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Sinds de lokale verkiezingen drie jaar 
geleden hebben wij hard gewerkt om 
onze beloften waar te maken en samen 
te bouwen aan een beter Opwijk. We 
willen onze beloften na drie jaar beleid 
samen met u aftoetsen aan de realisa-
ties. 

En dat zijn er toch wel een paar: de 
bedrijvenzone De Vlaamse Staak, de 
kunstgrasvelden, het kunstenparcours, 
de cultuurcheques, de buurtcheques, de 
verwervingspremie, onze hartveilige ge-
meente, de uitbouw van ondersteuning 
van evenementen en het evenementenlo-
ket, de herziening van het afvalbeleid, de 
uitbreiding van parkeermogelijkheden, 
het fietspad op ‘t Eeksken en allerlei 
kleine maar belangrijke verkeersingre-
pen, de zorgcampus, de taallessen 
Nederlands,  de masterplannen Hof ten 
Hemelrijk en dorpskern Mazenzele, de 
vernieuwde aanpak van de groendienst, 
de nieuwe gemeenteschool met geïn-
tegreerde buitenschoolse opvang, de 
digitalisatie en samenvoeging gemeente 
en OCMW-diensten, het inzetten van de 
leefloners en nog zoveel meer. 

Onze vier N-VA-schepenen werken hard 
voor u, elke dag opnieuw. Vorig jaar 
zette ik hen alle vier in de bloemetjes. 
Vandaag willen wij echter onze andere 
mandatarissen even in de kijker stellen. 
Onze gemeente- en OCMW-raadsleden 
zijn ook dagelijks in de weer met men-
sen en dossiers. Aan gemeentepolitiek 
bouw je elke dag. Elk van de raadsleden 
maakt het verschil, zowel individueel 
als in groep. Op onze nieuwjaarsreceptie 

vroegen we dan ook applaus voor Els 
Van Buggenhout, onze fractieleidster, 
gemeenteraadsleden Magda Vandeput-
te, Inge De Nil en Wouter Van Driessche 
en onze OCMW-raadsleden, Martine 
Moyson en Agnes Lievens, die onlangs 
werd opgevolgd door Linda Verbesselt. 

Laat 2016 dus een jaar worden met een 
warm klimaat in onze partij en in onze 
gemeente.

Laat 2016 een jaar worden waarin wij 
ons samen blijven inzetten om onze 
gemeente mooier te maken ten dienste 
van de bevolking

Laat 2016 een energiek en gezond jaar 
worden van hard werken en hard fees-
ten.

Daar gaan wij voor.

Hard gewerkt voor u

Misschien verloor u zelf een deel van 
uw zuurverdiende spaarcenten omdat 
u zich een zogenaamd veilig spaar-
product liet verkopen door mensen 
die u vertrouwde, of kent u mensen 
uit uw omgeving die het overkwam. 
N-VA-Kamerlid Peter Dedecker licht 
op 16 maart het verhaal toe van de 
toplui van een zelfverklaarde ‘sociale 
beweging’ die achter de schermen een 
allesbehalve sociale koers varen met 
tal van schimmige fiscale constructies 
en belangenvermenging.

Dedecker brengt een aantal on-
regelmatigheden aan het licht die 
de boekhouding van de christelijke 
arbeidersbeweging ACW (het huidige 
Beweging.net) ontsieren.

Die fiscale onregelmatigheden blijken 
op de koop toe gelinkt aan het Dexia-
debacle en dreigen de samenleving 
bijzonder veel geld te kosten.

Het hele verhaal en een antwoord 
op al uw vragen krijgt u op 16 
maart vanaf 20 uur in De Schuur 
van GC Hof ten Hemelrijk

Toegang is gratis.

Peter Dedecker
N-VA-Kamerlid

Uw voorzitter,
Ludwig VAN DEN BROECK

OPWIJK
De waarheid achter

het Dexia- en 

Arco-schandaal

Mazenzele

www.n-va.be/opwijk
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Wouter Van Driessche
Gemeenteraadslid, jurist, 
advocaat in spe en parlemen-
tair medewerker voor Inez 
De Coninck. Ondervoorzitter 
Jong N-VA Opwijk-Mazenze-
le. Bestuurslid bij Davidsfonds 
Opwijk en actief in Harmonie 
De Volherding en tal van 
andere Opwijkse verenigingen. 
 

 Linda Verbesselt
OCMW-raadslid, gehuwd met 
Jacky Munaron en mama van 
Nathalie,Sven en Maarten 
en oma van Mattiz: “Wonen, 
welzijn en gezondheid moet 
een voorrecht voor iedere 
inwoner van onze gemeente 
worden en daar wil ik mij voor 
inzetten.”  
 

Els Van Buggenhout
Fractieleider gemeenteraad. 
Fiere mama van Augustijn en 
Floriaan. Gehuwd met Frank 
Buyens. Onder meer bestuurs-
lid van het Davidsfonds, de 
welzijnsraad en meter van de  
Opwijkse Jong N-VA. “Samen 
met de N-VA ga ik voor een 
Vlaams, warm en sociaal Op-
wijk! Een gemeente waar het 

goed is om te wonen en onze 
kinderen te laten opgroeien.”

