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Wij willen ‘samen’ besturen
Reeds verschillende decennia komen in Kraainem en Wezembeek-Oppem de Vlamingen en Franstaligen apart op bij
de gemeenteraadsverkiezingen. Deze keer moet het anders: Samen Leven en Samen besturen wordt de inzet.
In 2006 werd, onder impuls van kamerlid Luk Van
Biesen, de lijsten OPEN voorgesteld in Kraainem en
Wezembeek-Oppem: een eerste zet naar lijsten met
Vlamingen, gematigd Franstaligen en Europeanen.
Een poging om met de democratische krachten de
gemeenten te kunnen besturen zonder extremisten.
OPEN staat voor een open frisse kijk op politiek en

voor een echt gemeentebeleid. Tevens staat het voor:
Operation Ensemble en Open Party European Neigbours. Bijna een kwart van de stemmen werd gehaald.
OPEN werd echter buiten het college gehouden...
In Kraainem leidde dit tot een rampbestuur onder
leiding van het FDF met maar één doel: het communautaire gebruiken als mantel om het eigen falen te

Geen nieuwe belastingen
Open Vld-voorzitter Alexander De Croo reageert tevreden op de
uitkomst van de begrotingscontrole van de federale regering:
“Het begrotingstekort wordt verder afgebouwd. De begroting
blijft daarmee op koers richting evenwicht, wat cruciaal is om het
vertrouwen in ons land verder te herstellen. Hij is ook tevreden
dat de bijkomende inspanning bijna volledig gebeurt via besparingen en andere maatregelen, niet via belastingverhogingen.
Lees verder p.4

bedekken. In Wezembeek-Oppem leidde dit tot een
steriel bestuur. Minder scherp maar toch met te veel
nodeloze inzet voor het communautaire.
Open Vld staat klaar om terug te besturen. Wie heeft
er immers geen weemoed naar het goed bestuur van
onze liberale schepenen: Servranckx, Van Sever, Dejonghe, Vandervorst, Hereng en Van Biesen? Wij nodigen Franstalige partijen en Europeanen uit om dit
samen te doen . Om een signaal te geven. Eindelijk is
het tijd om in alle rust niet alleen samen te leven maar
ook samen te besturen. Wij steken de hand uit … wie
neemt ze aan ?
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OP NAAR
14 OKTOBER…
U GAAT TOCH MEE ?
Beste inwoners,
Als lokale voorzitters van WezembeekOppem en Kraainem vragen wij uw bijzondere aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het is onze vaste ambitie
om te besturen in onze mooie gemeenten,
grenzend aan de Europese hoofdstad, aan
het Zoniënwoud, en op een boogscheut
van de Nationale luchthaven.
Gemeentelijke verkiezingen zijn belangrijk.
De budgetten zijn indrukwekkend en het is
vaak de gemeente die uw woon- en leefcomfort zal bepalen. Het is duidelijk dat
we vanuit een liberale lokale visie naar de
verkiezingen gaan en zo het verschil willen
maken.
Als liberalen streven wij naar een gezond
financieel beleid met de nadruk op lage lokale belastingen. Ook een duidelijk moderniseringsproject van voetpaden en wegen,
evenals de vernieuwing van ons sterk verouderd rioleringsnetwerk staan centraal.
Op cultureel en sportief vlak moeten wij de
gemeente wakker schudden van slaapgemeente tot gemeente in beweging. Maar
ook de leefbaarheid,
de
properheid en
het behouden
van de groene
ruimten is zeer
belangrijk. KortRudi Vandervorst & om, onze geLuc Schonkeren meenten zijn te
mooi om ze te
laten verloederen door het huidig non-beleid.
Wij hebben een sterke ploeg van breeddenkende en hardwerkende burgers. In de
volgende nummers zullen we onze kandidaten voorstellen. Maar er is nog steeds
plaats voor gelijkgestemde burgers: Vlamingen, Franstaligen of Europeanen. Iedereen met een ‘Open mind’ is meer dan
welkom.
Rudi Vandervorst
(Voorzitter Wezembeek-Oppem)
Luc Schonkeren
(Voorzitter Kraainem)
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VIVRE ENSEMBLE,
GERER ENSEMBLE
Nos communes méritent une meilleure gestion.
Trop souvent, la façon de gérer, provoque les
tensions entre la communauté francophone et
la communauté néerlandophone. Cela doit cesser. C’est pourquoi les équipes Open VLD de
Kraainem et de Wezembeek-Oppem appellent à
se distancier des partis linguistiques et d’aboutir
à une liste où Flamands, Francophones et Européens s’engagent ensemble envers l’électeur
avec un seul but: une autorité communale saine
et solide. Une politique avec un bon équilibre
entre impôts et dépenses, accompagnée de projets d’investissement clairs en troittoirs et voiries, la modernisation de notre réseau d’égoûts,
l’extension de nos écoles, mais aussi avec le développement du patrimoine culturel et sportif.
Nous voulons aussi mettre l’accent sur le caractère vert et sain de notre environnement. En bref
: nous souhaitons retourner vers une bonne po-

