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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

OPWIJK-MAZENZELE

Beste inwoner

Als kersvers verkozen voorzitster van N-VA 
Opwijk-Mazenzele wil ik in de eerste plaats 
de aftredende voorzitter en bestuursleden 
danken voor hun inzet en gedrevenheid de 
afgelopen jaren. Zij hebben N-VA Opwijk- 
Mazenzele mee groot gemaakt, wat resul-
teerde in een prachtig verkiezingsresultaat.

Het is nu aan ons, de nieuw verkozen 
bestuursploeg, om dit werk verder te zetten. 
En of we dat zullen doen! Onze nieuwe ploeg 
is een perfecte mix van man en vrouw, jong 
geweld en ervaring. Alle bestuursleden heb-
ben er zin in om het de komende jaren alleen 
maar beter te doen. En daar heb ik alle ver-
trouwen in. Het bestuur en in het bijzonder 
onze schepenen en mandatarissen hebben 
ambitieuze plannen voor u. Dat merkt u 
ook in ons beleidsplan, dat u terugvindt op 
pagina 2.

De ene verkiezingen zijn nog maar net achter 
de rug en de volgende kondigen zich al aan. 
We zijn ontzettend fier dat we twee kandida-
ten hebben voor de verkiezingen van 26 mei. 
Inez De Coninck staat op de vijfde plaats 
voor het Vlaams Parlement, Jan Couck vindt 
u op plaats veertien voor het federaal parle-
ment. Met onze gekende gedrevenheid gaan 
we samen campagne voor hen voeren. Inez 
en Jan rekenen op uw steun.

Tot slot nodig ik u graag uit voor ons sinds 
jaren gesmaakte eetfestijn, dat op 5 en 6 
mei plaatsvindt in onze gloednieuwe feest-
zaal ‘de Kersenpit’ in Mazenzele. Iedereen 
welkom!

Lieve Maes
Voorzitster N-VA 
Opwijk-Mazenzele

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Uw kandidaten  
op 26 mei

N-VA Opwijk-Mazenzele is trots en blij u twee kandidaten te kunnen voorstellen voor 
de verkiezingen van 26 mei. Federaal parlementslid en eerste schepen Inez De Coninck 
vindt u op de vijfde plaats voor het Vlaams Parlement. Schepen Jan Couck stelt zich 
vanop de veertiende plaats kandidaat voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

Inez  
De Coninck
5de plaats 
Vlaams  
Parlement

Jan Couck
14de plaats 
Kamer

Lees meer over Inez en Jan op pagina 3.

Zondag 5 mei van 11.30 tot 14.30 uur. Maandag 6 mei van 17 tot 20.30 uur
Zaal ‘de Kersenpit’ - Dorp 46, 1745 Mazenzele

Op het menu: Vlaamse stoverij, koninginnenhapje, balletjes in tomatensaus en vegetarische  
schotel. Iedereen welkom!

Eetfestijn
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Een ambitieus beleid voor  
Opwijk-Mazenzele

Op 14 oktober beloonde u ons beleid van de voorbije zes jaar. N-VA Opwijk-Mazenzele werd de  
grootste partij en de meerderheid kwam versterkt uit de verkiezingen. De voorbije maanden werkte 
onze hele ploeg samen met onze coalitiepartner hard aan een beleidsnota. We zullen het gevoerde  
beleid verderzetten, maar ook extra klemtonen leggen. We versterken wat goed is en pakken de zaken 
die beter kunnen deskundig aan. We willen voor de volgende zes jaar nog meer ambitie en de nodige  
vernieuwing in het beleid van onze gemeente.

Een open en transparant beleid
We zullen meer inzetten op inspraak en participatie van 
onze burgers, zeker bij grote projecten. We zullen ook open 
en transparant communiceren over het beleid, onder meer 
met een jaarlijks financieel verslag. En de gemeenteraad zul-
len we livestreamen, zodat u de debatten kan volgen. Want 
de gemeenteraad is het kloppend hart van onze democratie. 

Veiligheid: kordatere aanpak en lik-op-stukbeleid
Iedereen moet zich in onze gemeente veilig thuis voelen. De 
wijkagenten worden meer ingezet en er worden buurtinfor-
matienetwerken (BIN’s) opgericht. We zullen meer inzetten 
op GAS-boetes om overlast aan te pakken en we bekijken 
of we slimme ANPR-camera’s kunnen inzetten in de strijd 
tegen woninginbraken.

Een beleid waarin u centraal staat
Met ons beleid streven we naar een leefbare gemeente en een 
hechte gemeenschap. We willen onze inwoners verbinden 
en ons kostbaar maatschappelijk weefsel maximaal onder-
steunen. Daarbij hebben we oog voor iedereen: kinderen en 
jeugd, ondernemers, vrijwilligers, senioren … We zetten de 
buurtcheque verder en blijven investeren in jeugd, sport, 
cultuur en onderwijs. We zetten in op vereenzaming bij 
senioren en specifieke zorg voor senioren en andere doel-
groepen. De adviesraden (seniorenraad, jeugdraad, welzijns-
raad, middenstandsraad …) zijn daarbij partners. We werken 

actief aan integratie en inburgering, zodat iedereen in onze 
gemeente het Vlaamse burgerschap omarmt en zich ook echt 
thuis voelt in onze gemeente. Kennis van de Nederlandse 
taal verbindt ons daarbij allemaal. We zetten hier als bestuur 
maximaal op in: in ons onderwijs, cultureel leven, vrijetijds-
aanbod en in samenwerking met onze handelaren, zelfstan-
digen, dienstverleners en verenigingen. Integratie is een 
verhaal van rechten en plichten. Inburgeringscoaches moeten 
nieuwkomers maximaal motiveren om kansen te grijpen. 

