde
lijst. De sfeer in de groep zit goed, bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen zal het resultaat zonder twijfel ook goed zijn!
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Voorwoord
Onze Opwijkse liberale verenigingen
Open Vld, de Liberale Gepensioneerden,
de Liberale Vrouwen en Jong VLD, staan
reeds jaar en dag borg voor een politiek
succesverhaal. Zij liggen aan de basis
van ons electoraal succes. Dank zij hen
maken we deel uit van de meerderheid
waarin onze mandatarissen prachtig
werk leveren.
Tijdens de periode 2013-2018 werd er
heel wat gerealiseerd voor onze Opwijkse bevolking en bewees Open Vld een
echte beleidspartij te zijn. We gaan op 14
oktober dan ook met opgeheven hoofd
naar de kiezer. Gedurende de voorbije
jaren kende onze gemeente een grote
bevolkingsgroei. Heel wat jonge gezinnen kwamen in Opwijk wonen. Gevolg
hiervan is dat deze (meestal) tweeverdieners geld in de gemeentekas brengen
en dat Opwijk een gemeente is met een
zeer laag werkloosheidscijfer. Een gunstige evolutie, maar tevens ook een uitdaging voor onze beleidsmensen. Want
deze nieuwe inwoners hebben specifieke
behoeften waaraan moet tegemoet gekomen worden.
Open Vld is klaar om voor al deze uitdagingen een oplossing te bieden. Gezien
alle prestaties die onze mensen reeds
geleverd hebben, mogen we bij de verkiezingen van 14 oktober een mooi resultaat verwachten. Een resultaat dat nog
beter moet zijn dan in 2012, toen we zes
jaar oppositie achter de rug hadden. Een
resultaat dat Open Vld als grootste partij
bevestigt.

Frisse wind bij
Jong VLD
Er waait een frisse wind door Jong VLD! Een
nieuw bestuur zal de werking in de toekomst
verderzetten. We stellen deze nieuwe gezichten
graag even voor. Evelien Beeckman (27) was vijftien jaar actief bij KLJ Nijverseel en tien jaar bij
de Jeugdraad, waarvan drie jaar als voorzitter. Ze
werkt ook mee aan de Sint-Pauluspaardenprocessie. Evelien is advocate. Jolien Jacobs (25) was
veertien jaar lid van VVVKB Heiveld. Zij werkt
als woonbegeleidster bij vzw Zonnestraal, waar
ze zich inzet voor mensen met een beperking. Jolien volgt nog een opleiding Sociaal Werk. Jens
Vanderperren (‘Jensken’) (26) is lid van carnavalsgroep OKV Stik in a gelé, hij was tweemaal
Prins Carnaval. Jens werkt in een auto-onderdelenbedrijf. Hij is een grote voetballiefhebber en
fervent visser bij de Sint-Paulusvissers. Femke De
Ridder (26) maakt deel uit van ‘t Mazels Toneel
en zet zich in voor de Sint-Pauluspaardenprocessie. Ze werkt als zorgkundige in een woonzorgcentrum en is daarnaast zelfstandig pedicure.

Onze Jong VLD-kandidaten voor 14 oktober
Lauren Schatteman (20) volgt een marketingopleiding aan de Odisee Hogeschool en heeft vorig
jaar deelgenomen aan de Miss Vlaams-Brabantverkiezing.

Liberale Gepensioneerden
De paashaas kwam op de Dag Van De
Vrijwilliger langs voor de 27 bestuursleden van de Liberale Gepensioneerden die zich dagelijks inzetten voor de
goede werking. De bond telt 500 leden
en zorgt voor een gevarieerd programma: daguitstappen, meerdaagse reizen,
spreekbeurten, koﬃetafels,… Voorzitter
Albert Beerens, reeds meer dan 40 jaar
de drijvende kracht, prijst zich gelukkig
met zoveel enthousiaste vrijwilligers.

Liberale Vrouwen
Op 25 april organiseren we in samenwerking met LM
Vlaams Gewest de theatervoorstelling “Boegbeeld” met
Veerle Malschaert. De voorstelling start om 20u in het GC
Hof ten Hemelrijk en kadert in het project “Ik zie u zitten”
dat taboedoorbrekend wil werken rond geestelijke gezondheid.

