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Beste Opwijkenaar,
De voorbije maanden zijn wij met onze gele tent in de ver-
schillende wijken van Opwijk-Mazenzele in het straatbeeld 
verschenen voor een enquête. Wij willen weten wat u over 
uw gemeente en uw buurt denkt, wat uw voorstellen zijn en 
wat volgens u pijnpunten zijn. U kon daarbij genieten van 
een gratis kop koffie of een kom soep als bedanking voor 
uw mening over het beleid in onze gemeente.

De eerste resultaten 
laten vermoeden dat 
veiligheid onze burgers 
nauw aan het hart ligt. 
Ook bij ons gebeuren 
gauwdiefstallen of wor-
den mensen bedreigd. 
Dit moeten we enerzijds 
met alle middelen voor-
komen en anderzijds 
moeten we er krachtig 
tegen optreden. We mo-
gen of kunnen niet laks 
omgaan met geweld.

Ook het volbouwen van onze gemeente zit veel mensen 
dwars. Hierbij moeten wij vooral inzetten op de leefbaar-
heid. Wij moeten durven ingaan tegen projectontwikke-
laars die steeds het financiële maximum uit hun project 
willen halen. Soms moeten wij projecten durven afwijzen.

Op dat vlak heeft onze partij er met Inez De Coninck, sche-
pen van Wonen en Ruimtelijke Ordening, al voor gezorgd dat 
de Borchtsite niet vol zal staan met sociale woningen zoals 
eerder gepland, maar dat het een parkeerruimte met plein-

functie wordt, broodnodig in het centrum van onze gemeen-
te. Tevens hebben wij het project Rubensveld afgewezen.

Ik wens u veel lees- en kijkple-
zier toe en wens u namens onze 
afdeling van harte al een prettig 
eindejaar.

  N-VA Opwijk-Mazenzele wilde 
weten hoe u denkt over het beleid 
in onze gemeente.

  Ludwig Van den Broeck,  
voorzitter N-VA Opwijk-Mazenzele

Nieuwjaarsreceptie
Zondag  

14 januari
Vanaf 11 uur

Schuur - Hof ten Hemelrijk 
Kloosterstraat, Opwijk

U bent van harte welkom op onze 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

N-VA
 Opwijk wenst u 

een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Opwijk wenst u fijne feestdagen!



2

opwijk@n-va.be

Een schitterende Jan Jambon spreekt over veiligheid
Op donderdag 9 november kwam vicepremier Jan Jambon, minister van Binnenlandse Zaken, op uit-
nodiging van N-VA Merchtem, Asse, Londerzeel, Wemmel en Opwijk-Mazenzele naar de gemeentelijke 
feestzaal in Brussegem.

Met een enorme flair en doorspekt met pittige anekdotes 
gaf Jan aan meer dan 200 aanwezigen, waaronder een grote 
Opwijkse delegatie, een leerrijk overzicht van de huidige 
veiligheidstoestand in ons land. De vraag of we nu veilig zijn 
of niet beantwoordde minister Jambon met een duidelijk over-
zicht van de maatregelen die ervoor zorgen dat wij zeer goed 
beschermd zijn. Anderzijds haalde hij ook de verschillende 
factoren aan die maken dat de absolute veiligheid een utopie 
is, waar vooral onze privacy onder zou lijden. Naast prachtige 

anekdotes, onder andere over 
de belabberde bewapening van 
onze scherpschutters bij zijn 
aantreden, had onze vicepremier 
het vooral over de structurele 
verbeteringen die maken dat wij 
toch wel op beide oren mogen 
slapen, ondanks het nog steeds 
geldende ‘dreigingsniveau 3’.

Na zijn uitleg was er ruimte 
voor vragen, waarbij Jan Jam-
bon zeer klaar antwoordde op 
de vragen rond onder andere de 
integratie van de spoorwegpo-
litie, die om politieke redenen 
steeds uitgesteld wordt. 

Na de vragen kreeg minister Jam-
bon een daverend applaus omwille van zijn duidelijke uitleg. 
De organiserende afdelingen overhandigden hem een korf 
streekproducten. Het was een leerrijke avond en na het vertrek 
van de vicepremier werd er nog duchtig nagepraat.

N-VA Opwijk-Mazenzele in beeld

  Schepen Inez De 
Coninck op de 
Erembald Kravaal 
Happening.   Schepen Jan Couck op de Erembald 

Kravaal Happening.

  N-VA Opwijk-Mazenzele 
op de N-VA-familiedag.

  De N-VA was aanwezig bij eerste editie 
van Café Zetta in Jeugdhuis Nijdrop.

N-VA Opwijk wenst  
u een prettige Kerst!
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  Eerstesteenlegging basisschool De Boot met 
schepenen Johan Deleu, Inez De Coninck en 
Patrick De Smedt, gemeenteraadslid Els Van 
Buggenhout en directrice Kristine De Saeger.

  Eerstesteenlegging Gemeentelijke 
Feestzaal Mazenzele met schepe-
nen Jan Couck, Inez De Coninck, 
Patrick De Smedt en gemeente-
raadsleden Els Van Buggenhout en 
Wouter Van Driessche.

  Opening gemeentelijke speeltuin.

Geslaagde Catalaanse 
avond van Jong N-VA
We mochten meer dan 80 gasten verwennen met lekkere 
tapa’s, paella, cava, wijn en gezelligheid. Allemaal hartelijk 
bedankt voor uw aanwezigheid!

Op 1 oktober trokken de Catalanen naar de stembus voor een 
referendum over onafhankelijkheid. Ondanks het gebruik 
van geweld door de Spaanse politie konden meer dan 2 mil-
joen Catalanen hun stem uitbrengen. 92 procent stemde ‘Sí’. 
Ondanks de herhaalde vraag van de Catalaanse regering om 
een dialoog te starten met Madrid, volhardt de Spaanse rege-
ring in haar repressieve aanpak van de Catalaanse volkswil. 
Eind oktober riep het Catalaanse parlement de onafhanke-
lijkheid uit, waarop de Spaanse regering de macht in Cata-
lonië overnam. Wij wensen de Catalanen alvast veel moed in 
hun vreedzame zoektocht naar zelfbeschikking.

Verder werk maken van trage 
wegen en fietsverbindingen
Begin oktober werd de aanleg van de fietsverbindin-
gen tussen de Steenweg op Aalst (Nijverseel), de 
Melkspinde en de Bieseweide (Baardegem) opgestart. 
Dat project is een samenwerking tussen onze ge-
meente en de stad Aalst. Bedoeling is om een veilige 
fietsverbinding te realiseren tussen Nijverseel en 
Baardegem.

De aangeduide aan-
nemer is ondertus-
sen gestart met de 
nodige voorberei-
dingen. Naast deze 
realisatie werken 
we ook verder aan 
andere trage wegen, 
maar hierover later 
meer.

OMA-route
We willen verder prioriteit geven aan de realisatie van de OMA-rou-
te tussen Opwijk, Merchtem en Asse. We blijven bij de verschillende 
instanties aandringen om de uitvoering te bespoedigen.

De OMA-route biedt tal van voordelen, onder andere voor de 
scholieren die de fiets willen nemen tussen Opwijk en Merch-
tem, maar uiteraard ook voor werknemers die via de OMA-rou-
te naar Brussel willen pendelen. De route biedt een oplossing 
voor de bestaande knelpunten. We blijven ook ijveren voor een 
integrale subsidiëring vanuit de provincie.

Johan Deleu
schepen van Verkeer en Mobiliteit

  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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.

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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