Maison communale Kraainem
litique communale. Nous retroussons les manches. Qui nous y soutient?

Register please

Maison communale Wezembeek-Oppem

Live together =
govern together
Our municipalities deserve a better town council. In the past, the municipal policies were too
focused on increasing the tensions between the
Dutch-speaking and the French-speaking communities. This has to end. Therefore, the executive committees of Open VLD Kraainem and
Wezembeek-Oppem call for an end to languagebased political parties and to arrive to a list of
candidates where Flemings, Walloons and EU citizens go to the voters with one common purpose;
a good and sound municipal policy. A policy with
the correct balance between taxes and expenses,
with a clear investment project for footpaths and
roads, for the modernization of the sewer system,
for the expansion of schools; but also with a vision on the cultural and sports sphere and with
respect for a green and liveable environment. We
want to return to municipal policy. We hold out
our hand. Who takes it?

EU citizens who want to vote during the municipal elections have to be registered in the
community register before July 31st, 2012.
Voters who registered for the previous municipal elections don’t have to do this, but voters
who only registered for the European elections
have to register again. Open VLD wants the EU
citizens to participate in governing the community. At this moment, already more than a
quarter of our population are citizens of the 26
other countries of the European Union. If you
have further questions please don’t hesitate to
contact one of our committee members.

RESPECT VOOR DE
GESNEUVELDEN
Elk jaar worden er bloemen neergelegd aan de
graven van onze oudstrijders in Kraainem en
Wezembeek-Oppem. In Kraainem werden bloemen neergelegd door kamerlid Luk Van Biesen,
voorzitter Luc Schonkeren en LIBRADO voorzitter Patrick Blyaert en in Wezembeek-Oppem
door raadslid Wilfried Servranckx en voorzitter
Rudi Vandervorst. Dit uit respect voor de gesneuvelden en uit dank voor hun inzet voor een
wereldvrede.

Liberalen nemen het steeds op voor de zwakkeren - Les
libéraux prennent toujours parti pour les plus faibles de
notre communauté - liberals will always stand up for the
weaker members of society

