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We zitten ondertussen in de helft 
van de bestuursperiode. Toen de 
N-VA mee in het bestuur stapte 
van Opwijk, stelden we een paar 
projecten in het vooruitzicht om 
de verkeersveiligheid in onze  
gemeente gevoelig te verhogen. 
Een aantal van die projecten werd 
ondertussen voorbereid.

In de loop van 2016 werd het rondpunt 
Europaplein verder afgewerkt. De rondin-
gen aan de binnenzijde van het rondpunt 
werden verder uitgewerkt. Zo konden we 
de snelheid daar doen afremmen.
 
In de loop van 2016 komt ook Mansteen 
aan de beurt. Hier staat het comfort van 
de zwakke weggebruiker voorop, maar 
hierover later meer.
 
De aanleg van 1200 meter voet- en fietspad 
op het Eeksken is ondertussen een feit. 

Ook de werken aan de Droeshoutstraat 
zijn ondertussen begonnen. Deze bestaan 
uit meerdere fases; namelijk de aanleg van 
een bijkomende drinkwatertoevoerleiding, 

implementeren van het gescheiden riool-
stelsel en uiteraard het aanleggen van 
fietspaden en dit aan beide zijden van de 
straat.
 
De chronologie van de werken kan u raad-
plegen via de website van de gemeente (zie 
openbare werken / werken in uitvoering).
 
Op deze wijze dragen we opnieuw een 
stukje bij tot het comfort van de zwakke 
weggebruiker.

Verder werken aan een verkeersveilig 
Opwijk
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Noteer alvast in 
uw agenda

 DINSDAG 28 JUNI 
Stand op jaarlijkse Jaarmarkt Opwijk  
Centrum

 VRIJDAG 2 SEPTEMBER 
2de Catalaanse avond Jong N-VA 
in schuur Hof Ten Hemelrijk (met 
voorinschrijvingen)

 VRIJDAG 30 SEPTEMBER
Feest voor leden en sympathisanten 
- Het Notelaarshof

Jong N-VA Opwijk-Mazenzele schonk de opbrengst van haar stalletje op 
de kerstmarkt aan de Wereld van Indra, en we hielpen met veel plezier 
en enthousiasme mee op 23 april tijdens hun eerste benefiet-etentje. De 
Wereld van Indra is een Opwijkse VZW die opvang en begeleiding biedt 
voor jongeren van 6 tot 18 jaar die uit het reguliere schoolcircuit vallen 
of gevallen zijn. De nood voor dit soort opvang neemt ieder jaar toe en 
Jong N-VA zet graag mee zijn schouders onder dit sterk, jeugdgericht 
initiatief in Opwijk.

Jong N-VA steunt de Wereld van Indra

Volgende activiteit: Catalaanse Avond - Vrijdag 2 september - De 
Schuur (Hof ten Hemelrijk)
Meer info: Floris Van den Broeck - floris.vdb@gmail.com

N-VA Opwijk-Mazenzele 
steunt ook de ALS-liga

In aansluiting op de recente Opwijkse 
acties ten voordele van de ALS-liga 
hebben wij besloten om een percenta-
ge van de opbrengst van het eetfestijn 
te schenken aan de ALS-liga.

Onze schepenen overhandigen eerst-
daags de beloofde 450 euro Johan Deleu 

Schepen van Verkeer en Mobiliteit
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Geluidsoverlast door blaffende honden of spelende kinderen, problemen rond tuin-
afscheidingen, overhangende takken of niet gesnoeide hagen, geur- en reukhinder. 
Allemaal zaken die kunnen leiden tot burenconflicten, die lang kunnen aanslepen. 
Dikwijls wordt de politie hierbij ingeschakeld. En eventueel de vrederechter. Omdat 
de politiediensten andere, belangrijke kerntaken hebben, was er nood aan een ander 
initiatief op dit vlak.

Daarom hebben we in Opwijk vanuit OCMW en 
gemeente een ‘burenbemiddelingsinitiatief ’ geno-
men, in samenwerking met de provincie. “De be-
doeling is de burgers een gratis dienst aan te bieden 
bij burenconflicten. De deskundige lokaal sociaal 
beleid zal fungeren als coördinator. Zij zal kunnen 
rekenen op burenbemiddelaars die hiervoor een 
vijfdaagse cursus met succes hebben gevolgd. Er zal 
een lokaal binnen het sociaal huis voorbehouden 
worden voor de bemiddelingsgesprekken”, aldus 

OCMW-voorzitter Patrick De Smedt (N-VA).
Als buren bereid zijn op vrijwillige basis te komen 
tot een bemiddelingsgesprek, bereikt bijna 9 op de 
10 bemiddelingen een akkoord, wat voor elke partij 
een win-winsituatie betekent. In Opwijk is de start 
voorzien op 1 juni. “We zullen er nog heel wat over 
communiceren”, zegt Patrick.

Opwijk lanceert burenbemiddelingsdienst

“Bij 9 op de 10 bemidde-
lingsgesprekken komt het 
tot een akkoord.” 
Patrick De Smedt, OCMW-voorzitter

N-VA Opwijk-Mazenzele in beeld

Mandatarissen verwennen medewerkers met ontbijt.

