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DE OPWIJKENAAR

Wij danken onze 3.339 kiezers !
Worden voorgedragen voor het college voor 2007-2012

Paul Onselaere (1.265 stemmen) Anja Haverals (700 stemmen)

Lutgard
Van Biesen-Van Der Borght

(1.703 stemmen)

Rik Geeurickx (572 stemmen)

Patrick Geusens
(497 stemmen)

Emma Van Biesen-Vermeir
(495 stemmen)

Gwendolijn Meskens
(476 stemmen)

Gust Van Mulders
(441 stemmen)

Ineke Robijns (639 stemmen)

Burgemeester Lutgard Van Biesen-Van Der Borght: bevoegdheden: naast de traditionele bevoegdheden gekoppeld
aan het burgemeestersschap, zal ze de hele portefeuille van sociale zaken meenemen, personeelszaken en informatie voor
de hele legislatuur en tewerkstelling tot 1 januari 2009.
Schepen Paul Onselaere: bevoegdheden: Openbare werken, begraafplaatsen, nutsvoorzienningen, jubilarissen, informa-
tica en land- en tuinbouw.
Schepen Anja Haverals: bevoegdheden: Onderwijs, begroting en financiën
Schepen Rik Geeurickx: bevoegdheden: Sport, jeugd, IBO tot 1 januari 2009, daarna neemt Marijke De Vis zijn plaats
in als schepen.
Schepen Ineke Robijns: bevoegdheden: O.C.M.W.-voorzitter, toegevoegd aan het schepencollege

Worden voorgedragen voor het college voor 2007-2012
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COLOFON

WIST u DAT…
* Onze nieuwjaarsreceptie
doorgaat op vrijdag 12 januari
2007 vanaf 20u in 
“De Schuur” van het
Gemeenschapscentrum... en dat
ook Minister Kris Peeters aan-
wezig zal zijn...

* Ons volgende Steak- en
Kippenfestijn doorgaat op
zaterdag 25 en zondag 26
maart 2007 in de parochiezaal
van Droeshout...

* Dat er tijdens deze bestuurs-
periode ook een opvolging zal
gebeuren bij onze vertegen-
woordigers in de gemeenteraad
en het OCMW... en dat bij de
opvolgers onze huidige fractie-
leider in de gemeenteraad,
Walter Gillis, zijn plaats wenst
af te staan... (zie opvolgerslijst).

* Dat er tijdens de maand 
januari 2007 bestuursverkiezin-
gen zullen georganiseerd wor-
den i.p.v. eind maart 2007 en
dit vanwege de federale verkie-
zingen... en de verkiezing van
de afdelingsvoorzitter doorgaat
op onze nieuwjaarsreceptie...

Op 2 januari 2007 is het weer zover!
Dan start in onze gemeente een nieu-
we bestuursploeg voor zes jaar en dit
onder leiding van onze burgemeester
Lutgard Van Biesen-Van Der Borght.

De nieuwe ploeg, een “hecht” team,
bestaat uit CD&V samen met kartel-
partner N-VA en coalitiepartner
INZET. Een jonge ploeg, onze burge-
meester, vijf schepenen en de
OCMW-voorzitter zorgen samen

voor een gemiddelde leeftijd van 48
jaar. De huidige bestuursploeg is
gemiddeld 56 jaar! De jongste weken
is er door onze ploeg met veel erva-
ring, hard gewerkt om een realistisch,
betaalbaar beleidsprogramma op te
stellen.
Heel wat aandacht gaat er naar de
vrouwen, want van de zeven manda-
ten gaan er 3 naar vrouwen en vanaf
2009 zelfs 4! Toen zes jaar geleden de

vorige coalitie aantrad, maakte onze
uittredende schepen en oudburge-
meester Vic Everaet nog deel uit van
de beleidsploeg. Vic, wij danken u
voor de 30 jaar inzet in onze gemeen-
te.
Samen met onze burgemeester
Lutgard, zal onze partij in het nieuwe
college vertegenwoordigd worden
door huidig schepen Rik Geeurickx
en de nieuwe schepenen Paul
Onselaere en Anja Haverals. Anja, 36
jaar, maakt al 12 jaar deel uit van de
meerderheid. Dit kan ook gezegd
worden van raadslid Gwen Meskens
(die zetelde zowel in gemeenteraad
als in het OCMW). Gust Van
Mulders, die zijn 37ste jaar start als
gemeenteraadslid, is weer van de par-
tij! Beste Opwijkenaren, regelmatig
zullen wij ons oor bij jullie te luiste-
ren leggen en samen een menselijk
beleid op touw zetten. Op de website
van onze partij, www.opwijk.
cdenv.be vindt u een schat aan infor-
matie en o.a. via deze weg zullen wij
u geregeld de nodige informatie ver-
schaffen. Op onze webstek kan u ons
volledig programma gedetailleerd
raadplegen. Ten slotte wensen wij
iedereen te bedanken die meewerkte
aan onze campagne en bijgedragen
heeft aan het succes van onze kartel-
lijst tijdens de voorbije verkiezingen.
Het bestuur van CD&V wenst u
allen het beste toe voor 2007 en
reken er maar op, ook de komende
zes jaar doen wij ons uiterste best
voor u!

JONG, 
VROUWELIJK, 
ERVAREN, 
KORTOM FRIS!

secretariaat:
Processiestraat 25 te Opwijk

mobiel: 0478 56 01 85

email: info@cdenv.opwijk.be
website: www.opwijk.cdenv.be

Worden voorgedragen voor het O.C.M.W.

Onze opvolgers in volgorde

1. Lieve Buyens (373 stemmen)
2. Wieter Van Hove (324 stemmen)
3. Liesbet Vasseur (322 stemmen)
4. Freddy Vercauteren (255 stemmen) 
5. Peggy Leemans (213 stemmen)          
6. Walter Gillis (399 stemmen)

Verslaggevers ter plaatse:
Wieter Van Hove

Fotografie:
Studio Pol Leemans en Wieter Van Hove

Bob Engels
(431 stemmen)

Eugeen Leunis
(423 stemmen)
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