De crisis treft vooral de zwakkeren
Wendi Deswert
De financiële crisis slaat hard
om zich heen. Alhoewel Kraainem en Wezembeek-Oppem
meestal omschreven worden
als rijke gemeenten, doen
ook hier meer en meer mensen beroep op het
OCMW. Liberalen nemen het steeds op voor de
zwakkeren in de samenleving.
Ook in Kraainem voelen ze dat de crisis de
zwaksten onder ons treft. Meer mensen doen een
aanvraag voor hulp omdat ze het zelf niet meer
redden. De OCMW-dienstverlening situeert zich
op 3 domeinen: de sociale dienst (leefloon, voedselhulp, energiebeheer,…), de thuisdiensten (gezinszorg, thuiszorg en mobilo) en de juridische
dienst (schuldbemiddeling,…).
PLUS PUNT
De afgelopen jaren zijn een aantal initiatieven
gelanceerd die zeker succesvol zijn. Resto&Co
(wekelijkse warme maaltijden voor senioren in
het Cammeland en toegankelijke sociale, culturele en sportieve activiteiten) is er één van. Dankzij de aankoop van een woning in de Kraaienweg
kan het OCMW van Kraainem momenteel 13
opvangplaatsen voor asielzoekers voorzien. De
diensten leveren goed werk, maar wegens de
grote vraag kunnen ze niet altijd beantwoorden
aan de noden van de bevolking. Daarom werken
ze binnen sommige initiatieven met vrijwilligers.
Indien u wil actief worden als vrijwilliger neem
dan met mij contact op.
Misschien omdat het OCMW minder in de politeke kijker staat, is er hier een goede samenwerking. Hopelijk volgt er ook een vlottere samen-

Les libéraux prennent toujours parti pour les
plus faibles de notre communauté
Liberals will always stand up for the weaker
members of society
werking tussen het OCMW en de gemeente. Het
FDF-gemeentebestuur kijkt wat meewarig naar
het OCMW, misschien omdat het goed geleid
wordt door een christen-democraat.
ZWART PUNT
Toch loopt niet alles goed. In samenspraak met
de gemeente werd de hoeve Van Deuren gekocht
en werden allerlei ideeën voor deze site gelanceerd, plannen werden getekend en voorgesteld

aan de bevolking. Zoveel jaren na datum moeten
we opnieuw vaststellen dat de plannen, ondanks
de vele voorgaande studies, de kast ingaan. Nochtans is er nood aan serviceflats of bijkomende woningen voor ouderen. De site Vandeuren samen
met de zaal Pat en de omliggende terreinen zijn
een ideale plaats hiervoor. Spijtig genoeg is er
vandaag geen politieke wil… hopelijk wel na 14
oktober!

Liberalen huldigen kunst
De Open Vld van Kraainem en WezembeekOppem en de socio-culturele kring LIBRADO
hebben tijdens hun nieuwjaarsreceptie de bestuursleden van de kunstkringen uit de regio
gevierd. Bestuursleden van de Kunstkring

Huldiging kunstenaars op nieuwjaarsreceptie

Wezembeek-Oppem, het Aquarelatelier Kraainem en de internationaal gerenommeerde
beeldhouwers Demassieux en Demol ontvingen uit handen van minister Turtelboom,
volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen en
gemeenteraadslid Wilfried Servranckx een
kunstwerk van de Wezembeekse kunstenaar
Rik Smets. Jaarlijks huldigt Open Vld de lokale
verenigingen. In 2010 kwam Eddy Merckx de
wielerliefhebbers huldigen en in 2011 ontvingen de zaalvoetbalverenigingen wedstrijdballen ondertekend door spelers van RSC Anderlecht.
Open Vld honore chaque année les habi-

tants méritants pour leur effort socio-culturel. Cette année, c’est le tour des amateurs
d’art. Le cercle d’art de Wezembeek-Oppem, l’atelier d’aquarelle de Kraainem et
les sculpteurs Demassieux et Demol ont
été gratifiés d’un dessin d’encre du citoyen
Wezembeekois Rik Smets des mains de
notre ministre Annemie Turtelboom.
Every year, Open VLD honours deserving
inhabitants for their socio-cultural commitment. This year it was the turn of the
art-lovers. Minister Annemie Turtelboom
presented several of them with a pen drawing made by Rik Smets.
Blauw wezembeek-oppem & kraainem
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“Noch de gezinnen, noch de bedrijven worden geraakt. Het
economische herstel wordt niet gehinderd,” stelt Alexander
De Croo.