Magda Vandeputte
“Totaal onverwachts kwam ik 
in de gemeenteraad terecht. Ik 
was zeer blij dat ik mijn steen-
tje kon bijdragen , maar zoals 
afgesproken geef ik nu de fakkel 
door aan een jongere collega.”

(niet op de foto) 
Floris Van den Broeck
Verloofd met Margaux Van 
Puyvelde, handelsingenieur 
en fractie-adviseur N-VA 
Brussels Hoofdstedelijk Parle-
ment, voorzitter Jong N-VA 
Opwijk-Mazenzele, voorzitter 
Adviesraad Vlaams Beleid in 
Opwijk en bestuurslid Davids-
fonds Opwijk.

(niet op de foto)
Inge De Nil 
Gemeenteraadslid, reeds ja-
renlang enthousiaste caféuit-
baatster met gevoel voor wat 
er bij jongeren leeft, penning-
meester Kroegentochtcomité, 
ondervoorzitster PWA.

Martine Moyson 
Dochter van Jozef en Roza 
Moijson, mama van Maarten 
en Belle. “Ik ben OCMW-
raadslid, vooral uit interesse 
voor het sociale beleid wat 
ik een prioriteit vind. Sinds 
kort maak ik deel uit van het 
Bijzonder Sociaal Comite, 
mensen onder ons die het om 
enig welke reden moeilijker 
hebben, helpen in hun groei 
naar ‘beter’.”

Agnes Cochez
Agnes nam op 15/12/2015 
met veel mooie herinneringen 
afscheid van haar OCMW-
mandaat. In de overtuiging 
dat ze waardevolle opvolgers 
heeft, wenst ze de voorzitter en 
alle mandatarissen de wijsheid 
en het mededogen die nodig 
zijn om een goed beleid van 
welzijn en welvaren te blijven 
verwezenlijken, zowel voor 
Opwijk als voor Mazenzele. 

Vanaf het begin van deze legislatuur maakte het 
bestuur duidelijk dat het op gebied van cultuur wou 
samenwerken met de lokale verenigingen. Die moeten 
kunen blijven rekenen op materiële en logistieke steun 
van de gemeenten. 

Nog te weinig verenigingen zijn daarvan op de hoogte. 
Daarom plande het bestuur, met de N-VA bevoegd voor 
Cultuur, een ‘ronde van Opwijk’: een initiatief om cul-
tuur naar alle deelkernen te brengen door middel van 
interactieve informatievergaderingen. 

CULTUURCAFÉ
Deze belofte komen we nu na. “Het concept moet nog 
verder uitgewerkt worden, maar we denken aan een cul-
tuurcafé met hopelijk veel interactie. Alle gemeentelijke 
cultuuractoren zullen van de partij zijn. We hopen op 
een divers publiek dat samen met ons het cultuurbeleid 
wil evalueren en verder vorm geven”, zegt N-VA-sche-
pen van Cultuur Jan Couck. 

We verwachten niet enkel vragen, die uiteraard beant-
woord zullen worden, maar ook voorstellen en ideeën  
waarmee we de komende drie jaar aan de slag kunnen.
Verder geven we ook toelichting bij alle bouwprojecten 
die op stapel staan:

  de verbouwing van het Hof Ten Hemelrijk
  de bouw van een nieuwe zaal op de site van Houtekeet
  de bouw van een nieuwe school en buitenschoolse 

kinderopvang inclusief een polyvalente zaal met een 
capaciteit van 300 personen en een industriële keuken.

Jan Couck: “Ik hoop u van harte te mogen ontmoeten op 
deze boeiende cultuurdagen. Hou 
de komende weken de gemeente-
lijke berichtgeving goed in het oog 
want daar zullen de data gepubli-
ceerd worden voor ‘de ronde van 
Opwijk’ editie 2016.”

Onze gemeente vangt al verschillende jaren asielzoe-
kers op in LOI’s (Lokaal Opvang Initiatief). Daarvoor 
huurt het OCMW twee woningen om in totaal 12 asiel-
zoekers te huisvesten. 

Als gevolg van de grootste vluchtelingencrisis in jaren 
vroeg Fedasil alle gemeenten om vrijblijvend een in-
spanning te doen en extra opvangplaatsen te voorzien. 
Opwijk gaf gehoor aan deze vraag en huurde een extra 
woning om vier bijkomende asielzoekers op te vangen. 

De federale regering beslist recent om een nationaal 
spreidingsplan in te voeren. Deze keer niet meer vrij-
blijvend maar opgelegd. Verschillende factoren werden 
in rekening gebracht en afgewogen, onder andere het 
bevolkingsaantal, het netto belastbaar inkomen van de 
inwoners,  de reeds ondernomen inspanningen en het 
aantal leefloners.

