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Wat maakt LvdB uniek?
Geen politiek of partij, maar authentiek en vlakbij.
Het team van de “Lijst van de Burgemeester” is geen klassieke
politieke partij. Het gaat ons niet om kopstukken of gelijk
krijgen, niet om slogans of loze beloftes, niet om postjes of
aanzien.
Ons gaat het enkel om de vraag “hoe maken we van Opwijk
een gemeente waar het ook morgen goed wonen, leven en
werken is?”. Met andere woorden: “Hoe maken we van Opwijk
een echte thuis, voor iedereen?”
En er zijn verschillende manieren om deze vraag te
beantwoorden:
- je kan deur aan deur verkondigen dat wat het volk wil zal
uitgevoerd worden;
- je kan populistische standpunten lanceren en hopen dat
het volk ze gelooft;
- je kan veronderstellen dat jouw standpunten iedereen wel
zullen bekoren;
- je kan enquêtes uitvoeren en je standpunten afstemmen
op wat populair is.
Bij LvdB pakken we het anders aan en kiezen bewust voor
een concreet en opbouwend alternatief: we plaatsen enkel
mensen op onze lijst die vandaag al een reëel en voelbaar
verschil maken in de Opwijkse samenleving. Niet vanuit
beloftes, maar vanuit de praktijk. Niet morgen, maar vandaag
al. Dankzij hun werk, hobby, overtuiging, medeleven of passie,
zijn ze stuk voor stuk nauw verbonden met zowat alle lagen
van de Opwijkse samenleving. Via hun activiteiten in cultuur,
natuur, onderwijs, verkeer, zorg, ontspanning, enz, weten zij
als geen ander wat er in Opwijk leeft. Zij zijn perfect geplaatst
om concrete noden en problemen te indentificeren. Ze weten
wie een steuntje in de rug kan gebruiken. En ze beseffen dat
een doordacht bestuur een wezenlijk verschil kan maken in
het dagelijkse leven van elke Opwijkenaar.
Alle Opwijkenaars kunnen in oktober kiezen voor politici met
beloftes, of gewone, maar gedreven Opwijkenaren die vanuit
hun dagelijkse activiteiten als geen ander weten hoe Opwijk
nog aangenamer te maken is.

Wat doen we vandaag al?
Het team van LvdB, dat zijn de mensen die leven, troost,
ondersteuning, kennis en plezier brengen in Opwijk. Vaak
volledig belangeloos, en altijd met volle overtuiging. Al jaren,
elke dag.
Hier maken onze kandiaten elke dag het verschil voor elke
Opwijkenaar.
Als voorzitter, leraar/lerares, bestuurslid, actief lid, vrijwilliger,
sponsor of sympathisant:
-

het Sint-Paulus Paardenprocessiecomité
toneelvereniging Sterrenregen
het koor ‘Forever Young’
het Gemeenschapscentrum
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-

de Marktkring ‘Hoop in de toekomst’
het Zaalcomité Droeshout
de Cultuurraad
verschillende scholen in Opwijk-centrum, Mazenzele en
Droeshout
het Vrij Katholiek Lager Onderwijs Opwijk
de KVLV en FEMMA
de Landelijke Gilde
volleybal Opwijk
Koninklijke Harmonie De Volharding
het OCMW
de werkgroep Vetweyde
carnavalvereniging OKV De Lapsjaars
KSA
het Opwijks Zeepkistencomité
Seniorenraad
het LOK (lokaal overleg kinderopvang)
de wijkcomités Bunderstraat,
Judoclub Nijdrop
Landelijke Gilde Opwijk-Mazenzele
het Derdewereldhuis
de Schoolraad
Ziekenzorg
de St. Paulusparochie
de Processie
Okra
Seniorenraad Opwijk
Wielerwedstrijd Brussel-Opwijk en Opwijk-Brussel voor
wielertoeristen
Kampioenschap van Opwijk
wandelclub Hopbelletjes
het gemeentebestuur
...

