
Tijdens de nieuwsjaarsreceptie werd ons 
nieuw bestuur verkozen. Dit zijn onze 
mensen:

Algemeen Voorzitter : 
Ondervoorzitster:
Secretaris: 
Penningmeester : 
Jongerenvoorzitster JOOP: 
Voorzitster Vrouw & Maatschappij: 
Fractievoorzitter: 
Gemeenteraadsleden: 

BCSD:

Bart Van Biesen
Sarah Van der Straeten
Liesbeth Vervloet
Albert De Vis
Liesbeth Vervloet
Marleen Coene
Jeroen Eenens
Lutgard Van der Borght, Jeroen Eenens, 
Jasper Baeyens
Willy Segers (opvolger Natalie De Coninck)

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Liesbeth Vervloet
cdenvopwijkmazenzele@gmail.com
www.opwijk.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
fb.com/CDenVOpwijkMazenzele

in OPWIJK-MAZENZELE
opwijk.cdenv.be
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Tijdens de  nieuwjaarsreceptie in 
Salons Teaterhuyze werd er een 
nieuw afdelingsbestuur gekozen.

Bart Van Biesen werd verkozen 
als nieuwe voorzitter voor CD&V 
Opwijk-Mazenzele. Bart woont in 
Droeshout, is gehuwd met Els 
Wermoes en vader van Bram en 
Jana.  Beroepshalve is hij 
Accountmanager. In zijn vrije tijd 
is hij webmaster en spelend lid bij 
Toneelvereniging Sterrenregen. 
"Mijn grootste wens is om, samen 
met alle leden, van CD&V Opwijk 
een partij te maken waar 
iedereen zich goed voelt en trots 
is om deel van uit te maken.  Hier 
wil ik de komende jaren aan 
werken zodat ik nadien de fakkel 
kan doorgeven aan één van onze 
jonge en ambitieuze bestuurs-
leden."  Liesbeth Vervloet werd 
verkozen tot jongerenvoorzitter 
en Marleen Coene tot voorzitter 
van Vrouw & Maatschappij.

Gemeenteraadnieuws p.2

Egelprijs voor Soepkadee's p.3

Nieuw bestuur - Onze mensen p.4

ONS VERNIEUWD BESTUUR



Veiligheid is inderdaad 
belangrijk maar de leefbaarheid 
in onze gemeente is minstens zo 
belangrijk!

Sluiting
spoorwegovergangen,
onze visie:

Nationaal 
jongerenvoorzitter te 
gast op 
nieuwjaarsreceptie

Sammy Mahdi, nationaal CD&V 
jongerenvoorzitter   was onze speciale gast 
tijdens de nieuwjaarsontvangst.
Hij gaf, zonder diens trouwe viervoeter 
Pamuk, een bevlogen speech over hoop in 
tijden van polarisering en  om mee te 
strijden voor de revolutie van de 
redelijkheid. 

Op 26 mei is hij eerste opvolger op de 
kamerlijst voor CD&V in Vlaams-Brabant.

De trein is altijd een beetje reizen …
Tijdens de gemeenteraad van januari 
stond de beheersovereenkomst met 
Infrabel over het sluiten van de overwegen 
op de agenda. Veiligheid is bij Infrabel de 
eerste prioriteit. Elk jaar gebeuren er nog 
gemiddeld 45 ongevallen aan overwegen. 
Infrabel streeft ernaar om zo veel mogelijk 
overwegen te doen verdwijnen en te 
vervangen door veiligere alternatieven.  
Een overweg kan niet zomaar van de ene 
dag op de andere afgeschaft worden. 
Infrabel voert eerst vooronderzoeken en 
mobiliteitsstudies uit in samenspraak met 
de lokale overheden. Samen met alle 
betrokken partijen onderzoeken ze wat 
het beste alternatief is voor de af te 
schaffen overweg. Dat kan bijvoorbeeld 
een brug of een tunnel zijn, of een 
omleiding naar een reeds bestaande 

oversteekplaats iets verderop. 
CD&V stemde tegen de overeenkomst die 
de meerderheid afsloot met Infrabel. We 
blijven bij ons eerder standpunt dat EERST 
de overgang aan de Klei moet aangepakt 
worden alvorens de andere overwegen te 
sluiten. Een voorzichtige raming van de 
onkosten voor de sluiting van de 
overwegen in Fabriekstraat, Broekstraat 
en Bolstraat - ten laste van de Opwijkenaar 
– komt neer op 2 miljoen (!) euro. 
Bovendien zal de nieuwe tunnel in het 
verlengde van de Beekveldstraat enorm 
veel verkeer met zich meebrengen 
(bezoekers fitness, Flight 90, werkverkeer 
gemeentelijke loods, bewoners 
Doortstraat en Broekstraat, …) om maar 
te zwijgen van de verkeersdruk op de 
Averbeekstraat en het Eeksken. 

Zonnelied biedt verscheidene vormen van 
ondersteuning aan, zoals woon-, 
dagondersteuning, begeleid werken… enz. 
Ze verlenen zorg aan o.a. personen met een 
verstandelijke beperking, al dan niet met 
bijkomende psychiatrische problematiek 
en/of gedragsproblemen, personen met een 
meervoudige beperking en personen met 
een niet-aangeboren hersenletsel. 

De Soepkadee’s is een initiatief van enkele 
begeleiders waaronder Didier Verplancke 
en Linda Vervliet. Didier: “Als we nu eens 
soep zouden maken met onze mensen. 
Heeel veeel soep … Dan zouden we heel wat 
extra mensen die nu op de wachtlijst staan 
een leuke dagbesteding kunnen aanbieden. 
En die soep dan bij de mensen brengen. Zo 
zouden we meer naar buiten gaan en onder 
de mensen komen.”

 En zo geschiedde, de Soepkadee’s waren 
geboren!  Voortaan kan je deze soep met 
zelfgemaakte bouillon en korte 
ketengroenten bestellen en afhalen bij 
Zonnelied De Wilg in de Millenniumstraat te 
Opwijk.

JOOP koos deze vereniging omdat de 
Soepkadee’s een hele mooie boodschap 
naar buiten brengen, namelijk dat iedereen 
meetelt in deze maatschappij, ongeacht wie 
je bent, wat je doet, wat je kan…

Wil je meer weten over onze Ssoepkadee's? 
Aarzel niet en neem contact met hen op via :

Mail: soepkadee@gmail.com 
Telefoon:  0472/25 69 35
Facebook: Zonnelied vzw Soepkadee

Gezelligheid troef tijdens het dessertenbuffet 

in de Waag.

Dessertenbuffet 
winterkermis

Het 5de dessertenbuffet, tijdens de 
zondag van winterkermis, was alweer een 
voltreffer! Jaarlijk mogen wij meer 
mensen verwelkomen en verwennen met 
onze huisbereide desserten.

Dank aan iedereen die langskwam en tot 
volgend jaar!  Noteer alvast onze 6de editie 
in jullie agenda:  zondag 26 januari 2020.

MEER GEMEENTERAADNIEUWS, PERSBERICHTEN EN ALGEMENE INFO KAN U NALEZEN OP ONZE WEBSITE: WWW.OPWIJK.CDENV.BE

EGELPRIJS 2019 GAAT NAAR 
SOEPKADEE'S
Traditiegetrouw reikt JOOP, tijdens de nieuwjaarsreceptie de ‘Egelprijs’ uit 
aan een verdienstelijke inwoner of vereniging. Dit jaar kozen we voor de 
Soepkadee’s van Zonnelied VZW.

"Iedereen wordt 
betrokken bij dit project 
en daar doen wij onze 

hoed voor af!" JOOP




