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Voorzitters CD&V Opwijk-Mazenzele

Beste Opwijkenaren,
Gezonde mensen zijn blije mensen en een gezonde gemeente is een aantrekkelijke 
gemeente. Met CD&V willen we van Opwijk een nog gezondere gemeente maken   
waarbij elke inwoner, jong en oud, moet kunnen opgroeien, wonen, werken, leren, 
spelen, bewegen, … in een gezonde leefomgeving met meer sociale samenhang.

Daarom zetten wij ‘Opwijk in beweging’, letterlijk en fi guurlijk!

Met onze 5 speerpunten - die je kan terugvinden in ons nieuw campagnelogo – wil-
len wij de kiezer overtuigen van ons verhaal. Een verhaal dat mee vorm kreeg dankzij 
de enquêtes, memoranda, visienota’s en de vele gesprekken die we de voorbije jaren 
voerden met ‘de man en de vrouw in de straat’.

‘Opwijk in beweging’, dat is:

• Oog hebben voor het welzijn van iedereen
• Werk maken van een groene, gezonde gemeente
• Aandacht voor ‘koning fi ets’ & veilig verkeer
• Voldoende sportinfrastructuur voor alle sporters
• Een bruisend ondernemend gemeenschapsleven en economische bedrijvigheid

Jong idealisme en iets oudere ervaring moeten u opnieuw overtuigen om voor CD&V 
te kiezen. Wij zijn de ENIGE garantie om een meer sociaal rechtvaardig en doordacht 
beleid te voeren en er voor te zorgen dat IEDEREEN meetelt, ongeacht kleur, afkomst, 
ras… 

Met 13 nieuwe kandidaten, 12 vrouwen, 11 mannen, 10 vertrouwde 
gezichten, 7 uittredende mandatarissen en 5 jongeren (waarvan de jongste 20 jaar) 
wil CD&V die droom waarmaken! De lijst CD&V is een sterke mix van jong en oud (de                     
gemiddelde leeftijd bedraagt 48 jaar). Al onze kandidaten zijn actief betrokken bij het 
Opwijks verenigingsleven en willen zich engageren om Opwijk in beweging te zetten!  

De beste keuze op 14 oktober a.s. is CD&V Opwijk – Mazenzele, voor een ‘hart’ in de 
gemeentelijke politiek. Geef ons die mogelijkheid en stem op al onze 
kandidaten.

We rekenen op u, beste kiezer, en we willen u namens de hele CD&V ploeg 
bedanken voor uw vertrouwen.  

Walter Gillis Gust Van Mulders



1 Jeroen Eenens

• 41 jaar
• Gehuwd met An Bogaert
• Vader van Mies & Hein
• Leraar VKO
• Huidig gemeenteraadslid
• Lid van Sint-Pauluspaarden-  
           processiecomité, zanger bij   
           het Opwijks mannenkoor,...

2 Anja Haverals

• 48 jaar
• Gehuwd met Stefan Verbesselt
• Moeder van Liese & Hilke
• Directrice VKO Middenschool
• Huidig gemeenteraadslid
• Etentje en terrasje doen,    
 namiddagje shoppen, reizen,...

>> ONZE HELDEN

Wil u meer weten over elke kandidaat? 
Scan dan zeker de QR-codes die u terugvindt bij elke held!

1 Jeroen Eenens

• 41 jaar
• Gehuwd met An Bogaert
• Vader van Mies & Hein
• Leraar VKO
• Huidig gemeenteraadslid
• Lid van Sint-Pauluspaarden-  
           processiecomité, zanger bij   
           het Opwijks mannenkoor,...

2 Anja Haverals

• 48 jaar
• Gehuwd met Stefan Verbesselt
• Moeder van Liese & Hilke
• Directrice VKO Middenschool
• Huidig gemeenteraadslid

>> ONZE KANDIDATEN

Wil u meer weten over elke kandidaat? 
Scan dan zeker de QR-codes!



5 Bart Van Biesen

• 55 jaar
• Gehuwd met Els Wermoes
• Vader van Bram & Jana
• Droeshoutenaar in hart en   
 nieren
• Lid van o.a. Sterrenregen,...