Wat deden we gisteren al?
Er zijn verschillende nieuwe gezichten op onze lijst. Maar aan
politieke kracht en geloofwaardigheid zal het ons zeker niet
ontbreken. En dat hebben we in het verleden ruimschoots
bewezen. Onder impuls van Lutgard en haar team werd in de
voorbije ‘legislatuur’ ruim 80% van alle plannen gerealiseerd !
We zorgden voor veiligere wegen, de aanleg van kilometers
fiets- en voetpaden, een nieuwe brandweerkazerne, een
nieuwe plaats voor de teken- en muziekacademie, het sociaal
huis “Wegwijzer”, meer en betere buitenschoolse opvang,
Jeugdhuis Nijdrop, nieuwe serviceflats voor onze ouderen,
het sociaal restaurant “Aan tafel” voor de minderbedeelden,
meer groen en ruimte voor ontspanning, meer cultuur,... en
dat binnen een volledig sluitende begroting!

Wat mag je morgen van ons verwachten?
Vanaf 31 augustus kan elke Opwijkenaar kennis maken met
de strijdpunten van elke kandidaat. Samen vormen ze één
overkoepelend beleidsplan dat 100% is afgestemd op de
concrete noden van alle Opwijkenaren.
Welkom thuis!
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Marijke Vermeiren
Wijngaardstraat 45 Nijverseel
01.05.1971
Partner van Gianni Avalle.
En fiere mama van Maya (16 jaar en studente aan
het VKO), Willem (6 jaar en scholier in ‘de Boot’) en
de kleine Rafael (15 m.) die zijn dagen doorbrengt
bij ‘moeke Brigitte’ in kinderopvang Dikkedil en
Dollefijn.

Als kleindochter van ereschepen Maria Robijns
en dochter van Roger Vermeiren en gewezen
schepen Marie-Claire Robijns heeft ze doorheen
de laatste paar maanden ervaren dat haar roots
in Opwijk zeer belangrijk zijn en mede daarom
wil ze zich ook inzetten voor het welzijn van onze
gemeente. Marijke was vroeger een globetrotter en
na omzwervingen in Spanje, Zuid-Afrika, Merchtem
en Moorsel, keerde ze terug naar haar ‘thuis’ in
Opwijk. Een aanmoediging van Ineke Robijns, haar
nichtje en onze OCMW – voorzitster zette de deur
wijd open voor onze Lijst van de burgemeester.
Dus, welkom thuis in Opwijk, Marijke!
Als nog steeds jonge moeder wil ze dat onze
kinderen opgroeien in een aangename en veilige
omgeving. Jeugd en jongeren blijven haar dus jong
houden en zijn haar belangrijkste drijfveer.
Vanuit haar persoonlijke ervaring met zus Annelies
wil Marijke zich ook enthousiast inzetten voor de
mindervalide Opwijkenaars opdat Opwijk ook voor
hen een fijne en toegankelijke gemeente zou zijn.

Marijke is salesmanager bij Borealis, een
petrochemisch bedrijf en verblijft beroepshalve
nogal wat bij onze Noorderburen. Van opleiding is
ze licentiate tolk Spaans – Engels. Deze dierenen natuurliefhebster in hart en nieren maakt graag
wandelingen te paard en als er enigszins tijd voor
is, verdiept ze zich ‘s avonds in een boek.

Daarnaast heeft ze een duidelijke visie op wat een
‘algemeen bestuur’ van een gemeente zou kunnen/
moeten zijn. De zorg voor senioren ligt haar nauw
aan het hart en ze heeft ook een duidelijk ‘groen
randje’. Leefmilieu en omgevingszorg zijn erg
belangrijk voor haar.
Als je de optelsom maakt moet ze zich als een visje
in het water voelen bij onze beweging ‘Lijst van de
burgemeester’.
Bedankt Marijke dat jij je wil inzetten om dit ‘Welkom
thuis in Opwijk – gevoel’ nog uit te breiden, uit te
dragen en te bestendigen.
Wil je haar contacteren?
marijke.vermeiren1@gmail.com
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Bob Engels

is als 4e kandidaat voor LVDB een bekend gezicht
in Opwijk.
25 jeugdjaren doorgebracht op Droeshout,
grootouders in Mazenzele, en na z’n huwelijk
met An Vermoesen gevestigd in de Kalkestraat
(Nijverseel) met de 3 kindjes Niels, Sam en
Annelore. De belangen van (jonge) gezinnen,
school, jeugd, ... neemt hij alvast ter harte.
In het professionele leven kwam hij na 11 jaar bij