Een beleid dat uw gemeente leefbaar houdt
We besturen onze gemeente als goede huisvader, en koes-
teren de nog aanwezige open ruimte. Die open ruimte is 
belangrijk, gelet op de hoge bebouwingsgraad. We zullen dus 
zeer terughoudend zijn tegenover grootschalige projecten en 
voeren een verkavelingstaks in om dit kracht bij te zetten. We 
kiezen resoluut voor de leefbaarheid van onze dorpskernen, 
met meer aandacht voor fietsers en voetgangers, voor handel 
en horeca en met meer ruimte voor groen. Want aangenamere 
dorpskernen zijn ook veiligere dorpskernen. Het openbaar 
domein en openbaar groen verdienen een nog beter onder-
houd. En daarbij betrekken we u actief: wie wil instaan voor 
het onderhoud van een stuk openbaar groen, wordt daarvoor 
beloond.

Wilt u weten wat er de komende jaren nog op de planning staat? 
Lees dan de volledige beleidsnota via www.opwijk.be 

V.l.n.r.: Willem De Pauw, Maaike Deleu, Wouter Van Driessche, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, 
Patrick De Smedt, Lutgart Verhaevert, Jan Couck en Johan Deleu.
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Inez De Coninck en Jan Couck:  
uw kandidaten voor 26 mei

Federaal parlementslid, eerste schepen en toekomstig burgemeester Inez  
De Coninck (41 jaar) wil met uw steun graag de overstap maken van de 
Kamer naar het Vlaams Parlement. “Daar ligt mijn eerste passie: ruimte-
lijke ordening. Omdat heel wat bevoegdheden geregionaliseerd zijn, kan 
ik als schepen en toekomstig burgemeester in het Vlaams Parlement heel 
wat betekenen voor Opwijk.” In het Vlaams Parlement zit Inez bij de bron 
wanneer het gaat over nieuwe regelgeving voor ruimtelijke ordening, over 
gewestwegen, waterlopen, leefmilieu, jeugd, cultuur, sport, onderwijs …

Inez studeerde af als architecte en ruimtelijk planner. Naast de politiek brengt ze graag tijd 
door met haar gezin. Ze is partner van Rudi De Sterck en mama van Xim (13 jaar) en Elin  
(11 jaar).

In 2012 werd ze verkozen als schepen van onder meer Ruimtelijke Ordening, Wonen en 
Leefmilieu en als provincieraadslid. Ze maakte al snel indruk, waardoor ze in 2014 verkozen 
raakte als federaal volksvertegenwoordiger, als eerste Opwijkse parlementslid ooit. Ze beet 
zich vast in het aartsmoeilijke NMBS-dossier en streed intensief voor een minimale dienst-
verlening bij de spoorwegen. Met succes! Nu wil Inez zich graag opnieuw toeleggen op haar 
eerste passie: ruimtelijke planning, wonen en architectuur.

In 2006 was Jan Couck voor het eerst kandidaat voor de gemeenteraads- 
verkiezingen. Sindsdien was hij bij elke verkiezing beschikbaar om de partij 
te helpen en te steunen voor een goed resultaat. En dat is deze keer niet 
anders. 

“Vanop de veertiende plaats wil ik Theo Francken helpen zijn asiel- en migratiebeleid verder 
te zetten”, zegt Jan. Ik wil de partij helpen om haar beleid van verandering en vooruitgang 
mee gestalte te geven.” Jan gelooft rotsvast in de N-VA als beleidspartij en is ervan overtuigd 
dat we federaal moeten besturen voor een veilig, economisch performant en zo sterk mogelijk 
Vlaanderen. Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Samen met Ben Weyts en Theo Francken gaan Inez en Jan keihard werken om van de  
N-VA opnieuw de sterkste partij van Vlaams-Brabant te maken. Alleen zo kan het 
werk van de voorbije jaren verdergezet worden. “Ons aanbod aan de Vlaams-Brabantse 
kiezer is duidelijk. Weyts en Francken, dat werkt. We zijn bijzonder tevreden om met 
een enthousiaste, vernieuwde én politiek ervaren groep topkandidaten naar de kiezer te 
kunnen trekken. We zijn trots op onze realisaties van de voorbije jaren en gaan met veel 
vuur ons palmares verdedigen. Van deur tot deur, van Bever tot Diest en van Londerzeel 
tot Landen. We gaan zo veel mogelijk Vlaams-Brabanders ervan overtuigen dat alleen met 
een stem voor de N-VA dit land en Vlaanderen vooruit zullen blijven gaan”, aldus lijsttrek-
kers Ben Weyts en Theo Francken.

Inez De Coninck
5de plaats Vlaams Parlement

Jan Couck
14de plaats Kamer
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Assita Kanko
2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. 
Ook in Vlaams-Brabant. 

Ben Weyts 
Lijsttrekker
• 48 jaar - Beersel
• Vlaams minister

Kristien 
Van Vaerenbergh
2de plaats
• 41 jaar - Lennik
• Kamerlid

Nadia Sminate
2de plaats
• 37 jaar - Londerzeel
• Vlaams volksvertegenwoordiger

Theo Francken
Lijsttrekker
• 41 jaar - Lubbeek
• Voormalig staatssecretaris
• Kamerlid
• Burgemeester

Geert Bourgeois 
Lijsttrekker

• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Vlaams
Parlement

Kamer

Ook op 
onze Europese 

lijst 


