Opwijk: bedrijving, groen en proper p.2

Interview met Inez Deconinck p.3

OPWIJK-MAZENZELE
  opwijk@n-va.be I

www.n-va.be/opwijk I jaargang 2017 I nr. 2 I juni

V.U.: LUDWIG VAN DEN BROECK, KOUTERLAAN 20/2, 1745 OPWIJK

Beste
Opwijkenaar,

Wouter Van Driessche is medewerker van Inez De Coninck:

“Ik geniet van de afwisseling in
deze boeiende job”

De Verandering Werkt. Zoveel
is zeker. In ons vorig huis-aanhuisblad toonden we jullie nog
hoe onze initiatieven op vlak van
sport, cultuur en verkeer Opwijk
nieuw leven inblazen.
In deze editie geven we jullie
een overzicht van een aantal
belangrijke verwezenlijkingen
die de bedrijven in Opwijk ten
goede komen en die aangeven
dat het afvalbeleid dat we
hanteren zijn doel niet mist.

Wouter en Inez aan de slag in het federale parlement.

Nog in dit nummer vinden
jullie een interview met Inez
De Coninck, ons parlementslid.
Zij gunt ons een blik op haar
drukke bezigheden en haar
interesses.

Wouter Van Driessche, ons jongste
gemeenteraadslid ooit in Opwijk, is
ondertussen al een jaar parlementair
medewerker van Inez. ”Een interessante
en leerrijke afwisseling met mijn job als
advocaat” zegt Wouter.

In ons volgende huis-aanhuisblad gaan we dieper in op
welzijn en financiën.

In februari 2016 ging Wouter aan de slag
bij Inez. Sindsdien is hij één dag in de
week haar assistent in Brussel. Als we
hem vragen hoe dat gaat is hij enthousiast:
“Dat loopt beter dan onze treinen! Inez
heeft een drukke agenda en dat vertaalt
zich in heel variërende taken.”

Ik wens jullie alvast een prettige
zomer, vol warme en gezellige
dagen!

Van vragen stellen aan ministers tot
presentaties voorbereiden voor de lokale
N-VA afdelingen, het hoort er allemaal bij.
“Ik mag zelfs al enveloppen adresseren”
gaat hij al lachend verder.

Combinatie parlementair medewerker en advocaat gaat goed
Vincent De Pauw
Voorzitter N-VA Opwijk

Vooral de minister van Buitenlandse
Zaken wordt bestookt met vragen omtrent
de Orde van Architecten en Beliris. “Maar
we ondervragen ook de minister van

Volksgezondheid. Onder andere over de
wachtdienst van apothekers, het beleid
omtrent PET-scans en de terugbetaling
van medicijnen.”
Naast parlementair medewerker is Wouter
ook advocaat in Opwijk. “De combinatie
van deze twee functies is ideaal om mijn
politieke en juridische kennis op te bouwen. Deze kennis komt me goed van pas
om de lokale dossiers in de gemeenteraad
te volgen.”
Inez luistert ook naar haar medewerker.
“Op de rechtbank werd ik geconfronteerd
met buitensporige boetes voor reizigers
van de NMBS. Ze zeiden dat ze geen verwittiging kregen en moeten dan plots 200
euro ophoesten plus de gerechtskosten. Ik
vond dat bizar en zei dat ook tegen Inez.
De dag erna legt zij daarover de minister
meteen op de rooster.”
Alhoewel hij moet toegeven dat het heel
druk is, verloopt de combinatie van de
twee jobs goed. “De afwisseling is leuk en
’t is voor de goede zaak!” besluit Wouter.
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Opwijk: bedrijving, groen en proper
Vanuit het gemeentebestuur zet de N-VA in op een gemeente waar bedrijven kunnen ondernemen, waar er
ruimte blijft voor groen en waar het afvalbeleid recyclage hoog in het vaandel draagt.

De bedrijvenzone De Vlaamse Staak is bijna volledig af.
Hierdoor geeft de gemeente ruimte aan lokale ondernemers om zich in Opwijk te vestigen en ontwikkelen.

Een dossier waar we terecht fier op zijn is dat van de
Borchtsite. We vrijwaarden een stukje open ruimte in het
centrum op de grond van de Fata Morgana.

Een verantwoorde prijs voor het recyclagepark en de
wekelijkse ophaling van de restfractie in de zomer zorgen
voor een goede aanpak van afval in de gemeente.

Dankzij de verwervingspremie bieden wij meer mogelijkheden voor onze lokale jongeren om een eigendom in
eigen gemeente te verwerven. Tevens zorgen wij door aangepaste stedenbouwkundige verordeningen dat Opwijk
opnieuw leefbaar wordt.

N-VA: actief in Opwijk

Ook de N-VA was aanwezig bij de opening
van het strijkatelier.

Om de medewerkers van de gemeente en
het OCMW te bedanken voor hun dagelijkse
inzet, organiseerden we een ontbijt voor hen.

Op Moederdag zette N-VA Opwijk de
mama’s letterlijk in de bloemetjes.

