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vrienden,
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Voor de N-VA is het
een prachtige zomer
geworden, waarbij
het resultaat van de
verkiezingen op
LUDWIG
Vlaams niveau
VAN DEN BROECK
snel werd verzilVoorzitter Opwijk
verd met de deelname aan het beleid en met Geert
Bourgeois als Vlaamse minister-president.
Ook op federaal vlak kwam de gehoopte Zweedse coalitie tot stand,
met een ruime deelname van de
N-VA. De oppositie toont zich van in
het begin van zijn slechtste kant door
persoonlijke aanvallen, en weinig inhoudelijke kritiek. Wij weten allemaal dat er extra zal moeten worden
bespaard, maar dit komt omdat de
vorige regeringen te veel schulden
hebben doorgeschoven naar de volgende generaties. De putten waren
telkens groter dan men durfde toe te
geven. Bovendien is het Vlaamse niveau voor onze partij het uitganspunt.
Ook in Opwijk deed zich deze zomer
een kleine aardverschuiving voor. De
verkiezing van Inez De Coninck als
eerste federaal parlementslid van
Opwijk is zowel nationaal als plaatselijk van groot belang.
Op plaatselijk vlak werken wij gestaag en constructief verder aan een
goed beleid voor alle Opwijkenaren.
Ook Jong N-VA heeft van zijn eerste
Catalaanse avond een succes gemaakt. U krijgt hierover duiding en
leest hierover meer in dit nummer.
Veel leesgenot.

www.n-va.be/opwijk

VLAAMS MINISTER BEN WEYTS HULDIGT NIEUWE
STATIONSOMGEVING OPWIJK IN
Op zaterdag 18 oktober werd de nieuwe
omgeving van het
station te Opwijk officieel geopend, in
aanwezigheid van
Vlaams minister Ben
Weyts, bevoegd voor
Mobiliteit en Openbare Werken.

Dit project is de vrucht van een samenwerking
tussen de gemeente, de Lijn en de NMBS.
De werken omvatten een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen naar 306 plaatsen, een nieuwe
en degelijke fietsenstalling voor 432 fietsen, 28
bromfietsen en een draaicirkel voor de bussen
van De Lijn.
De werken waren onder andere nodig omwille van de veiligheid. Teveel fietsen
werden gestolen of beschadigd in de vroegere fietsenstalling. Bij de herinrichting
van de stationsomgeving werd de nieuwe fietsenstalling dan ook uitgerust met
camera’s.
Het fietspad is een deel van de
OMA-route; deze route vinden wij
als N-VA zeer belangrijk. We zullen
dan ook in de Provincieraad hierover vragen blijven stellen aan de
Bestendige Deputatie; in de hoop
dat zij het tracé in Merchtem en
Opwijk als fietssnelweg erkent.
Hopelijk kan voorgaande veel pendelaars inspireren om met de fiets
naar het station te rijden, zodat de
parkeerdruk op de stationsbuurt
afneemt.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

KUNST TOT BIJ DE MENSEN

Schepen van Cultuur Jan Couck over zijn cultuurbeleid
Cultuur naar de mensen brengen is
een, zo niet het belangrijkste, speerpunt in mijn visie over cultuurbeleid.
Ik probeer dit te verwezenlijken met
de hulp van de ploeg van het gemeenschapscentrum, het beheersorgaan en de cultuurraad. Dit vertaalt
zich op verschillende vlakken: Zo zijn
er tal van organisaties die laagdrempelig zijn en waar de burger vrijblijvend naar kan komen kijken en van
genieten. Voorbeelden genoeg: kerstmarkt, avondmarkt, arenaconcerten
(ism Nijdrop), de Pikkeling, Week
van de Smaak, Week van de Amateurkunsten, Bibliotheekweek,
Nieuwjaarsdrink met vuurwerk, de
kermisoptredens met onder andere
Singelpop en tal van andere evenementen.

Uitbreiden huiskamerconcerten
Sinds vorig jaar zijn daar de huiskamerconcerten bijgekomen. Mensen
kunnen buiten de concertzaal een
unieke muziekbeleving ervaren in de
intimiteit van iemand zijn huiskamer.
Zowel voor de artiesten als voor de
toehoorders is dit even aanpassen

maar de ervaring leert dat de interactie werkt en dat zowel artiest als toehoorder naar meer verlangt. In het
voorjaar zullen we deze formule nog
uitbreiden en dit niet alleen naar locaties toe maar ook naar andere kunstvormen.

Kunstenparcours
Kunst in de straat is ook nog zo een
vorm van laagdrempelige cultuurbeleving. Een kunstenparcours stond al
langer op mijn verlanglijstje en ik focuste hierbij vooral op sculpturen.
Toen iemand van de cultuurraad met
het idee kwam om teksten van onze
dorpsdichters in het straatbeeld te
brengen was de synergie tussen beide
ideeën vlug gevonden en het kunstenparcours geboren. Ieder jaar
wordt er een budget uitgetrokken om
een aantal kunstwerken te realiseren
en zo zal op een paar jaar tijd onze
gemeente een echt kunstdorp worden.
Ook anderen zien in Opwijk potentieel als kunstdorp, want Opwijk werd
geselecteerd voor de wedstrijd
‘Kunst op Komst’. Dat is een initiatief
van de provincie in samenwerking

“Laagdrempelige cultuur
brengt mensen samen”
Jan Couck,
schepen van Cultuur
met Radio2. Opwijk was in het verleden al eens geselecteerd maar moest
het toen nipt afleggen tegen Bierbeek.
De focus ligt deze keer op het aspect
‘kunst’ en op de samenhang in de gemeente. De prijs is een beeld Prima
Mater van kunstenaar Koenraad
Tinel, dat in permanente bruikleen
wordt gegeven.