3 Ineke Robijns

• 49 jaar
• Gehuwd met Guido Vanderveken
• Moeder van Jakob, Ewout & Jan
• Huidig gemeenteraadslid
• Politiek, steden bezoeken,   
 terrasje doen,...

4  Willy Segers

• 64 jaar
• Gepensioneerd
• Huidig gemeenteraadslid
• Voorzitter van het jongerenkoor  
 Forever Young, voorzitter van   
 Sterrenregen,...
• Grootmeester van de ‘Orde   
 van het Gulden Masker’

5 Bart Van Biesen

• 55 jaar
• Gehuwd met Els Wermoes
• Vader van Bram & Jana
• Droeshoutenaar in hart en   
 nieren
• Bestuurslid van o.a. Sterrenregen  
 & lid van het Droeshouts kermis   
 comité

3 Ineke Robijns

• 49 jaar
• Gehuwd met Guido Van der   
 Veken
• Moeder van Jakob, Ewout & Jan
• Huidig gemeenteraadslid
• Politiek, steden bezoeken,   
 terrasje doen,...

4  Willy Segers

• 64 jaar
• Gepensioneerd
• Weduwnaar Nicole Crombé
• Vader van Ineke & Dennis
• Huidig gemeenteraadslid
• Voorzitter Forever Young, KTV     
 Sterrenregen, Sint-Paulus     
 paardenprocessie, ...  



6 Natalie De Coninck

• 30 jaar
• Kinderverzorgster in kinder-  
 dagverblijf ‘De Rakkertjes’   
 in Jette
• Vrijwilliger bij de Landelijke Gilde
• Huidige OCMW-raadslid
• Voorzitser JOOP

7 Franky ‘Soiken’
 Van der Elst

• 50 jaar
• Vader van Femke en Lennert
• Chauffeur/kraanman bij beton  
 centrale De Wilde in Lebbeke
• Ex-brandweerman

8 Gwen Meskens

• 55 jaar
• Gehuwd met Jan Saerens
• Moeder van Evert en Fabian
• Lerares VKO
• Huidg OCMW-raadslid
• Lid van “Eenzame Kerst Comité”
• 

6 Natalie De Coninck

• 30 jaar
• Kindbegeleidster in kinder-  
 dagverblijf ‘De Rakkertjes’   
 in Jette
• Huidig OCMW-raadslid
• Voorzitster JOOP (Jong CD&V)
• Lid Landelijke Gilde & KVLV

7 Franky ‘Soiken’
 Van der Elst

• 50 jaar
• Vader van Femke en Lennert
• Partner van Vera Robberechts
• Chauffeur/kraanman bij beton  
 centrale De Wilde in Lebbeke
• Brandweerman uit dienst bij   
 brandweer Opwijk

8 Gwen Meskens

• 55 jaar
• Gehuwd met Jan Saerens
• Moeder van Evert en Fabian
• Lerares VKO
• Huidig OCMW-raadslid
• Actief lid van “Eenzame Kerst   
 Comité”, ontmoet graag mensen,  
 fleurt graag alles op met bloemen,  
 fietsen & is supporter van             
 ‘De koers is van ons’.



11 Hans Van Den Eynde

• 38 jaar
• Gehuwd met Els Debrucker
• Vader van Matz en Brend
• Treinbegeleider bij de NMBS
• Voorzitter van ‘Bekubbstderop’

9 Koen Vandensteen

• 47 jaar
• Gehuwd met Elke Eenens
• Beter gekend als de ‘Stone’
• Wegentoezichter bij het Agent-  
 schap Wegen en Verkeer
• Petanquer en tennisser, gitarist   
 bij Lazy Bitch

10  Marleen De Beul -   
 Coene

• 63 jaar
• Weduwe van optieker Herman   
 De Beul
• Gepensioneerd lerares VKO
• Lid van Femma, Pasar, KVLV, de   
 Gezinsbond, De Zonnige Tuin,...