Geen nieuwe belastingen
voor gezinnen en bedrijven
Vervolg van p. 1
In totaal werden er voor 1,8 miljard euro extra
maatregelen genomen. Bovendien werd er een
buffer van 650 miljoen euro aangelegd, voor het
geval dat de economische groei toch verder zou
terugvallen in de loop van het jaar. Met deze begrotingscontrole zal het tekort verder worden
afgebouwd en beperkt tot 2,8% van het Bruto
Binnenlands Product. “De regering houdt de
begroting op koers richting evenwicht. Dat is
cruciaal om het vertrouwen in ons land verder
te herstellen.
Vooral bijkomende besparingen
België behoort hiermee ook tot de beste leerlingen van de Europese klas. En met de extra buffer die men meteen heeft aangelegd, kunnen we
eventuele tegenvallers meteen opvangen”, zegt
de Open Vld-voorzitter. De extra maatregelen
bevatten vooral bijkomende besparingen en andere maatregelen. Er zijn amper nieuwe fiscale
inkomsten. Er komt geen extra belasting voor
de bedrijven, geen beperking van de notionele
intrestaftrek, noch een algemene verhoging van
de roerende voorheffing op roerende inkomsten
naar 25%. Ook is er geen sprake van een extra
belasting voor werkende mensen door het nietindexeren van de belastingschalen of het verhogen van de prijs van dienstencheques. “Van de

Het economische herstel wordt niet gehinderd.
vele belastingvoorstellen die de voorbije weken
werden geopperd, heeft geen enkele de eindstreep gehaald. De regering laat de gezinnen en

de bedrijven buiten schot. Dat is ook nodig om
de prille economische heropleving niet te hinderen”, besluit De Croo.

Humaan en correct beleid
Staatssecretaris voor asiel en migratie Maggie
De Block (Open Vld) wil een humaan en correct
beleid voeren, dat internationale bescherming
geeft aan mensen die deze bescherming echt
nodig hebben. Correct tegenover de migrant, tegenover u én tegenover ons eigen sociale systeem.
Een humaan en correct beleid is ook een verhaal
van rechten en van plichten. Vreemdelingen hebben onder andere de plicht de waarheid te zeggen
als zij gehoord worden én onze wetten en regels
te respecteren.
De voorbije maanden werden al
volgende stappen gezet:
Snellere en doeltreffender procedures dankzij
extra budget voor personeel en dankzij de lijst
veilige herkomstlanden. Dossiers uit deze landen
krijgen een beslissing binnen 15 werkdagen.
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Terugkeer (vooral inzet op vrijwillige terugkeer):
gesloten centrum Caricole opent weldra, evenals
een open terugkeercentrum.
Minder instroom: een aantal procedures zijn
al verstrengd en de effecten worden voelbaar.
De verstrengde procedures betreffen gezinshereniging, medische regularisatie, inreisverbod,
OCMW-steun voor EU-onderdanen (valt weg
tijdens eerste drie maanden). Er is ook overleg
gepleegd met Europese collega’s over o.a. betere
controles aan Turks-Griekse grenzen.
Opvang: de transitcentra kunnen langer openblijven dankzij het resultaat van de budgetcontrole. Tegelijkertijd zijn binnen het opvangnetwerk belangrijke besparingen doorgevoerd.

Strijden tegen
straffeloosheid
Het Belgische strafuitvoeringsbeleid is al jaren een pijnpunt binnen
justitie. Annemie Turtelboom bombardeerde dit dan ook prompt tot
een van haar prioriteiten als nieuwe
minister van Justitie. Concreet wil
ze het probleem van de overbevolking aanpakken door in te zetten op
meer celcapaciteit, en door rechters meer mogelijkheden te geven
zoals het toestaan van voorhechtenis onder elektronisch toezicht.
Gedetineerden in voorhechtenis
maken 40% van de totale gevange-

nispopulatie uit. “Niet iedereen die
verdacht wordt, moet per se naar
de gevangenis worden gestuurd
in afwachting van zijn eventuele
veroordeling”, aldus Annemie Turtelboom. “Fraudeurs bijvoorbeeld
kunnen perfect onder elektronisch
toezicht worden gezet in afwachting van het verdere verloop van het
onderzoek.”Daarnaast wil de minister er ook voor zorgen dat meer
vreemdelingen hun straf uitzitten in
het land van oorsprong.