Studeren is hij niet “afgeleerd”, want geruime
tijd na z’n studies als Industrieel Ingenieur
behaalde hij de postgraduaten Management in de
Gezondheids- en Welzijnszorg aan de Ehsal, en
zeer recent Strategisch Facility Management aan
de Erasmus Hogeschool. Dergelijke opleidingen
zijn essentieel in het goed en modern functioneren
als manager op beleidsniveau, waarmee eveneens
snel de link gelegd is naar z’n huidig engagement
op beleidsniveau binnen onze gemeente, nl. als
OCMW raadslid en plaatsvervangend OCMW
voorzitter. De sociale sector ligt hem dus niet
alleen professioneel nauw aan het hart, want
ondermeer de ruim uitgebreide dienstverlening
naar senioren, de minder kapitaalkrachtigen,
kinderopvang, enz. zijn in Opwijk tijdens de
voorbije legislatuur op OCMW beleidsvlak mede
gestuurd geweest door LVDB/CD&V . Getuige
hiervan de werfzone momenteel waar 32 nieuwe
serviceflats komen.
Menigeen kent hem als één van de voortrekkers
van het plaatselijke volley herenteam, waarbij
het belang van de ploeg hoog in het vaandel
geschreven staat…een credo wat hij ook probeert
toe te passen in de lokale politiek : beslissingen
nemen waar het nodig is, maar rekening houden
met het team en de omstandigheden. Naast
het volleybal is hij regelmatig ergens te velde te
bespeuren met z’n trompet of op de koersfiets of
als jogger… Hoeft het dan gezegd dat sport en
cultuur hem zeer genegen zijn?
Email : engelsb@skynet.be

“Big Blue” IBM in de non-profit sector terecht als
IT infrastructuur verantwoordelijke bij het OLV
Ziekenhuis Aalst. Na de ingebruikname van de
nieuwbouw aldaar kwam hij als IT manager aan
het hoofd van IT in het AZ Jan Palfijn in Gent.
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Wie is die ridder met de Opwijkse vlag die
als onafhankelijke opkomt op de LvdB?
Zie vorige editie Opwijkenaar

Jan De Ridder,

26 jaar
-Afkomstig van de Bolstraat en nu woonachtig
in de Schoolstraat
-Zoon van Ingrid Van
Damme/Dirk De Ridder,
-Kleinzoon van Remi Van
Damme /Margrit Luypaert
uit de Neerveldstraat en
Paul De Ridder/Josefine
Haverals uit het Grootveld in Droeshout.
Een onbezorgde kleutertijd beleefde hij in het wijkschooltje ’t Neerveldje.
Nadat hij zijn lagere school beëindigde in de “Jongensschool” nu De Boot, fietste hij elke dag naar de
tuinbouwschool te Peizegem-Merchtem.
In Gent (Melle) behaalde hij zijn diploma Agro-biotechnologische Wetenschappen afstudeerrichting Groenmanagement.
Na zijn studies mocht hij onmiddellijk aan de slag als
leerkracht in KTA Horteco Vilvoorde (Tuinbouwschool).
Het volgende schooljaar werd hij gevraagd om praktijkleerkracht tuinbouw te worden in ’t Schoolhuis (het
buitengewoon secundair onderwijs) te Opwijk om samen te werken met collega en “voornaam”-genoot Jan
Saerens.
Zo hoor je de leerlingen de dag van vandaag praten over
meester Jan “de jonge” en meester Jan “de oude”.
Jan heeft fantastische herinneringen aan KSA Opwijk,
eerst gewoon als lid daarna 6 jaar als leider. Nu is hij
nog actief in de oud-KSA leiding.
Sinds een 7-tal
jaar leeft hij
zich uit in de
Opwijkse carnavalgroep De
Lapsjaars waar
hij de taak van
voorzitter
en
kassier waarneemt.