11 Hans Van Den Eynde

• 38 jaar
• Gehuwd met Els Debrucker
• Vader van Brend en Matz
• Treinbegeleider bij de NMBS
• Voorzitter van ‘Bekubbst Derop   
 (Kubb-vereniging)’
• Vrijwilliger en voorzitter    
 geweest bij Responsible Young   
 Drivers ‘Vlaams-Brabant’

9 Koen Vandensteen

• 47 jaar
• Gehuwd met Elke Eenens
• Beter gekend als de ‘Stone’
• Wegentoezichter bij het Agent-  
 schap Wegen en Verkeer
• Petanquer en tennisser, gitarist   
 bij Lazy Bitch,...

10  Marleen De Beul -   
 Coene

• 63 jaar
• Weduwe van optieker Herman   
 De Beul
• Adoptiemoeder van Pakeezah &  
 Reshma en oma van Amit
• Gepensioneerd lerares VKO
• Kernlid van Femma, Pasar, KVLV, de  
 Gezinsbond, De Zonnige Tuin,      
 vrijwilligster,...



12  Liesbeth Vervloet

• 31 jaar
• Secretaris CD&V Opwijk
• Digital Marketeer
• Co-voorzitser JOOP

13 Jasper Baeyens

• 24 jaar
• Student 
• Actief binnen carnavalgroep De   
 Skave Gaaien, het Opwijks Man- 
 nenkoor, Raddio Oppek, Wieler- 
 club Op ’t Groot Verzet,      
 het Opwijks Zeepkistencomité,...

14 Sarah Van der Straeten

• 24 jaar
• Lerares VBS ’t Luikertje in   
 Nijverseel
• Trainer Volley Opwijk
• Voorzitster jeugdbestuur Volley   
 Opwijk

12  Liesbeth Vervloet

• 31 jaar
• Secretaris CD&V Opwijk
• Digital Marketeer
• Co-voorzitster JOOP (Jong   
 CD&V)
• Creatief bezig zijn, bloggen,        
 koken & bakken,...

13 Jasper Baeyens

• 24 jaar
• Student 
• Actief binnen carnavalgroep De   
 Skave Gaaien, het Opwijks Man- 
 nenkoor, Raddio Oppek, Wieler- 
 club Op ’t Groot Verzet,      
 het Opwijks Zeepkistencomité,...

14 Sarah Van der Straeten

• 24 jaar
• Lerares VBS ’t Luikertje in   
 Nijverseel
• Trainer Volley Opwijk
• Voorzitster jeugdbestuur Volley   
 Opwijk
• Commissaris paardenprocessie



17 Dieter D’Halluin

• 42 jaar
• Gehuwd met Ellen De Leener
• Vader van Mirthe & Frone
• Werkt bij Pfizer
• Tuinieren & rijden op zijn    
 koersfiets

15 Pierre Vanderborght

• 64 jaar
• Gehuwd met Josephine Van   
 Belle  
• Vader van Dries en Lise
• Gepensioneerd industrieel   
 ingenieur
• Lid bij Sterrenregen, buurtcomité  
 Mansteen,...

16 Aafke Van Mulders

• 20 jaar
• Dochter van zelfstandige onder- 
 nemers
• Studente schoonheidsspecialiste
• Leidster bij KLJ Nijverseel

17 Dieter D’Halluin

• 42 jaar
• Gehuwd met Ellen De Leener
• Vader van Mirthe & Frone
• Werkt bij Pfizer
• Tuinieren & rijden op zijn    
 koersfiets

15 Pierre Vanderborght

• 64 jaar
• Gehuwd met Josephine Van   
 Belle  
• Vader van Dries en Lise
• Gepensioneerd industrieel   
 ingenieur
• Lid bij Sterrenregen, buurtcomité  
 Mansteen,...