Gents OCMW-voorzitter Geert Versnick
(Open Vld) wil de
toekenning van een
leefloon koppelen
aan de verplichting
voor ouders om hun
kleuters naar school
te sturen. Open Vldvoorzitter Alexander
De Croo steunt het
voorstel van zijn
partijgenoot.

Strooien
met geld

Open Vld pleit al lang voor een stapsgewijze verlaging van
de leerplicht naar 3 jaar.

Leefloon aan
schoolplicht koppelen
“Hoe vroeger we kansarme kinderen naar
school sturen, hoe groter hun kansen om uit de
armoede te geraken,” zegt de Croo. Hij betreurt
de afwijzende houding van Vlaams minister
van Onderwijs, Pascal Smet: “Nochtans heeft
zijn partijgenote en oud-OCMW-voorzitter van
Antwerpen, Monica De Coninck, in het verleden eenzelfde aanpak verdedigd en doorgevoerd.”
Met zijn voorstel wil Geert Versnick kansarme
kinderen meer kansen geven om uit de armoede te geraken: “Onderwijs is een belangrijke
hefboom om uit de armoede te geraken. Kinderen uit kwetsbare groepen kunnen via de school
belangrijke vaardigheden leren die hen sterker
moeten maken in onze samenleving. Zeker
voor anderstalige kinderen is het belangrijk dat

ze zo snel mogelijk naar school gaan en Nederlands leren. Enkel zo vermijden we dat taalachterstand ook leerachterstand wordt.”
Open Vld pleit al lang voor een stapsgewijze
verlaging van de leerplicht naar 3 jaar. “Als je
anderstalige kinderen al vanaf drie of vier jaar
in de kleuterklas krijgt waar ze spelenderwijs
Nederlands kunnen leren, is hun taalachterstand weggewerkt op het moment dat ze naar
het eerste leerjaar gaan,” stelt Alexander De
Croo. Met dit voorstel krijgen OCMW’s en gemeenten een belangrijke stok achter de deur.
Als alle positieve maatregelen ten spijt, ouders
toch halsstarrig blijven weigeren hun kinderen
naar school te sturen, kunnen ze via dit voorstel
op andere gedachten gebracht worden.

Open Vld is niet onder de indruk van de
begrotingscontrole van de Vlaamse regering. De regering wil geen reserves aanleggen, waardoor de Vlaamse begroting
niet gewapend is tegen de rampspoed die
eraan zit te komen. Het derde net van de
VRT wordt niet geschrapt, en de inkomsten die De Lijn zal genereren zijn ruimschoots onvoldoende. Open Vld-fractieleider in het Vlaams Parlement Sas van
Rouveroij is ook ongerust over de kindpremie. De Vlaamse regering stelt de kindpremie één jaar uit, terwijl Open Vld ervoor
pleit dat ze wordt afgeschaft. De Vlaming
is niet gediend met eenmalige cadeaus,
maar wel met structurele maatregelen.
Ook de vermindering van het aantal ambtenaren is flauw. Vlaanderen had in het
oorspronkelijke bestuursakkoord al gezegd 5 % van de ambtenaren te laten afvloeien. Voorlopig zitten we nog maar aan
1 %. Van Rouveroij: “Ik vrees dat we over
enkele maanden opnieuw moeten praten
over een begroting die enkele honderden
miljoenen euro in het rood gaat.”