Catalaanse avond, een succes!
Op vrijdag 29 augustus organiseerde Jong N-VA OpwijkMazenzele haar eerste Catalaanse Avond, in de kantine
van voetbalclub ‘Sjoeters’. Ruim 90 gasten konden genieten van een heerlijke selectie tapas, gevolgd door authentieke paella en crema catalan, vergezeld van bijpassende
cava en regionale wijnen. Ook het sociaal geëngageerd entertainment was voorzien: Opwijks schepen en Kamerlid
Inez De Coninck, haar kersverse parlementair medewerker Jonathan De Valck uit Meise én gemeentesecretaris
Kathleen Bieseman ondergingen
de ijzige confrontatie met de ALS
Ice-Bucket Challenge.
Bij de Open Gemeentedag ondergingen onze schepenen Jan Couck,
Johan Deleu en Patrick De Smedt
trouwens hetzelfde lot.
Schepen Jan Couck ondergaat de ondertussen beruchte ‘Ice Bucket Challenge’.

opwijk@n-va.be

Impressies van een volksvertegenwoordiger.
Op 25 mei 2014 werd ik, als eerste Opwijkenaar ooit,
verkozen tot parlementslid in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Een hele eer, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Hierbij geef ik enkele impressies van
mijn eerste maanden in de Kamer.

Is hier geen betere foto
van aub?

commissies volg, hoe meer ik hoop dat het afschakelplan
niet nodig zal zijn deze winter. Het lijkt immers meer en
meer op aftakelend plan.

Eerste vraag aan minister
Verder woedt een conflict in Gaza, wordt het nieuw vervoersplan van NMBS bekend, … kortom stof genoeg om
mee te werken. Over het nieuwe vervoersplan NMBS stel
ik mijn eerste vraag aan de bevoegde minister.
De maand september eindigt in de Kamer met een stemming over deelname aan de resolutie tegen IS (Islamitische Staat). Het parlement stemt met een brede
meerderheid van huidige regeringspartijen en Zweedse
onderhandelaars voor een deelname. Ook ik stem voor, en
nu maar hopen dat de mensenrechten daar vlug kunnen
worden hersteld en de gruweldaden gestopt.

“Wees maar zeker dat ik daar in Brussel iedereen
zal duidelijk maken dat iemand van Opwijk een
stem heeft in de Kamer.”
19 juni 2014, de dag stond kort na 25 mei in mijn agenda
als de dag van de officiële eedaflegging. Als bij wonder
mag ik tijdens de eerste zitting onmiddellijk het spreekgestoelte bekleden en verslag uitbrengen van het onderzoek van verkiezingen. Foto Inez Kamer 1
De volgende weken worden in de Kamer de burelen verdeeld in het Huis der Parlementsleden en worden de
commissies verdeeld. Ikzelf vertegenwoordig u in de
commissies Infrastructuur- Mobiliteit en Overheidsbedrijven, Bedrijfsleven en Financiën. Gezien mijn achtergrond
en ervaring is dit een logische keuze.

Eerste wetsvoorstel
Ondertussen dien ik samen met enkele collega’s reeds een
eerste wetsvoorstel in. Het betreft de splitsing van de
Orde van Architecten. Deze splitsing is noodzakelijk om
van de Orde terug een moderne instelling te maken die
een meerwaarde biedt voor architecten. Mijn eigen ervaring als architect komt hierbij van pas.
In de zomer ontstaat opeens schade aan kernreactor Doel
4. De commissie Bedrijfsleven komt veelvuldig samen
omtrent dit probleem en de mogelijke elektriciteitschaarste deze winter. Het afschakelplan elektriciteit levert interessante debatten op tussen alle actoren. Hoe meer ik deze

www.n-va.be/opwijk

Enkele ‘parlementaire bijzonderheden’:
de beroemde P-plaat, briefpapier, omslagen, …

Historisch moment
Op 7 oktober bereiken de Zweedse onderhandelaars een
akkoord, we hebben een federale regering en onze partij
maakt deel uit van de meerderheid! Dit is een historisch
moment.
Op 15 en 16 oktober wordt in de Kamer bijna ononderbroken gedebatteerd over dit regeerakkoord. Na 30 uur debat
wordt uiteindelijk het regeerakkoord goedgekeurd. De
uitval van de PS tegenover de N-VA overheerst het debat.
Deze uitval toont aan wat de N-VA al jaren probeert duidelijk te maken: België bestaat uit twee verschillende democratieën.

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uitging geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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