ook steeds op hem rekenen. Voor deelname aan de
jaarlijkse paardenprocessie maakt hij zich al jaren
graag vrij.
“Waarom hij op de Lijst van de Burgemeester staat als
Onafhankelijke?”
Vraag het hem persoonlijk. Hij zal het je met veel plezier in geuren en kleuren vertellen. Je komt hem zeker
en vast ergens tegen in Opwijk…
Jan is verknocht aan Opwijk en hij hoopt dat, in de
toekomst, nog plaats zal zijn om zich hier te vestigen.
Hij is nog jong en heeft nog veel te bewijzen maar hij
wil zich met hart en ziel, zonder voorkeur voor een bepaalde politieke partij, blijven inzetten om van Opwijk,
een landelijk, Nederlandstalig, verdraagzaam dorp te
maken waar het ook voor jongeren goed is om te wonen.
Jan staat achter de jeugdverenigingen van Opwijk en
wil deze steunen.
Zij hebben recht op degelijke, veilige accommodaties,
speelruimten en financiële ondersteuning. Tientallen
jongeren zetten zich wekelijks in als begeleiding, gratis en belangeloos, om kinderen een tof tijdverdrijf te
bezorgen. Zij zijn de toekomst.
Het samenhorigheidsgevoel, de kameraadschap, de
zelfstandigheid, de verantwoordelijkheidszin zijn onbetaalbare ervaringen. Jeugdbewegingen verdienen
nog meer onze aandacht.
Zijn hart gaat ook uit naar jongeren met minder verstandelijke mogelijkheden en met beperkingen. Deze
jonge mensen moeten in Opwijk de kans blijven krijgen om een beroep aan te leren.
Jan is voorstander van buurtfeesten om de verzuring
van de maatschappij tegen te gaan. Een vriendelijk
woord, een “goeie morgen”, een gezellige babbel kosten weinig moeite en maken het leven aangenaam
voor iedereen.
Hij kijkt positief tegen het leven aan en wil genieten
“met maten”. Gelukkig biedt Opwijk voldoende mogelijkheden aan voor jongeren om in het weekend op
stap te gaan in eigen gemeente.

Bij OZC (het Opwijkse zeepkistencomité) kunnen ze
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Leen Magnus
Leen Magnus, Meerweg 24, Opwijk
20.09.1973
Gehuwd met Friedel Vanroy (ict-projectleider, sinds
enkele jaren binnen de NMBS-Holding)
Mama van Rosie (11), Miel (9) en Maya (4).
Leen is verpleegkundige en vroedvrouw van
opleiding en bouwde al heel wat ervaring op in
die context. Ze werkte eerst in een ziekenhuis
als vroedvrouw en nadien in een geboortehuis te
Frankrijk en in Zwitserland. Ze gaf cursussen in
babymassage en gaf seksuele voorlichting aan
jongeren. Ze werkte 9 jaar bij Kind & Gezin in Brussel
ter ondersteuning van gezinnen. Momenteel geeft

dienstbaarheid en een groot gevoel voor gelijkheid
voor iedere burger.
Leen woont sinds oktober in onze gemeente terug
middenin de familie en vrienden. Ze nam daarbij
haar engagementen, haar drive mee naar de
Meerweg en naar Opwijk.
Waar staat ze voor? Waar gaat ze voor? Er voor
zorgen dat de oudere bewoners zo lang mogelijk in
hun eigen omgeving kunnen blijven d.m.v. goede
samenwerking met ziekenzorg en het ondersteunen
van huisbezoeken. Kinderopvang kwalitatief en
kwantitatief verbeteren en onthaalouders steunen
en blijvend motiveren. Ouders ondersteunen in de
opvoeding door het organiseren van verschillende
initiatieven en activiteiten.
Verkeersveiligheid, goede fietspaden met veilige
oversteekplaatsen naar de openbare gebouwen
en scholen. Ze gaat voor een gemeente die een
nauwe band heeft met het Zuiden en ook oog en oor
voor de landbouwer in onze streek. Anderstaligen
moeten ondersteund en aangemoedigd worden
het Nederlands snel te leren, bijvoorbeeld door ze
kennis te laten maken met het uitgebreide sociale
verenigingsleven.
We zijn blij dat we zo een jonge kracht met die
intenties kunnen voordragen als kandidaat op de
Lijst van de Burgemeester. We hebben voor en
door de familie van Leen een zeer groot ‘Welkom
thuis in Opwijk’ – gevoel. Ze hoort er duidelijk bij;
goedlachs, to the point, accuraat, open geest, goed
gevoel, inzet, strijdbaar ….