Albert Beerens
Burgemeester

Want we lachen vaak, maar evengoed voelen we ons niet
goed in ons vel én ook dat is ok. Veerle Malschaert weet dit
als geen ander, als net gescheiden moeder van twee. “’t Is om
te lachen en te huilen; zoals het leven zelf.” Ze houdt een pleidooi voor LOL en COL: “laugh én cry out loud!”. Deelname is
gratis, inschrijven is verplicht via regina.verbeeren@lm.be of
02/452.90.10.
Op 21 mei gaan we op gezinsuitstap! We gaan naar de Ketnetmusical
“Team U.P” in de stadsschouwburg van Antwerpen. Er wordt gratis
busvervoer aangeboden. Deze uitstap is ondertussen al volzet.
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Het ter beschikking stellen van een moderne, praktische en mooie
accommodatie bevordert de goede werking van onze gemeentelijke diensten, de culturele activiteiten en de sport- en jeugdwerking.

Investeren in gemeentelijk
patrimonium
Dit is dan ook de reden waarom er
deze legislatuur zoveel aandacht werd
besteed aan dit onderdeel van het
beleid. De politiek verantwoordelijke
voor de gemeentelijke gebouwen,
onze burgemeester Albert Beerens,
heeft heel wat projecten gerealiseerd
en het lijkt ons interessant om deze
eens te overlopen.
Op gebied van onderwijs werd in ’t
Schoolhuis een nieuwbouw opgericht voor de schilder- en lasafdeling,
hetzelfde werd gedaan voor de tuinbouwafdeling. Op de site “de Boot”
wordt er een nieuw gebouw opgericht
voor de gemeentelijke basisschool en
voor de buitenschoolse kinderopvang.
Dit gebouw kan op vrije schooldagen
ook gebruikt worden door de Opwijkse verenigingen voor diverse activiteiten.
Voor het gemeentepersoneel werd
GACII omgevormd van een woonhuis naar een modern administratief
gebouw en gebeurt hetzelfde met het
woonhuis van het Hof ten Hemelrijk.
Voor de dienst infrastructuur zal een
nieuwe loods worden opgericht.
Op cultureel vlak wordt een nieuwe
feestzaal gebouwd in Mazenzele en
wordt de cafetaria van het Hof ten
Hemelrijk vernieuwd. Voor onze
jeugd zullen nieuwe lokalen worden

opgericht in Mazenzele. Voor de
sport werd een kunstveld met bijhorende accommodatie opgericht op
de Molenkouter. Eenzelfde oefening
wordt gemaakt op Tesseskouter. Hier
zal de oprichting van het gebouw financieel ondersteund worden door
de gemeente. De gemeente gaf zijn
medewerking aan de uitbreiding van
de schoolinfrastructuur in Nijverseel
en Mazenzele.
Al deze realisaties kosten heel wat
geld. Een gedeelte werd gefinancierd met de verkoop van een aantal gebouwen zoals het gebouw van
de Buso-school in de Schoolstraat
en de jongensschool in Nijverseel.
Het gemeentehuis in Mazenzele zal
eveneens verkocht worden. Is
het werk nu af? Neen,
want er zijn nog inspanningen nodig
voor de binnenHet verbeteren van
sporters, voor de
ons patrimonium was
centralisatie van
de voorbije jaren een
de gemeentelijke
prioriteit.
diensten en voor
een fuifzaal voor
de jeugd. We hebben
dus nog wel wat werk
voor de boeg!
Burgemeester Albert Beerens bij de bouw van de nieuwe
polyvalente zaal in Mazenzele.

Overzicht openbare werken
Bovenop de reguliere onderhoudswerken, zijn er
de laatste legislatuur ook grotere projecten gerealiseerd. Een overzicht:

Schepen Pierre Van de Velde bij
het vernieuwde voetpad en fietspad op Mansteen.