nationaal nieuws
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Werken met de Vlaamse overheid
loont (maar men moet het willen)
De bestuursmeerderheden
in de beide gemeenten hebben de laatste zes jaar geen
blijk getoond van de wil
om grote investeringen uit
te voeren. Meestal ligt de
slechte relatie met de hogere overheid aan de basis.
De Franstalige meerderheid
wil liever niet samenwerken
met de provincie VlaamsBrabant en het Vlaams gewest. Hierdoor lopen de
beide gemeenten miljoenen
euro’s overheidssteun mis.
door Jean Pitot
Het kan anders. Soms kunnen
de inspanning van enkele inwoners en raadsleden heel wat
in beweging krijgen. Drie voorbeelden.
Vlamingen bouwen nieuw
kinderdagverblijf
November 2011 heeft het kinderdagverblijf VZW
‘t Kraaiennestje zijn intrek genomen in een nieuw
gebouw in Kraainem. Na bijna 11 jaar in de containers is dit uiteraard goed nieuws!
In het jaar 2000 hebben Ria Platel en Luk Van
Biesen het idee van een Vlaams kinderdagverblijf geopperd. Kinderopvang is zeer belangrijk
in onze regio. Maar hier wringt het schoentje:
de gemeentebesturen willen geen kinderopvang
onder toezicht van Kind & Gezin. Daarom deden
de Vlamingen het alleen. Een project werd ingediend en voor 60 % gesubsidieerd door Vlaanderen.
Dankzij de deskundige hulp van ons bestuurs-

Open Vld bezoekt werken Sint-Pancratiuskerk.
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Open Vld geeft geschenk aan medewerkers
kinderkribbe

“Hogere overheid niet
links laten liggen maar
mee laten investeren”
lid, dhr. Jean Pitot. Het kinderdagverblijf kon
echter niet rekenen op een uitbreiding van haar
opvangcapaciteit. De Vlaamse regering, en de
N-VA minister Bourgeois in het bijzonder, pleegden woordbreuk. Niet getreurd, de door het FDF
weggepeste ‘Weeg’ werd teruggehaald. Het bestuur van Open Vld Kraainem en Wezembeek–
Oppem wensen alle medewerkers van het Kraaiennestje een dikke proficiat voor de realisatie.
Renovatie Sint –Pancratiuskerk
Na 20 jaar is de administratieve mallemolen van
het dossier voor de renovatie van de Sint-Pancratiuskerk eindelijk klaar geraakt. Medio 2010 zijn
de werken gestart. Eind oktober 2012 zal de volledige renovatie afgerond zijn. De werken worden
voor 60 % gesubsidieerd door het Vlaams Gewest
en 20 % door de provincie Vlaams-Brabant. Het
subsidiedossier werd door de toenmalige liberale
schepen Hereng en Van Biesen in orde gebracht
met toenmalig Open Vld-minister Van Mechelen.
Dit prachtig stukje patrimonium werd door het
samenwerken van provincie, gewest en gemeente
mooi gerenoveerd. Als men wil kan het.
Renovatie Orgel Sint–Pieterskerk
Ook het prachtige orgel van de Sint-Pieterskerk
van Wezembeek-Oppem werd dankzij de subsidiëring van het Vlaams gewest en de provincie
Vlaams-Brabant volledig gerestaureerd. Een or-