Naar jaarlijkse
gewoonte lokte het
N-VA-eetfestijn weer
veel volk. Bedankt aan
alle aanwezigen!
Onze schepenen tijdens de huldiging van
de vrijwilligers van de zwerfvuilactie.

opwijk@n-va.be
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Schepen en Kamerlid Inez Deconinck:

“Ik wil de gemeente mooier
en beter achterlaten dan ik
haar aantrof in 2012”
Inez Deconinck vertolkt nu al enkele jaren jullie stem
in het federale parlement in Brussel. Inez is
geboren en getogen in Droeshout en woont ook vandaag nog met veel plezier in Opwijk. Wij zochten
haar op voor een gesprek over haar ervaringen en
ambities.
Wou je altijd al de politiek ingaan, Inez?

Nee, hoor. Toen ik een jaar of 15 was, had ik de droom om architect te worden. En dus vatte ik enkele jaren later in Gent die
studies aan, later nog aangevuld met een diploma als stedenbouwkundige en ruimtelijk planner. Het was een tijd van hard
studeren, maar ik heb me minstens even hard geamuseerd.

Hoe rolde je dan de politiek in, meer bepaald
bij de N-VA?

Ik ben ook fier dat ik mee een stempel kon drukken op projecten als de parking aan de Borghtsite, het lokaal bedrijventerrein De Vlaamse Staak, het tegenhouden van het Rubensveld en het ambitieuze klimaatproject.

In het parlement ben je druk bezig met de
spoorwegen?

Politiek heeft me altijd geïnteresseerd. Op een bepaald moment
heb je dan een keuze: ofwel laat je de politiek voor jou beslissen, ofwel zorg je dat je zelf op het niveau zit waar de beslissingen genomen worden. Ik koos voor het tweede.

Inderdaad, en dat is een hele klus want er is nog heel wat
werk aan de stiptheid van de treinen en de dienstverlening op
stakingsdagen. Slimme investeringen én broodnodige besparingen zijn nodig om onze spoorbedrijven financieel gezond
te maken. Wist je dat de NMBS meer dan 5 miljard schulden
maakte de voorbije tien jaar?

De keuze voor de N-VA was voor mij evident. Een partij die
onze Vlaamse identiteit bewaakt en die gemeenschapsvormend is. Een partij naar mijn hart, en dat van mijn man, die al
jaren voor mij lid was. Het was hij die me aanspoorde om me
te engageren binnen onze partij.

Daarnaast ben ik voorzitter van de werkgroep Politieke
Partijen. Daar probeer ik knopen door te hakken over
onder meer de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s,
de dotaties aan politieke partijen en de strijd tegen politieke
corruptie.

Je politieke carrière ging wel erg snel erg vlot: in
2012 kwam je in de gemeente- en provincieraad en
amper twee jaar later zat je al in de Kamer.

Je bent ook al meer dan een jaar ondervoorzitter van
de N-VA-fractie?

Na het goede resultaat in 2012 werd ik inderdaad schepen,
samen met Jan, Johan en Patrick. Ook in de provincieraad was
ik verkozen. En dan kwam er in 2014 een telefoontje van Ben
Weyts dat ik de laatste verkiesbare plek kreeg op de N-VAKamerlijst.
Dat ik die plaats gekregen heb, dank ik voor een groot deel
aan Fons De Valck, mijn politieke vader. Sindsdien zit ik op
een politieke achtbaan, die nog altijd niet is gestopt. Gelukkig
ondervind ik veel steun van het Opwijkse team in dit drukke
leven.

Hoe vul je je schepenambt in?

Ik ben bevoegd voor ruimtelijke ordening, wonen, leefmilieu,
publieke ruimte en dierenwelzijn. Mijn belangrijkste doel is
om onze gemeente mooier en beter achter te laten dan ik haar
vond toen ik aantrad. Met name voor het landelijke karakter
van Opwijk wil ik me inzetten.

In januari 2016 vroeg Bart De Wever me inderdaad om samen
met Peter De Roover de fractie te leiden. Dit betekent nog enkele vergaderingen erbij per week, plus heel wat intern overleg
binnen onze fractie. Want met 31 N-VA-parlementsleden is een
voortdurende dialoog vereist om de violen gelijk te stemmen.
Sinds oktober 2016 ben ik ook lid van het bestuurscomité van
de Kamer, dat zich bezighoudt met onder meer personeelszaken en aanbestedingen.

Blijft er nog wel vrije tijd over voor jou?

Gelukkig wel. En die tijd spendeer ik graag aan mijn gezin en
familie. Zij moeten immers al veel opofferingen doen opdat
ik deze jobs kan uitvoeren. Soms voel ik me wel schuldig
tegenover mijn kinderen Xim (12 jaar) en Elin (9 jaar) die hun
mama veel moeten missen. Gelukkig vangt mijn man veel op.
Zonder zijn steun zou ik dit niet kunnen doen. Dankjewel,
schat!

www.n-va.be/opwijk

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.
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