2013: nieuw voetpad Kloosterstraat, extra parking
Konkelgoed, nieuw voetpad Kluisbeekstraat, klinkerverharding Kerkhof Mazenzele, nieuwe parking
Ringlaan, nieuw voetpad Bunderstraat,…
2014: nieuwe greppels/wegdek Dries, speelplaats
Buso, Europaplein,…
2015: nieuw voetpad Ravensveld, nieuw voetpad
Eeksken, nieuw voetpad Rauwakker, nieuwe greppels Zottegemstraat, aanleg klinkerpad kerkhof
Droeshout, herasfaltering Vossestraat,…

2016: nieuwe greppels en slikker Eeksken, nieuwe
voetpaden Kloosterstraat,…
2017: nieuwe voetpaden Fabriekstraat, nieuwe
voetpaden Hulst, nieuwe voetpaden/borduren/
asfalt Eeksken, nieuwe duikers Leirekensroute,
nieuw voetpad en fietspad Heerbaan, nieuw voetpad en fietspad Mansteen,…
Er werd maar liefst 2,5 km voetpad aangelegd of
vernieuwd, en we zijn nog niet klaar! Reeds gegund
en nog uit te voeren: klinkerpad Kerkhof Mazenzele, voetpad Heirbaan, voetpad Eeksken. Nieuw
pakket voor binnenkort: voetpad Nijverseelstraat,
voetpad Doortstraat,…
LOKALE BURGERKRANT
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Investeren in welzijn
en gezondheid
Vlaams-Brabant in het algemeen
en de Vlaamse Rand in het bijzonder, worden gekenmerkt door
een historische achterstand op
het vlak van aanbod in de welzijns- en gezondheidssectoren.
“Met het decreet VlabZorgInvest
gaat de Vlaamse Regering een
engagement aan om de achterstand die de Vlaamse Rand heeft
in het welzijns- en gezondheidsaanbod aan te pakken”, zegt
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Jo De Ro. Hij diende het decreet
namens Open Vld mee in.

Er wordt geen nieuwe structuur gecreëerd voor
Vlabzorginvest. Er wordt gekozen om aan het takenpakket van het bestaande provinciaal agentschap Vlabinvest, belast met het voeren van een
specifiek grond- en woonbeleid voor VlaamsBrabant, een bijkomende opdracht toe te kennen.
Concreet gaat het om een specifiek investeringsbeleid voor welzijns- en gezondheidsinfrastructuur in Vlaams-Brabant.
Jo: “Vlabzorginvest heeft twee taken: enerzijds
het uitbreiden en het versterken van het aanbod aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen.
Dit door de verwerving van gronden of het ver-

strekken aan initiatiefnemers van leningen of
subsidies voor het verwerven van gronden, om
nieuwe welzijns- en gezondheidsvoorzieningen
te realiseren en bestaande welzijns- en gezondheidsvoorzieningen uit te breiden en de aankoop,
bouw, verbouwing, renovatie of inrichting van
gebouwen of andere infrastructuur voor welzijnsen gezondheidsvoorzieningen of het verstrekken
aan initiatiefnemers van leningen of subsidies
daarvoor. Daarnaast moeten ze initiatiefnemers
stimuleren en begeleiden bij deze doelen.”

dat naast de typische, zuilgebonden organisaties,
ook gemeenten en OCMW’s als initiatiefnemers
kunnen optreden, maar ook kleine vzw’s die
vaak ontstaan zijn uit zeer lokale en grote noden.
“Vlabzorginvest wordt een apart rollend fonds
met een jaarlijks budget van 2,5 miljoen euro dat
investeringen in welzijnsvoorzieningen mogelijk
moet maken. Het rollend fonds voorziet in voordelige leningen die op termijn worden terugbetaald en waarmee dus opnieuw investeringen in
infrastructuur kunnen worden verwezenlijkt.”