gel om fier op te zijn. Met dank aan het gewest en
de provincie.
La majorité au pouvoir dans nos deux communes n’a pas fait mine ces 6 dernières années de
volonté de réaliser de grands investissements.
Souvent, c’est le rapport médiocre avec les
autorités qui sont à la base du problème. La
majorité francophone ne souhaite pas coopérer avec la province du Brabant flamand ni la
région flamande. Nos deux communes passent donc à côté de millions d’euros de subsides. Cependant, les alternatives existent
notamment grâce à des initiatives émanant
de l’habitant ainsi que de quelques conseillers communaux. La nouvelle construction de
la crèche ’t Kraaiennestje et la rénovation de
l’église Saint-Pancrace ainsi que de l’orgue de
l’église Saint- Pierre confirment que ces autorités sont prêtes à investir.
During the last six years, the municipal majorities didn’t show the will to make large investments. In most cases, the cause of this was the
poor relationship with the higher authorities.
The French-speaking majority doesn’t want to
cooperate with the province of Vlaams Brabant and the Flemish Region, which makes
that both communities miss millions of euros
of state aids. However, thanks to the efforts of
some inhabitants and members of the council,
it has been proven that it can be otherwise. The
newly built day nursery ‘t Kraaiennestje, and
the renovation of the Sint Pancratius church
and the organ of the Sint Pieters church prove
that the higher authorities want to invest.

AFVAL EN AFVALOPHALING:
GEEN VIES VERHAAL
Wilfried Servranckx
De enige Nederlandstalige mandataris die een bestuursmandaat
kreeg van de Franstalige meerderheid is Open Vld-raadslid Wilfried
Servranckx. Sinds 2002 is hij voorzitter van de raad
van bestuur van de intercommunale INTERZA, die
de ophaling en de verwerking van het huishoudelijk
afval regelt alsook de recyclageparken uitbaat.
Er waait de laatste tien jaar een frisse wind. Een
nieuwe directie werd aangetrokken en diverse
maatregelen werden genomen om de werking te
optimaliseren en de kosten te reduceren. De medewerking van de gemeenten en de burgers was noodzakelijk. De klemtoon lag op een duidelijke communicatie via de milieukranten en op overleg. In 2002

bedroegen de werkingskosten ongeveer 7,5 miljoen
euro, in 2010 is dit teruggebracht tot ongeveer 5,5
miljoen euro, 26 % minder.
Anderzijds werden de inkomsten verhoogd en werden de retributies van de burgers aan de gemeenten
gewijzigd. Men betaalt nu in verhouding tot de aangeboden hoeveelheid huisvuil. Dit is veel eerlijker
dan het vroegere forfaitaire systeem.
Dit had dus voor gevolg dat de netto kost ten laste
van de gemeenten werd herleid tot ongeveer 35 %
ten opzichte van 2002. De intercommunale INTERZA is financieel gezond en wordt op een degelijke wijze beheerd. Met Wilfried Servranckx bewijst de Open Vld dat ze kan beheren als een goed
huisvader.

Let’s fight
litter
together
INTERZA is the intermunicipal
company, responsible for the collection and processing of domestic
waste, and also for the exploitation
of the recycling centers. Since 2002,
Wilfried Servranckx is its chairman.
Numerous initiatives have been taken to improve its functioning and
to reorganize its finances. Over these
past ten years, operational costs decreased with 26 % from 7.5 to 5.5
million. Wilfried proves that liberals
are capable managers.
Now, INTERZA enters the list with
litter and wants to remove it from
the street picture, since more and
more inhabitants experience litter as
a daily annoyance. Everyone can assist in this. So, don’t hesitate to get in
touch with INTERZA.

Combattons les immondices sauvages
Interza est le service intercommunale en charge du ramassage
d’immondices ménagers ainsi que de la gestion des parcs à conteneur. Wilfried Servranckx en est le président depuis 2002. Il est le
seul mandataire d’ Open Vld chez Interza. De nombreuses initiatives
ont été prises afin d’améliorer sa gestion et son assainissement. Les
coûts d’exploitation ont baissé de 7,5 à 5,5 millions d’euros en dix
ans soit une réduction de 26 %. Wilfried prouve ainsi que les libéraux
mènent une bonne politique et ceci est propice à la gestion. Interza
s’engage à combattre la déchetterie sauvage et souhaite des voiries
propres. De plus en plus d’habitants sont confrontés à ce fléau quotidien. Chacun de nous peut y remédier. Interza est à votre disposition. Interza s’engage à combattre la déchetterie sauvage et souhaite
des voiries propres. De plus en plus d’habitants sont confrontés à ce
fléau quotidien. Chacun de nous peut y remédier. Interza est à votre
disposition.