ze les in de 3de graad verzorging te Sint-Niklaas
en geeft ze stagebegeleiding in kinderdagverblijven
en rustoorden.
Van daaruit kan je begrijpen dat ze een voorliefde
heeft voor alles wat met baby’s, kinderzorg en
ouderenzorg te maken heeft.
Ze is de dochter van Herman Magnus, gewezen
burgemeester van Merchtem. Van daaruit zijn een
paar van zijn kernideeën tot haar gedachtegoed
gaan behoren door ‘overlevering’: engagement,
6
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Lutgard Van Biesen
Als lijsttrekker hebben we uiteraard onze huidige
burgemeester. We laten haar zelf aan het woord:

Ik ben Lutgard Van Biesen - Van der Borght,
geboren in Baardegem en sinds 1976 woon ik
met veel graagte in Opwijk.
Tot vorig jaar woonde ik in de Hoevestraat te
Nijverseel. Ongeveer een jaartje terug zijn we
teruggekeerd naar de ‘roots’ van mijn echtgenoot,
de boerderij van zijn ouders en daarvoor van
zijn grootouders in het ‘Trod’. Van daaruit kun je
zien, hoe Opwijk nog steeds, ondanks de sterke
aangroei van de bevolking, veel en prachtig groen
kleurt.

met de ploeg van Ziekenzorg Nijverseel of
de organisatie van de ‘eenzame kerst’; want
ouderen en alleenstaanden hebben toch altijd
een speciaal plaatsje in mijn hart. En ook al woon
ik nu in Opwijk Centrum, toch voel ik me nog altijd
nauw verbonden met de buurt en de mensen
van Nijverseel waar ik 35 jaar HEEL graag heb
gewoond.
Hobby’s: ik hou van bloemen, een fikse wandeling,
een stevige thriller, een goed boek, en op tv een
goede Engelse serie , zoals onlangs ‘Downtown
Abbey’ (wat romantiek mag !) of de ‘Pillars of
the Earth’ maar even graag ontspannen met de
Ludo en De Pedaalridders !!! en natuurlijk heel
graag een zoektocht (dank je wel VTB voor de
jaarlijkse organisatie ) en af toe een reisje met
veel cultuur.
Mijn allergrootste en meest boeiende hobby is in
Opwijk meebouwen aan het politieke landschap.
Twee jaar gemeenteraadslid, 13 jaar schepen en
ondertussen bijna 9 jaar burgemeester; een hele
loopbaan, waar ik met veel graagte nog zeker een
stuk wil aan toevoegen.

Onze twee kinderen zijn volwassen geworden.
Mijn professionele loopbaan, als maatschappelijk
werker, plaatselijk secretaris en medewerker
in het christelijk ziekenfonds heb ik na bijna 40
jaar beroepsactiviteit stop gezet, zodat ik tijd en
ruimte vrij kreeg om voltijds als burgemeester
onze gemeente te leiden.
Neen, niet met grote uitspraken, maar
dagdagelijkse inzet, om de ploeg aan te sturen
tot de vele en grootste realisaties welke we de
voorbije jaren teweeggebracht hebben.
En dit alles om inderdaad het voor ELKE
Opwijkenaar aangenamer én beter te maken.
Daarom blijf ik ook nog graag actief bezig
7

Met een sterk vernieuwde en sterk verjongde
ploeg, vind ik het de moeite waard om samen
met en door en voor alle Opwijkenaren, onze
gemeente steevast vooruit te laten gaan in deze
moeilijke tijden.
Maak de komende weken en maanden met hen
kennis. Het zijn stuk voor stuk nieuwe, jonge, niet
zo nieuwe en niet zo jonge buren van u, die de
handschoen opnemen om ons project voor een
voortvarend, groen, sociaal en amusant Opwijk
verder te stuwen en te schragen. 14 oktober kan
geen overwinning dulden van loze beloften, maar
voor standvastigheid en goed bestuur voor de
huidige en toekomstige inwoners, ongeacht rang,
stand, afkomst. Deze aanpak moet leiden tot een
snelle en verantwoorde integratie, die integratie
die we willen!
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Roos (Güle) Yalcin
Zij kwam, zag en overwon veler harten!
Roos (Güle) Yalcin, geboren in Turkije in het
plaatsje Midyed, vermoedelijk op 1.3.1971, sinds
5 jaar wonende te Mazenzele, Steenweg 83.
Moeder van 4 kinderen:
Stephan (15), Alexander (13) Alicia (11) en Sammuel (6j) – de twee oudsten gaan naar het sintmartinusinstituut te Asse (gemakkelijke busverbinding) en de twee jongste kinderen gaan in
de lagere school te Mazenzele.