Wie kan er nu projecten indienen? Jo: ”Voor onze
lokale mandatarissen is het belangrijk om weten

Meer informatie:
Robin.ramakers@vlaamsparlement.be

Vennootschaps- en personenbelasting dalen
Onder impuls van kamerleden Dirk Van
Mechelen en Luk Van Biesen drukken de
liberalen opnieuw een verlaging van de
vennootschapsbelasting door. De eerste verlaging dateert van 2002 onder
Open Vld-premier Guy Verhofstadt. Toen
ging het gewoon tarief van 40,17% naar
33,99%. Vanaf januari daalt het basistarief in de vennootschapsbelasting verder
naar 29%. In 2020 daalt dit verder naar 25%.
Voor KMO’s wordt dat vanaf januari zelfs
20% op de eerste 100.000 euro winst.
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INZETTEN OP GROEI
Bovendien wordt de crisisbijdrage die bovenop het basistarief moet betaald worden,
verlaagd naar 2% in plaats van de huidige
3% en wordt deze vanaf 2020 volledig afgeschaft. “Met deze verlaging van de vennootschapsbelasting willen we de Belgische
economie stimuleren en de competitiviteit
versterken. We geven mensen manieren om
extra netto te verdienen én bedrijven betalen lagere lasten. Zo zetten we volop in
op de economische vooruitgang en groei!”,
stelt Gwendolyn Rutten tevreden.

TAXSHIFT
We verlagen ook opnieuw de personenbelasting
in
het
kader
van
de
taxshift.
Hierdoor
zullen
de
nettolonen anderhalf tot drie procent stijgen. Concreet krijgen mensen ongeveer €45
extra netto per maand. In 2019 volgt nog
een derde verlaging. In totaal zullen door de
taxshift de nettolonen stijgen met €74 (hoog
loon) tot €146 (laag loon) per maand! Belastingen verlagen, dat blijft voor ons een van
de voornaamste doelstellingen tijdens deze
regeerperiode.

Provincie heeft
nieuwe visie op ruimte
De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft de
kernnota van de Visienota Ruimte goedgekeurd.
Deze nota is een strategisch document die een
duidelijke richting geeft aan de toekomstige ontwikkeling van de ruimtelijke planning in VlaamsBrabant.

BIJSTURING FOCUST OP
MOBILITEIT, ECONOMIE EN KLIMAAT
De Visienota Ruimte bevat een globale, strategische visie op de toekomstige ruimtelijke planning
en een vertaling van deze strategie in thematische
beleidslijnen. De vernieuwing van het ruimtelijk
beleid is gebaseerd op drie sporen: de ruimtelijke ontwikkelingen sturen binnen een performant mobiliteitsnetwerk, de uitwerking van een
ruimtelijk-economische agenda en de ruimtelijke vertaling van het provinciaal klimaatplan.
We gaan voor een aangename, aantrekkelijke en
duurzame provincie, waar inwoners, bedrijven en
bezoekers ruimte krijgen.

ring met het ruimtelijk beleid gaan we input geven aan het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. We
willen de vernieuwing van het ruimtelijk beleid
ook grondig en doordacht aanpakken en hechten
daarbij veel belang aan participatie. In de loop
van dit jaar gaan we daarom met onze kernnota
in dialoog met de gemeenten, burgers en andere
belanghebbenden.
Op basis van deze breed gedragen inhoud werkt
de provincie Vlaams-Brabant dan de operationele beleidskaders uit die de ruimtelijke visie,
uitgangspunten en beleidslijnen van de kernnota concreet invullen. Als de beleidskaders klaar
zijn, start dan ten slotte de formele procedure om
deze Visienota
te verankeren
in het provinciaal beleidsplan
ruimte VlaamsBrabant.

PROVINCIE ALS STREEKMOTOR
VOOR NIEUWE RUIMTELIJKE
ONTWIKKELING

Steven Elpers,
provincieraadslid

Met de krachtlijnen en principes uit de Visienota
Ruimte trekken we als streekmotor aan de kar.
Met onze opgebouwde kennis, expertise en erva-

Fietsend de toekomst tegemoet
In het kader van het verbeteren van de mobiliteit, schenkt de provincie Vlaams-Brabant
meer aandacht aan de fietsroutenetwerken. Aangezien de fiets in opmars is en stilaan een
alternatief voor de auto wordt, zet men nog meer in op het verbeteren van de fietsroutes.
Zowel het recreatief als functioneel fietsnetwerk worden verder aangepakt, zodat de fietser
optimaal kan genieten van de bovenlokale fietsverbindingen.