16 Aafke Van Mulders

• 20 jaar
• Dochter van zelfstandige onder- 
 nemers
• Studente schoonheidsspecialiste
• Leidster bij KLJ Nijverseel



18 Martine Van Mulders -
 Bosteels

• 51 jaar
• Gehuwd met Jef Van Mulders
• Moeder van Kato
• Keukenverantwoordelijke VKO
• Busbegeleiding bij het    
 leerlingenvervoer

19 Paul Vrijders

• 73 jaar
• Gehuwd met Rita Beeckman
• Vader van 2 zonen en 1 dochter  
 en grootvader van 7    
 kleinkinderen
• Gepensioneerd ambtenaar
• Lid van o.a. de GECORO en    
 Okra-Opwijk

20 Maria Debrabander -
 Arnout

• 70 jaar
• Gehuwd met Frans Debrabander
• Moeder van 3 kinderen en   
 grootmoeder van 5 kleinkinderen
• Gepensioneerd lerares VKO
• Lid van Samana, de Gezinsbond,...
• Line-dansen, tuinieren, fietsen,...

18 Martine Van Mulders -
 Bosteels

• 51 jaar
• Gehuwd met Jef Van Mulders
• Moeder van Kato
• Keukenverantwoordelijke VKO
• Busbegeleiding bij het    
 leerlingenvervoer

19 Paul Vrijders

• 73 jaar
• Gehuwd met Rita Beeckman
• Vader van 2 zonen en 1 dochter  
 en grootvader van 7    
 kleinkinderen
• Gepensioneerd ambtenaar
• Lid van o.a. de GECORO en    
 Okra-Opwijk

20 Maria Debrabander -
 Arnout

• 70 jaar
• Gehuwd met Frans Debrabander
• Moeder van 3 kinderen en   
 grootmoeder van 5 kleinkinderen
• Gepensioneerd lerares MAI
• Lid van Samana, de Gezinsbond,...
• Line-dansen, tuinieren, fietsen,...



23 Lutgard Van Biesen -
 Van der Borght

• 66 jaar
• Gehuwd met François Van   
 Biesen
• Moeder van 2 kinderen en   
 grootmoeder van 1 kleinkind
• Huidig gemeenteraadslid
• Ere-burgemeester
• Lid van Samana Nijverseel,...

21 Leen Magnus

• 45 jaar
• Gehuwd met Frits Vanroy 
• Moeder van Rosie, Miel & Maya 
• Lerares volwassenen -en be-         
 roepsonderwijs Meise/VIlvoorde
• Lid van het voedselteam
• Fietsen,... 

22 Albert De Vis

• 63 jaar
• Gehuwd met Diane Pieters
• Vader van 2 kinderen en groot-  
 vader van 3 kleinkinderen
• Lid van toneelkring  ‘De          
 Bloeiende Wijngaard’, paarden  
 processie, buurtcomité Esp,...

23 Lutgard Van Biesen -
 Van der Borght

• 66 jaar
• Gehuwd met François Van Biesen
• Moeder van Kris & Liesbeth en oma  
 van Alexander
• Huidig gemeenteraadslid
• Ere-burgemeester, fractieleidster &
 politieraadslid 
• Voorzitster van Samana Nijverseel,...
• Fietsen, zoektochten, houdt van  
 bloemen & mensen

21 Leen Magnus

• 45 jaar
• Gehuwd met Friedel Vanroy 
• Moeder van Rosie, Miel & Maya 
• Lerares volwassenen -en be-         
 roepsonderwijs Meise/VIlvoorde
• Lid van natuurpunt, gezinsbond,   
 fietsersbond, Amnesty, het   
 voedselteam,... 
• Dansen, tuinieren, yoga,...

22 Albert De Vis

• 63 jaar
• Gehuwd met Diane Pieters
• Vader van 2 kinderen en groot-  
 vader van 3 kleinkinderen
• Lid van toneelkring  ‘De          
 Bloeiende Wijngaard’, paarden  
 processie, buurtcomité Esp,...



>> ONS PROGRAMMA
>> MOBILITEIT & WONEN
1. VERKEER 

• Uitbreiding en degelijk onderhoud van veilige fiets- , voetpaden en trage    
 wegen is zowel voor veiligheid als toerisme een topprioriteit.

• Fietsstraten, circulatieplan Opwijk centrum en verkeersremmers optimaliseren en  
 bespreekbaar houden.