Podium Carnaval.

Moederdagactie op vrijdagmarkt.

Peter Dedecker geeft lezing in Opwijk.

Opening WAK in klooster.

Opening CNG tankstation in aanwezigheid van 

minister Ben Weyts.
Onthulling 9e kunstwerk Kunstenparcours 

Opwijk.
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Nieuwe gezichten bij N-VA Opwijk-Mazenzele
Enkele weken geleden verkozen de leden van N-VA Opwijk-Mazenzele een nieuw bestuur. We verwelkomen 
enkele nieuwe gezichten in het bestuur en stellen ze graag aan u voor.

Fons Lefever
64 jaar

Wie ben ik: Ik ben weduwnaar van Rita De Smedt, zus van Patrick De Smedt, en trotse vader van Elke en Tijs en trotse opa van vijf schattige klein-
kinderen. Ik ben altijd al zeer actief geweest in het socio-culturele leven van Opwijk en dit voornamelijk als vertegenwoordiger van vtbKultuur gedu-
rende vele jaren. Een kort overzichtje van andere (voorbije) activiteiten: lid van het oudercomité, lid van de Sjoeters, voorzitter van de gemeentelijke 
cultuurraad, lid van de raad van beheer van het gemeenschapscentrum, lid van de gemeentelijke informaticacommissie, lid van de bestuursraad 
van vtbKultuur vzw, bestuurslid bij de seniorenvereniging “Vrienden Senioren”, enzovoort.

Mijn engagement: Ik heb altijd al een sterk Vlaams bewustzijn gehad en ik wil mijn beetje levenswijsheid en inzet, zeker nu ik als gepensioneerde 
nog meer tijd heb, ten dienste stellen van N-VA. Ik ben dan ook zeer blij dat ik van Fons De Valck het ledenbeheer van de afdeling kon overnemen. 
Fons De Valck heeft dit zovele jaren met veel inzet gedaan en ik kan alleen maar mijn best doen om dat even goed te doen.

Stefaan Van de Voorde 
(de fijnen) 57 jaar Wie ben ik: Actief in het bestuur van carnavalcomité de Gatspoëters, voorzitter en organisator van de Opwijkse rommelmarkten,

Mijn engagement:  Ik wil de nieuwe inwoners kennis laten maken met Opwijk. Ik wil ook het feestgebeuren wat opvrolijken en bevorderen, zodat 
de mensen elkaar wat beter leren kennen en dit niet enkel via Facebook of andere media.

Lieve Maes
58 jaar 

Wie ben ik: Actief in FVV als voorzitster - lid adviesraad Vlaams beleid – bestuurslid cultuurraad

Mijn engagement: Ik wil hiervoor graag het beeld van een machine gebruiken. Die bestaat uit verschillende onderdelen (bestuur + leden) en wordt 
bestuurd door de machinist (de voorzitter). Mijn engagement is ervoor te zorgen dat elk onderdeel van onze machine gesmeerd loopt en op tijd en 
stond onderhoud krijgt. Concreet: erop toezien dat werkgroepen goed lopen en voldoende bemand zijn, dat de nodige middelen beschikbaar zijn, 
er een transparante en duidelijke communicatie is, onze waarden en ideeën verdedigen, meningen respecteren maar ook beslissingen nemen en 
vooral de inzet waarderen van iedereen. Het is deze inzet die energie levert en energie heb je nodig om je “machine” vooruit te laten gaan! Dat is 
de taak die ik mezelf heb toebedeeld als ondervoorzitter binnen N-VA Opwijk-Mazenzele.

Elke Meert
37 jaar 

Wie ben ik: Actief in bestuur en in het feestcomité

Mijn engagement: Ik hou van organiseren en van uitdagingen. Omdat ik al werkzaam ben binnen de partij (kabinet Jan Jambon) was de stap klein 
om ook lokaal mijn steentje bij te dragen.

Luc Van Hoeteghem
70 jaar

Wie ben ik: Tot 2014 professioneel actief als interieurarchitect en bouwtechnicus. Samen met mijn echtgenote Hendrika Galle hadden we geduren-
de 35 jaar een antiekzaak. Nog steeds ben ik een fervent liefhebber van kunst en etnografische kunst, sportpiloot en jazzmuzikant. Ik geef eenmaal 
per week als vrijwilliger Nederlands aan nieuwkomers.

Mijn engagement: Met mijn interesse in architectuur, bescherming van ons patrimonium, ruimtelijke ordening en leefomgeving enerzijds en de 
integratie van nieuwkomers in onze gemeente anderzijds, wil ik graag mee vorm geven aan het beleid.

Fons Lefever

Stefaan Van de Voorde

Lieve Maes

Elke Meert

Luc Van Hoeteghem

Onthulling 9e kunstwerk Kunstenparcours 

Opwijk.



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

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

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

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 HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten

 Plichten

20
15

20
15

vrijwillig

gedwongen

4.000

5.900

+ € 1.500
per jaar in 2018

68%
NU

72%2018

Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