Samen werken aan de Zennevallei
De provincie Vlaams-Brabant,
het Regionaal Landschap en de
gemeenten Beersel, Drogenbos,
Halle en St.-Pieters-Leeuw hebben in 2017 de handen in elkaar
geslagen om de Zennevallei op
te waarderen. Door tal van kleinere acties tot meer complexe ingrepen moet de Zennevallei een
aangenamere plek worden om te
wonen en werken. Een plek die
weer ruimte biedt aan water, natuur en plezier.
De provincie is het bestuursniveau bij uitstek om een regisseursrol op te nemen in dit soort

Provincieraadsverkiezingen
2018
In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord
werden de provincies de voorbije jaren
verder afgeslankt. Persoonsgebonden bevoegdheden werden overgedragen naar de
gemeenten of de Vlaamse overheid. Wanneer er minder bevoegdheden zijn, hoeven
de provincieraad en de deputatie ook niet
zo uitgebreid meer te zijn. Daarom zullen er
in Vlaams-Brabant bij de provincieraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 geen 72,
maar nog 36 raadsleden te verkiezen zijn.
Het aantal gedeputeerden daalt van zes
naar vier.
Ook de kieslijsten zelf ondergaan een
grote wijziging. Concreet zullen er voor
Vlaams-Brabant nog twee in plaats van
vijf provinciale lijsten zijn, namelijk één per
kiesdistrict. Uw gemeente behoort tot het
kiesdistrict Halle-Vilvoorde, waarin de twee
voormalige kieskantons Halle en Vilvoorde
worden samengevoegd. Dat wil zeggen dat
u voor álle twintig kandidaten uit dit kiesdistrict zal kunnen stemmen, terwijl dat
vroeger enkel voor de kandidaten uit uw
kanton was.
Wie die twintig kandidaten zullen zijn,
maakt deel uit van een lijstvormingsproces
binnen het Open Vld-regiobestuur. Ook uw
lokale Open Vld-afdeling heeft overigens
vertegenwoordigers in dat regiobestuur en
heeft zo mee bepaald wie de lijst zal trekken. En zoals het een democratische ledenpartij betaamt, zijn het finaal de Open
Vld-leden die hun goedkeuring zullen moeten verlenen aan de totale lijst.

van geïntegreerde, gebiedsgerichte projecten. De opwaardering van bedrijvenzones en
stationsomgevingen, de realisatie
van fietssnelwegen en integraal
waterbeheer zijn immers speerpunten van het provinciaal beleid.
Een eerste concreet resultaat van
deze samenwerking is een nieuw
acht hectare groot park voor
Lembeek dat ruimte zal bieden
voor waterbeleving, natuur en
wandelaars.
Walter Zelderloo,
gedeputeerde

Luc De Ro
Voorzitter Regio Halle
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Onze ploeg voor de gemeenteraadsverkiezingen van
14 oktober 2018.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Albert Beerens
Joske Vermeir
Peter Beerens
William Engels
Roland Mortier
Els Van Gucht
Annelies De Pauw
Nico Du Buisson
Katty Van der Borght
Peter Börner
Wim De Ridder
Christiane Goubert

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Evelien Beeckman
Jolien Jacobs
Jens Vanderperren
Femke De Ridder
Lauren Schatteman
Gunter Mannaert
Ingrid Van Biesen
Regina Verbeeren
Eliane Laurent
Karel Abbeloos
Pierre Van de Velde

Het werkt
Open
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Opwijk - Mazenzele

Burgemeester Albert Beerens samen met OCMW-raadsleden Annelies De Pauw, Els Van Gucht en
Peter Beerens bij de bedanking van de vrijwilligers.