Roos heeft een bewogen leven achter zich. In
1983 kwam ze met haar ouders, broers en zussen uit Turkije gevlucht naar België. Na een passage in Brussel en, later, in Kruibeke is ze in Mazenzele terecht gekomen.
Haar hele familie is Orthodox christen en streng
gelovig. Vervolgd en gepest om haar geloof door
de Turkse Moslims vonden ze, eens in België, vrij
vlug ‘hun draai’. Ze zochten en vonden werk en
gingen naar school, ze trouwden en kregen kinderen. Als familie zwermden ze een beetje uit in
Vlaanderen (Asse, Dilbeek, Zaventem, Mechelen
en Koekelberg).
De kinderen gaan iedere zondag naar één van
de 3 orthodoxe kerken in Brussel in de ‘lering’. Ze
leren er in de taal van Jezus (het Aramees) het
oude en nieuwe testament begrijpen en toepassen.
8

Roos is werkzaam in de buitenschoolse opvang
(IBO) in Mazenzele, Droeshout en soms in het
IBO zelf.
Roos spreekt uiteraard zeer goed Nederlands,
vloeiend Aramees, Turks, Koerdisch en Frans.
Een perfect voorbeeld van de integratie in een
ander land, een andere cultuur en een andere
taal.
Gecharmeerd door de warme opvang en de
vloeiende integratie binnen Opwijk wil ze als
rolmodel optreden binnen de Lijst van de
Burgemeester en dit voor alle buitenlanders en
mensen van buitenlandse herkomst in Opwijk.

Wat houdt haar bezig? De problematiek rond het
verbeteren van het openbaar vervoer (er zijn te
weinig fietspaden en nog te veel gevaarlijke oversteekplaatsen). Auto’s zouden in een meer ‘afgeschermde omgeving’ moeten kunnen circuleren.
De overbevolking in de klassen dient dringend
aangepakt en er is te weinig naschoolse opvang
met een schrijnend tekort aan personeel voor die
opvang.
Haar vastberadenheid, haar snelle integratiemethode, haar vaste wil om onze leefwereld te
verbeteren en te koesteren, maken van Roos een
ideale kandidaat voor de ‘open geest ‘ Lijst van
de Burgemeester. Welkom thuis in Opwijk heeft
hier een opbeurende, haast blije bijklank.
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Willy Segers
Al eens voor de spiegel gestaan?

Toen ik, na tal van interviews voor de edities
van ‘den Opwijkenaar’, vroeg en wie zal mij nu
interviewen, kreeg ik laconiek het antwoord: ga
voor de spiegel staan en begin er aan. Er zijn
gemakkelijker klussen in de wereld!

Ik ben Willy Segers, geboren te Merchtem op 28
november 1953 en sinds 21 oktober 1977 gehuwd
met Nicole Crombé. We hebben 2 kinderen Dennis
(28) en Ineke (26).
Beroepshalve ben ik momenteel manager
‘specific customers segments’ binnen BNP
Paribas Fortis. Concreet betekent dit dat ik sinds
2004 onderhandel met voorzieningen uit de
zachte sector (rustoorden, kerkfabrieken, homes
andersvaliden, kinderdagverblijven, scholen,
sportclubs, spin off bedrijven van universiteiten…)
voor het verstrekken van kredieten gekoppeld aan
overheidssteun of –waarborgen.