• De pleinen in Opwijk centrum autovrij maken en inrichten als rustgevende          
 ontmoetingsplaats in harmonie met middenstand en horeca. 

• Aanleg van de OMA-route en verbreding van de Leirekensroute in functie van        
 milieuvriendelijk woon-werk verkeer en recreatie.

• Verkeersveiligheid in alle schoolomgevingen garanderen (vergoeding voor   
 gemachtigde opzichters aan alle scholen).

• Voldoende fietsenstallingen voorzien op ontmoetingsplaatsen.

2. WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

• Geen open ruimte meer aansnijden in het buitengebied.

• Woonuitbreidingsgebieden teruggeven aan  
 park, bos of landbouw.

• De dorpskernen vergroenen en de          
 bouwlagen beperken tot 3.

• Nieuwe, duurzame woonvormen maximaal  
 ondersteunen.

• Subsidiereglement voor jonge Opwijkenaren uitbreiden naar aankoop bouw-  
 grond.

• Reglementering voor verbouwing binnen bestaande verkaveling vereenvoudigen.

• Maximaal inzetten op het aantal sociale woningen volgens de Vlaamse            
 normgeving.



3. OPENBARE WERKEN

• Correcte opvolging en oplevering van herstellingen aan wegenis na werken door  
 nutsmaatschappijen zowel qua tijdsduur als uitvoering.

• Proactief onderhoud van bestaande wegen (bv. bij vorstschade).

4.  VEILIGHEID

• Wijkwerking politie vanuit commissariaat Opwijk versterken.

• Efficiënt gebruik van camerabeelden ter preventie van vandalisme, diefstal en   
 sluikstorten. 

• Onderzoek naar de behoefte, werking en nut van buurtinformatienetwerken. 

• Brandweerpost Opwijk moet behouden blijven.

• Ondersteuning van de lokale afdeling Rode Kruis.

>> VRIJE TIJD, ONDERWIJS & JEUGD

3. OPENBARE WERKEN

• Correcte opvolging en oplevering van herstellingen aan wegenis na werken door  
 nutsmaatschappijen zowel qua tijdsduur als uitvoering.

• Proactief onderhoud van bestaande wegen (bv. bij vorstschade).

4.  VEILIGHEID

• Wijkwerking politie vanuit commissariaat Opwijk versterken.

• Efficiënt gebruik van camerabeelden ter preventie van vandalisme, diefstal en   
 sluikstorten. 

• Onderzoek naar de behoefte, werking en nut van buurtinformatienetwerken. 

• Brandweerpost Opwijk moet behouden blijven.

• Ondersteuning van de lokale afdeling Rode Kruis.

1. SPORT

• Nieuw sportcentrum met grote sporthal voor alle binnensporten, atletiekpiste en  
 multifunctionele sportterreinen. 

• Renovatie van bestaande sporthal Heiveld.

• Uitgeven van een   
 ‘sportgazet’ naar analo- 
 gie met JEGO (Jeugd  
 Gazet Opwijk) om alle  
 sportverenigingen voor  
 te stellen.

• Minimumleeftijd voor     
 opvang tijdens vakantie- 
 werking en sportkampen 
 verhogen tot 15 jaar.

• Korting bedingen in de omliggende zwembaden.

• De publieke en private sportinfrastructuur maximaal ter beschikking stellen.



2. CULTUUR

• Inzetten op meer communicatiekanalen om de diverse doelgroepen te bereiken.

• Het bestaande online ticketsysteem toegankelijk maken voor ALLE culturele   
 initiatieven.

• Dienst toerisme blijvend ondersteunen en verbanden leggen met streekpro-    
 ducten, horeca enz. via dagarrangementen.

• Kermissen grondig durven evalueren.

• Oprichting van een vrijwillig kermiscomité voor Opwijk-centrum.

• Het cultureel erfgoed zorgvuldig bewaren en het in ere houden van de graven   
 van onze oud-strijders.

• Nieuwe evenementen ondersteunen en bestaande herbekijken naar nut en       
 doelstellingen evalueren.

• Verbreding van het cultuuraanbod naar de deelkernen.