Opstart zorg
vereniging OPcura
OCMW-raadslid
Peter Beerens
OCMW-raad en gemeenteraad
hebben samen de zorgvereniging OPcura opgericht. Hierin
worden alle ouderenvoorzieningen van de zorgcampus van het OCMW ondergebracht (het
woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf, het
dagverzorgingscentrum en de serviceﬂats), samen met het dienstenchequebedrijf-poetsdienst.
Het Sociaal Huis maakt geen deel uit van zorgvereniging OPCura.
Door de oprichting van deze zorgvereniging
worden de zorgcampus én het dienstenchequebedrijf verzelfstandigd in een publiekrechtelijke

vereniging die los staat van de huidige gemeente- en OCMW-structuur. De zorgvereniging heeft
een eigen algemene vergadering (AV) en raad van
bestuur (RVB). Voor Open Vld zijn Peter Beerens
en Annelies De Pauw vertegenwoordigers in de
AV. In de RVB wordt Open Vld vertegenwoordigd
door Albert Beerens en Els Van Gucht.
De doelstelling van OPcura is een betere dienstverlening aanbieden aan de Opwijkse burger, een
hogere eﬃciëntie bereiken door meer bedrijfseconomisch te handelen met behoud van sociale
compensaties. In de naam verwijzen de hoofdletters ‘OP’ naar Opwijk. Het woord ‘cura’ betekent
zorg in het Latijn. Zeer passend, aangezien zorg
de hoofdopdracht is van de zorgvereniging.

Vernieuwing speeltuinen
De speeltuinen aan de Vitsgaard en in Droeshout
zijn aan een opknapbeurt toe. De voorbije weken is
er overleg geweest met de omwonenden en gebruikers om naar hun ideeën te luisteren. De werken
starten binnenkort. Aan ’t Luikertje in Nijverseel
komt een nieuwe speeltuin. Ook hier is samen met
de buurtbewoners en kinderen overleg gepleegd,
maar wachten we tot de aanbouw van de school
klaar is. Voor al deze realisaties denken wij in de
eerste plaats aan creatieve belevingsruimtes waar
kinderen veilig en in harmonie kunnen samenspelen. Elk terrein krijgt zijn eigen thema, afhankelijk
van de natuurlijke aspecten van hun ligging.

ONZE MENSEN
Roland Mortier
Gemeenteraadslid
Penningmeester
Open Vld

Els Van Gucht
OCMW-raadslid

Christiane
Goubert
Secretariaat Open
Vld

Pascale
De Koninck
Secretariaat Open
Vld

Annelies
De Pauw

OCMW-raadslid

Open Vld kiest bewust voor
milieuvriendelijk drukwerk

Schepen Joske Vermeir bij de speeltuin aan de
Vitsgaard die binnenkort zal worden vernieuwd.

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
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Agenda

ONZE MENSEN

21-22/04: Eetfestijn Open Vld Duizendpootrakkers
25/04: Theater ‘Boegbeeld’ Liberale Vrouwen - Hof ten Hemelrijk
01/05: Fietstocht Open Vld - Opwijk Centrum
21/05: Musical Ketnet - Liberale Vrouwen
10/06: Eetfestijn - Liberale Gepensioneerden - Hof ten Hemelrijk
17/06: Familiedag Open Vld - Notelaarshof
08/09: Italiaanse Avond - Jong VLD - Parochiezaal Droeshout
23/09: Koﬃetafel - Liberale Gepensioneerden - Hof ten Hemelrijk
07/10: Pannenkoekenslag - Liberale Vrouwen - Hof ten Hemelrijk
WIL JE MEER INFO?
Open Vld: Christiane Goubert (052/35.81.61)
Jong VLD: Evelien Beeckman (0472/34.51.66)
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 op onze Facebookpagina en Twitteraccount.

Albert
Beerens
Burgemeester
Voorzitter Open Vld

Pierre
Van de Velde
2de Schepen
Ondervoorzitter
Open Vld

Joske
Vermeir
4de Schepen

William
Engels
Voorzitter
gemeenteraad

Eline
Van de Voorde
Gemeenteraadslid

Arianne
De Bondt
Gemeenteraadslid

Nico
Du Buisson
Gemeenteraadslid

Peter Beerens
OCMW-raadslid
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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 verkiezingen.
> 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.

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