ding staat vast: de gedrevenheid om het sociale
weefsel via het Opwijkse verenigingsleven en ook
daarbuiten, speelt eveneens in de keuze die ik
gemaakt heb om ‘ja’ te zeggen tegen het project
van de Lijst van de Burgemeester.
De huidige gang van zaken, de snel evoluerende
maatschappij, de nood aan een duidelijkere
profilering van onze beweging om als trekker te
fungeren in een volgende bestuursperiode, zijn
mijn belangrijkste drijfveren.
Mijn ervaring als gewezen voorzitter van
CD&V tijdens de legislatuur 2000-2006 en als
communicatieman (vooral achter de schermen)
tijdens de lopende legislatuur zijn mijn troeven.
Geen holle slagzinnen, er gewoon zijn voor
iedereen, een speciaal boontje voor de zachte
sector, een kritische maar opbouwende visie voor
middenstand en landbouw, een accurate inzet van
de schaarse middelen, liefst geen geschenken
maar een politiek van ‘voor wat, hoort wat’ en dit
gebaseerd op en ter bevordering van het goede
nabuurschap, de trots en relatieve rijkdom van het
Opwijkse culturele leven verder ondersteunen en
promoten, er voor zorgen dat Opwijk een goede
‘thuis’ blijft of wordt voor iedereen, dat zie ik wel
zitten en daar wil ik me voor in zetten.
willy.segers@belgacom.net

Eens mijn studies als bachelor in de financieeleconomische en taalrichting achter de rug, werd
ik snel aangetrokken tot het verenigingsleven,
eerst in Droeshout en al vrij snel in gans Opwijk.
U krijgt wellicht later nog een overzicht, maar één
9
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L.v.d.B. stelt voor...

Anja Haverals
geboren op 16 juli 1970, gehuwd met Stefan
Verbesselt in 1993
en moeder van Liese (15 jaar) en Hilke (12
jaar).

• eerste stappen in politiek in 1994, zetelt vanaf 1
januari 1995 in gemeenteraad als lid en sinds 1
januari 2007 als schepen van onderwijs, financiën
en begroting. Na 18 jaren of 3 legislaturen
het wel en wee gevolgd te hebben van de
Opwijkse politiek, waagt ze zich aan een vierde
ambtstermijn;
• naast werken voor het VKO en de Opwijkse
politiek maakt ze in de eerste plaats graag tijd
vrij voor haar gezin, familie en vrienden. Eens
gezellig gaan winkelen, eten of stappen kunnen
haar ook bekoren net zoals een reis(je) naar
warmere oorden;
• Anja is geboren en getogen in Opwijk, voelt
zich heel goed thuis in Opwijk en wil zich blijven
inzetten voor een beleid in Opwijk waar het
goed, gezellig, graag en leuk om wonen is voor
iedereen.
Contactgegevens: Kapelleweg 46, Opwijk
anja.haverals@telenet.be

Enkele weetjes…
• lagere school in Nijverseel en secundaire school
in het VKO te Opwijk gevolgd;
• afgestudeerd in 1992 als regentes wiskundefysica-economie en werkt sindsdien onafgebroken in VKO, eerst als leerkracht en sinds 1
september 2009 als directeur van VKO Middenschool;
10
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gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012

LvdB

lijsttrekker
Burgemeester

Lutgard Van Biesen - Van der Borght

O p w i j k - D r o e s h o u t - N i j v e r s e e l - M a z e n z e l e

lijst van de Burgemeester

andere kandidaten

11

Chris
Willems

Jeroen
Roggeman

Livien
Van Hemelrijck

Gwen
Meskens

Natalie
De Coninck

Eugeen
Leunis

Kris
Vanderstraeten

Marleen
Keppens-Emanuel

Jeroen
Eenens

Emma
Vermeir

Freddy
Vercauteren

Maria
Arnout

Ineke
Robijns

Liesbeth
Vervloet

Christian
Kremer

Anja
Haverals

Bob
Engels

Leen
Magnus

Roos
Yalcun

Willy
Segers

Marijke
Vermeiren

onafhankelijke
Jan
kandidaat De Ridder
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De lijst LvdB staat voor een lokaal beleid in
onze gemeente gevoerd op maat van onze inwoners, zonder nationale politieke… ideologische… overtuiging.
Deze plaatselijke groep van politici zal zich volledig wijden
aan lokale politiek. De “Lijst van de Burgemeester”, een
nieuwe generatie mannen en vrouwen zal open staan voor
verandering en vernieuwing.
De neutraliteit van deze lijst moet het mogelijk maken dat
nieuwe lokale politieke talenten zich kunnen ontwikkelen
binnen deze groep. Een fonkelnieuwe ploeg van mannen
en vrouwen die Opwijk zal willen besturen zonder grootse
politieke verklaringen maar enkel voor wat zijzelf staan en
vooral doen in onze gemeente.

Colofon
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