• In overleg met de geloofsgemeenschap het verantwoord gebruik van de kerkge- 
 bouwen overwegen als nieuwe plaatsen van ontmoeting.

• Opstellen en aansturen van globale digitale evenementenkalender.

3. ONDERWIJS

• De samenwerking tussen de verschillende scholen blijvend coördineren en opti- 
 maliseren door regierol echt op te nemen.

• Vrijheid en toegankelijkheid voor ieder kind garanderen.

• Naschoolse sportopvang aanbieden.

• Zachte sectoren in de kijker zetten in het BUSO-onderwijs.
 
• Een schoolnet overschrijdende fietspool oprichten en coördineren.



4. JEUGD

• Kinder- en jeugdraad breder  
 toegankelijk maken naar leeftijd,      
 doelstellingen, objectieven en  
 bijsturen. 

• Investeren in multifunctionele,  
 geluidsarme fuifzaal bij voorkeur  
 op de Sint-Annasite.

• Investeren in tenten die   
 verhuurd kunnen worden aan  
 (jeugd)verenigingen.

• Jeugdverenigingen een gratis kaart voor het recyclagepark bezorgen.

• Subsidiereglement evalueren. 

• Uitbreiden van het bestaande speelbos met een avonturenzone.

• Jeugdhuis Nijdrop en Muziekcentrum Nosta blijvend ondersteunen en promoten.

• Investeren in accomodatie volgens verdeelsleutel.

• Organisatie van een halfjaarlijks jeugdparlement met deelname van alle actoren.

• Flankerende maatregelen ten aanzien van alle scholen gelijkstellen.

• De voor- en naschoolse opvang terug in eigen beheer van de gemeente             
 opnemen.

• Nauwe samenwerking met het huis van Indra, Archeduc behouden en zoeken   
 naar uitbreiding.

• Afdelingen muziekschool en tekenacademie blijvend ondersteunen.

• Huiswerkbegeleiding voor anderstalige nieuwkomers (taaltafels voor kinderen)   
 i.s.m. ‘Schriftuur’.



>> ZORG EN SOCIAAL BELEID
• Mantelzorg en betaalbare zorg garanderen en ondersteunen.

• Verdere privatisering stoppen.

• Werk maken van een integratiebeleid en aanstellen van een integratiecoach.

• Initiatieven ondersteunen tegen vereenzaming zeker in de buitenwijken.

• Onthaalontbijt nieuwe inwoners per semester.

• Professionelen aantrekken bij de werking welzijnsraad.

• Aanstellen van een trajectbegeleider in de sociale tewerkstelling.

• De nodige hulp en zorg bieden aan iedereen die het moeilijk heeft.

• Sociale dienst ‘De Wegwijzer’ laagdrempelig houden.

• Verdere uitbouw van vrijwilligerscentrale.

• Samenwerking met Kind & Gezin behouden door te zorgen voor aangepaste   
 huisvesting.

• Fairtrade meer in de kijker zetten door o.a. vanuit de gemeente meer aankopen bij  
 de Wereldwinkel te promoten.

• Seniorenfeest opnieuw organiseren.

• Actief armoede opsporen en mogelijk begeleiden via scholen en wijkwerking.

• Informeren zodat meer mensen hun rechten op maatschappelijke dienstverlening  
 en subsidies kennen.



2.  LANDBOUW

• Bewust zijn van de rol van land- en tuinbouwers als landschapsverzorgers. Ze   
 spelen een belangrijke rol op ecologisch, economisch en maatschappelijk vlak als  
 voedselproducent.

• Lokale korte keten en familiale land- en tuinbouwbedrijven ondersteunen i.s.m. de  
 Landelijke Gilde.

• De schaarse open ruimte moet maximaal gevrijwaard blijven voor de leefbaarheid  
 van onze land- en tuinbouwbedrijven.

1. MILIEU

• Maandelijkse glasophaling als        
 alternatief voor vervuiling in de   
 onmiddellijke omgeving van glas-  
 bollen, mogelijkheid van inplanting  
 van de glasbollen evalueren.

• Wekelijkse ophaling GFT tijdens  
 zomermaanden.