ZES EXTRA OPVANGPLAATSEN
Voor Opwijk betekent dit dat er nog zes extra opvang-
plaatsen moeten gecreëerd worden. Dit is een indicatief 
cijfer in afwachting van de definitieve goedkeuring van 
het spreidingsplan in het voorjaar van 2016. 

Het is de bedoeling van het OCMW om deze zes perso-
nen op één nieuwe locatie op te vangen. Hiervoor wordt 
er al concreet gedacht aan één bepaalde locatie. 

Het totaal van de door het OCMW 
voorziene opvangplaatsen in Opwijk 
zou hiermee op 22 komen, precies 
evenveel als twee jaar geleden.

Met 200 bezoekers is onze 
nieuwjaarsreceptie echt een 
enorm succes geworden.
Na de openingstoespraak 
door Ludwig Van den 
Broeck, N-VA-voorzitter en 
Lieve Maes, voorzitster van 
het Forum Vlaamse Vrou-
wen, kondigde Kamerlid 
Inez De Coninck Hendrik 
Vuye aan.

Hendrik kon het publiek 
boeien met zijn fantastisch 

verhaal over het institutio-
nele project waar hij sinds 
kort mee gestart is. Hij kon 
rekenen op een zeer geïnte-
resseerd publiek dat hem dan 
ook beloonde met een mooi 
applaus.

Vervolgens zette Johan Deleu 
het Davidsfonds van Opwijk 
en het Davidfonds van Ma-
zenzele in de bloemetjes door 
hen de Tijl Uilenspiegelprijs 
te overhandigen.

Het geheel werd schitterend 
opgeluisterd door Jan Couck, 
Paule, Tom en Marc. Jan 
en zoon Tom gaven daarna 
samen een beklijvende op-
voering van Il Silentio op hun 
trompetten ten gehore.

Tot slot speelde Jan ook nog 
de Vlaamse Leeuw op de 
trompet. Het spreekt vanzelf 
dat dit optreden een dave-
rend applaus waard was. 

Op zondag 17 januari 2016 hielden we onze jaarlijkse 
receptie in het Hof ten Hemelrijk. Op deze receptie 
reikten we ook onze jaarlijkse Tijl Uilenspiegelprijs uit. 
Deze komt toe aan een persoon– en of vereniging die 
zich verdienstelijk heeft gemaakt om het Vlaams  
karakter van onze gemeente te verstevigen en/of te  
bestendigen.
 

Dit jaar kenden we de prijs toe aan de plaatselijke  
Davidsfondsafdelingen van Opwijk en Mazenzele.  
Beide afdelingen hebben de laatste jaren een grondige  
hernieuwing van het bestuur doorgevoerd, waardoor er  
een nieuwe dynamiek is ontstaan in de werking.
 
We zijn  dan ook zeer verheugd dat de niet-partijpolitieke 
vleugel van de Vlaamse beweging in Opwijk hierdoor een 
nieuw elan heeft gekregen.
 
In het verlengde hiervan ontstond er 
in 2015 ook een samenwerking tus-
sen beide afdelingen, onder andere 
in functie van de Guldensporen-
viering in Mazenzele.
 
Voorgaande elementen waren voor 
ons belangrijk en van doorslag-
gevende aard en hebben er toe 
bijgedragen om beide vereni-
gingen te belonen voor hun 
volgehouden inzet!

Geslaagde Nieuwjaarsreceptie

Cultuur: de ronde van Opwijk

Opvang asielzoekers in Opwijk

Uitreiking Tijl Uilenspiegel prijs 2016

opwijk@n-va.be www.n-va.be/opwijk 

Voormalig fractieleider 
Hendrik Vuye kwam zijn 
nieuw institutioneel project 
voorstellen.

Jan Couck
1ste schepen en schepen van Cultuur

Patrick De Smedt
Voorzitter OCMW Opwijk
Schepen van Welzijn

Johan Deleu
Schepen van Vlaams 
beleid in Opwijk 



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

“Als grootste (oppositie)partij in de Vlaams-Brabantse provincieraad blijft de 
N-VA nauwgezet erop toezien dat de provinciale bestuursmeerderheid 
(CD&V, Open Vld, sp.a en Groen) de afspraken over de afgeslankte rol en 
bevoegdheden van de provincie loyaal en strikt naleeft. 

Sinds 2009 engageren alle meerderheidspartijen op Vlaams niveau zich 
ondubbelzinnig vóór meer bestuurlijke efficiëntie en tegen bestuurlijke 
verrommeling. We willen dus niet dat het provinciaal bestuur ondertussen 
politieke spelletjes speelt om zich tegen dat engagement te verzetten”, 
onderlijnt fractievoorzitter Linda De Dobbeleer-Van den Eede. 

provincieraadsleden

NU

in Vlaams-Brabant

72 -50%
nog 35 provincieraadsleden

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Liesbeth Homans

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden.” 
   Linda De Dobbeleer-Van den Eede,  N-VA-fractievoorzitter provincieraad 

Liesbeth Homans