Open Vld kiest bewust voor
milieuvriendelijk drukwerk
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jong, liberaal en
politiek geëngageerd
Toen ik begin vorig jaar besloot lid te worden bij Open-Vld Kraainem,
was dat geen willekeurige beslissing. Ik koos bewust om me actief in
te zetten voor een politiek programma dat het best aansluit bij de noden van een nieuwe generatie en dat denkt op lange termijn. Men zegt
weleens dat jongeren zich niet bezighouden met het politieke beleid dat
gevoerd wordt en de gevolgen die daaruit voortvloeien voor de maatschappij. Ik maak deel uit van die jongeren die zich wél aantrekken wat
er gebeurt in onze samenleving, niet alleen op korte termijn maar ook
met het oog op de toekomst. Als je niet tevreden bent met de manier
waarop de dingen lopen, moet je als politieke burger zelf een actieve rol
durven spelen, en dit geldt uiteraard ook voor jongeren. Het is makkelijk
om kritiek te uiten, maar het vraagt veel meer moed om mee te werken
aan het beleid en er zelf de verantwoordelijkheid voor te dragen.
Binnen Open Vld heb ik in mijn eigen gemeente een plek gevonden waar
ik me kan ontplooien tot die politieke burger. Als jongere heb je immers
nog meer dan anderen nood aan een veilige en goed georganiseerde gemeente die je de kans geeft om je volledig te ontplooien. De zorg voor
de gemeentebewoners mag niet gehypothekeerd worden door politieke
taalspelletjes, maar moet op een adequate manier verzekerd worden.
Jongeren maken evengoed deel uit van het kloppende hart van een gemeente. Daarom is het nodig dat ze niet aan de kant blijven staan maar
hun plaats opeisen en mee waken over een goed beleid. Ik heb alvast
besloten om niet langer aan de kant te staan.
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BetAALBAAr wONeN vOOr ONZe jONGereN
Een appartement of huis huren of kopen, laat staan een
bouwgrond kopen, is voor vele mensen in de Vlaamse
Rand een zware financiële opgave. De Vlaamse Regering wil de kleine tot middelgrote inkomens helpen om
een betaalbare woning te vinden zodat ze in hun buurt
zouden kunnen blijven wonen. Hiervoor werd terecht
Vlabinvest opgericht. Open Vld-voorzitter Rudi Vandervorst pleit al jaren voor meer investeringen in betaalbaar wonen. Gezien de prijzen op de privé-markt
moet er van hogerhand ingegrepen worden. Het kan
toch niet dat onze kinderen hier niet kunnen blijven
wonen en dat woningen worden opgekocht door EUambtenaren of hogere kaderleden.
Bouw 16 huurappartementen Vlabinvest
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Wil je meehelpen aan de uitbouw van open Vld en
een open samenleving? denk je toekomstgericht
en houd je niet vast aan oude starre structuren
uit het verleden? sluit je dan nu aan bij open Vld!

Welke VooRdelen geniet je als lid?
je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen.
je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen.
je kan je kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen.
je ontvangt wekelijks in je mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze partij.
driemaandelijks sturen wij je per post het ledenmagazine blauw.
Je kan met ons contact opnemen via luc schonkeren, luc.schonkeren@
telenet.be en Rudi Vandervorst, rudi.vandervorst1@telenet.be
informatie vind je op www.kraainem.openvld.be en
www.wezembeekoppem.openvld.be

Jean Pitot
Bestuurslid

Dominique Vanherck
Bestuurslid

Eddy Vandriesche
Bestuurslid

Roy Edwards
Bestuurslid

