
Tijdens ons jubileumfeest kwamen heel 
wat bekende en nieuwe gezichten onze 
partij een hart onder de riem steken, de 
talrijke opkomst deed ons zeer veel 
deugd! Na de ontvangst met een 
glaasje bubbels, nam iedereen plaats 
op de tribune waar we werden 
verwelkomd door onze voorzitter, Willy 
Segers. Vervolgens nam nationaal 
CD&V voorzitter, Wouter Beke, het 
woord. Hij had het in zijn speech over 
talrijke generaties CD&V bestuur die 

gedurende 70 jaar hun schouders 
zetten onder tal van projecten in onze 
gemeente. Aan het eind van zijn 
toespraak maakte hij onze kopman 
voor CD&V Opwijk-Mazenzele bekend. 
Ere-burgemeester Lutgard Van der 
Borght gaf symbolisch de fakkel door 
aan raadslid Jeroen Eenens. Hij zal de 
kar trekken voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 2018! Na het dank-
woord van Jeroen werd een film ge-
toond met onze 3 ere-burgemeesters in 

de hoofdrol. Jan Michiels, Vic Everaet en 
Lutgard VdB blikten terug op hun 
mooie realisaties. Aansluitend reikte 
jongerenvoorzitter, Natalie De Coninck, 
de egelprijs uit. Deze prijs ging dit jaar 
naar onze leden die reeds 25 jaar en 
meer lid zijn. Zij ontvingen een mooie 
koffiemok en uiteraard het boek          
"70 jaar CVP - CD&V Opwijk-Mazenzele". 
Na het officiële gedeelte werd er nog 
lang gefeest met een optreden van 
Stefan Edwards. 

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
(liesjevervloet@hotmail.com)
www.opwijk.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/
CDenVOpwijkMazenzele

in OPWIJK
Opwijk.cdenv.be
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Beste Opwijkenaar, de laatste weken, dagen en uren zijn we overspoeld 
geweest door kerst -en nieuwjaarswensen allerhande. De SMS-hetze bij de 
jaarwisseling is weggeëbd en facebook gaf je inspiratie voor allerlei 
wensen.  
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Straks wordt het weer zoals altijd, gedreven 
werken aan de toekomst van deze verziekte 
wereld. Wij, CD&V Opwijk-Mazenzele-
Droeshout-Nijverseel hebben medio 
december onze 70ste verjaardag gevierd en 
hebben dit ook aangegrepen om 
tegelijkertijd aan de aanwezige onze 

nieuwjaarswensen over te brengen.  Met de 
steun van zeer vele aanwezigen, onze 
nationaal voorzitter Wouter Beke en de 
bekendmaking van onze lijsttrekker voor de 
verkiezingen van 2018, hebben we de nodige 
drive om actief op zoek te gaan naar valabele 
kandidaten om opnieuw een gooi te doen... 

70 jaar CD&V Opwijk  



Jeroen 
Eenens 

wordt onze kopman 
voor 2018!

40 jaar  -  2 kinderen  -  leerkracht

Vervolg p. 1: 
...naar deelname aan het komende gemeentebestuur. Wij 
komen ook naar jullie toe. Doe jullie deuren open, luister naar 
ons, steun ons, volg ons. Wij nodigen u allen graag uit op ons 
dessertenbuffet, zondag 29 januari tussen 14u en 18u in de 
Waag. U komt toch ook? Gelukkig nieuwjaar in goede 
gezondheid en vriendschap.
                                                                                                                    Willy Segers

Tijdens onze jubileumviering gaf ere-burgemeester Lutgard Van 
der Borght de fakkel door aan de jongere generatie. Nationaal 
CD&V voorzitter, Wouter Beke, mocht het nieuws bekend 
maken. Hier volgen enkele fragmenten uit het dankwoord van 
Jeroen Eenens:  “...Elke grote droom begint met een dromer. Wat 
kunnen we aanvangen met dromers, zullen sommigen vragen. 

Dromen moeten geen luchtkastelen zijn. Alle mensen dromen, 
maar niet op dezelfde manier. Zij die 's nachts dromen, 
ontdekken 's morgens dat hun dromen ijdel waren. Maar zij die 
overdag dromen zijn gevaarlijke mensen, want zij beleven hun 
droom met open ogen, om hem daadwerkelijk waar te maken." 
Dat soort gevaarlijke dromers zijn wij. Gevaarlijk voor wie alles 
bij het oude wil laten. Maar niet voor wie vindt dat sterke wortels 
hand in hand kunnen gaan met nieuwe scheuten. Welnu, op de 
sterke wortels van 70 jaar christendemocratie in Opwijk groeien 
nu nieuwe scheuten! Een nieuwe groep van jong en oud staat 
te popelen om de handen uit de mouwen te steken...”
“...Ik ben fier om de kar van CD&V Opwijk-Mazenzele te mogen 
trekken en ik heb goesting om er keihard voor te gaan om in 2018 
terug te mogen besturen! De toekomst is aan zij die haar in 
handen nemen! Die toekomst zijn WIJ!...”

Charter sterk fietsbeleid 
goedgekeurd

Op vraag van Jeroen Eenens werd het “ondertekenen 
charter Sterk Fietsbeleid” unaniem goedgekeurd 
tijdens de gemeenteraad van december. 
Hiermee verbindt Opwijk zich ertoe nog tijdens de lopende 
bestuursperiode maatregelen te nemen en acties op te zetten. 
Opwijk doet al heel wat. Enerzijds is dit charter een 
schouderklopje voor de realisaties van deze en vorige 
legislaturen, anderzijds moet de ondertekening vooral een 
stimulans zijn om zich te blijven engageren voor een sterk(er) 
fietsbeleid. Kiezen voor de fiets is kiezen voor beweging, het 
klimaat, snelheid, veiligheid en de mogelijkheid om vlot contact 
te leggen. Geen enkel ander vervoersmiddel combineert zoveel 
voordelen. Om deze redenen wil CD&V de fiets de plaats geven 
waarop hij recht heeft: als koning van de weg.

Wie zal dat betalen? Wie heeft zo 
veel geld?

De huidige meerderheid scoort graag met het uitvoeren 
van verschillende grootse projecten.
Verbouwing GAC II, nieuwe voetbalterreinen en omge-
vingswerken, nieuwe feestzaal te Mazenzele, verbouwing en 
vernieuwing Hof ten Hemelrijk, nieuwbouw De Boot, aankoop 
nieuwe gronden, studies,... Ze geeft graag geld uit en dit in tijden 
van crisis waar vele inwoners 2 keer moeten nadenken vooraleer 
ze iets uitgeven. Grootse projecten zijn mooi, maar men moet 
wel weten dat de burger deze betaalt! De komende 4 jaar staan 
er projecten in hun programma die samen minstens 20 000 000 
euro zullen kosten. De schuld per inwoner is aan het stijgen en 
zal dus blijven stijgen… Ondertussen verhoogt de huidige 
meerderheid haar inkomsten door een aantal indirecte 
maatregelen (o.a. prijsverhoging identiteitskaarten, 
recylclagepark,...).   Financieel gezond? Aan u de keuze!