• Terug ophalen grof huisvuil.

• Aandacht voor sorteren van afval   
 bij verhuur gemeentelijke zalen.

• Toezien op nettere, onkruidvrije paden en wegen.

• Blijvend acties ondernemen tegen zwerfvuil.

• Tarieven recyclagepark verfijnen.

• Constructief samenwerken met natuurverenigingen en land- en tuinbouwers.

• Uitbreiding van bos- en parkgebied.

• ‘Opwijk, bloemengemeente’ herwaarderen.

>> MILIEU EN ONDERNEMEN

• Korting geven aan kansarme gezinnen voor abonnement cultuur, sport en       
 jeugdverenigingen.

• Betrokkenheid bij ‘OPcura’ behouden en toezicht uitbreiden.



• De landbouwraad erkennen in haar rol als adviesraad.

• Het behouden en bijsturen van gemeentelijke premies.

• Blijvend uitvoeren van onderhoudswerken of vernieuwen van veldwegen.

3. ONDERNEMEN

• Stimuleren van een gezonde lokale economie.

• Herinrichting van de markt om horeca en middenstand te ondersteunen.

• Dorpskernen een pleinfunctie - plaats van ontmoeting - geven.

• Infogids (digitaal ondernemersplan) maximaal ondersteunen.

• Nauwe samenwerking met MRO.

>> FINANCIEN & ALGEMEEN BELEID
• Inspraak en participatie van de buitenwijken door oprichting van lokale           
 dorpsraden.

• Gemeentelijke applicatie  
 ontwikkelen gelinkt aan o.a.  
 klachtenregistratie, …

• Jaarlijkse kennisname en        
 evaluatie van de gemeentelijke  
 financiën door bevolking.

• Inspraak in het meerjarenplan  
 van de gemeente.

• Onderzoek en vergelijking  van  
 zaaltarieven naar de bestaande parochiale zalen toe.

• Op mekaar afstemmen van de gebruiksvoorwaarden van gemeentelijke en   
 parochiale zalen.

• Behoud van de gemeentelijke financiën, rekening houdend met de bestaande   
 geldelijke toestand.

• Jaarlijks boekhoudkundig verslag van het beheer van gemeentelijke zalen en      
 diensten.
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>> VOLG ONZE VERKIEZINGSAVONTUREN

www.opwijk.cdenv.be

CDenVOpwijkMazenzele

cdenv_opwijkmazenzele
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Maximale investeringen 
in veilig FIETSverkeer & toerisme
Woningen op maat 
in een veilige buurt
Slim waterbeheer
Lokaal innovatief ondernemen 
en klimaatbeleid
Betere zorg 
en meer levenskwaliteit

TOM 
DEHAENE

LIJSTTREKKER PROVINCIE 

WALTER
DE DONDER

PLAATS 18 PROVINCIE

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
#TOEKOMSTOPMAAT
Voor ons volledig programma www.tomdehaene.be

Geef uw stem meer gewicht, kies voor meerdere 
kandidaten op dezelfde lijst. Kan u niet zelf gaan 
stemmen? Geef volmacht.
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TOM DEHAENE

ELKE ZELDERLOO

KRIS POELAERT

GEERTRUI VAN ROMPUY-WINDELS

SAMMY MAHDI

LAURA NEVENS

GOEDELE VAN RUYSEVELT

DAAN VERTONGEN

CHRISTOPHE PONSARD

KRISTEL STOUFFS

SONJA ZELCK-BOSMANS

GREET SEGERS

MARIE-PAULE BOCKSTAL

ANDRÉ PANNEELS-VAN RIJN

JOS SPEECKAERT

JAN ROLIES

RITA TRIEST

WALTER DE DONDER

SONJA BECQ

MICHEL DOOMST

RITA TRIEST
PLAATS 17 PROVINCIE

>> VOLG ONZE VERKIEZINGSAVONTUREN

www.opwijk.cdenv.be

CDenVOpwijkMazenzele

cdenv_opwijkmazenzele

>> DE KANDIDATEN
VOOR DE PROVINCIE




