
De gemeente Zemst haalt meer dan 95 procent 
van haar belastingopbrengsten uit opcentiemen.  
Eén opcentiem betekent dat u voor elke euro die 
de Staat of het Vlaamse Gewest aan belastingen 
innen, één cent extra betaalt, die vervolgens aan 
de gemeente wordt doorgestort.  Gemeentelijke 
opcentiemen worden vooral toegepast op de perso-

nenbelasting (dat is de belasting op uw inkomen) 
en op de onroerende voorheffing (dat is een voor-
schot op de belasting op het kadastrale inkomen).

Hoog of laag?
In Zemst betalen wij 7 opcentiemen op de per-
sonenbelasting en 1100 opcentiemen op de on-

roerende voorheffing. Is dit nu hoog of laag? Om 
dat te weten moeten we ze vergelijken met die in 
de andere gemeenten. Op bladzijde 6 vindt u een 
tabel met de opcentiemen voor 2012 in onze pro-
vincie.  Daaruit blijkt dat het gemiddelde voor alle 
Vlaams-Brabantse gemeenten 7,2 opcentiemen op 
de personenbelasting en 1154 opcentiemen op de 
onroerende voorheffing bedraagt.  Dan zitten we in 
Zemst toch nog niet slecht, zou men op het eerste 
zicht kunnen besluiten. Maar een gemiddelde be-
tekent wel dat bepaalde gemeenten daarboven zit-
ten en andere eronder.
Lees verder p.6

open Vld doet het zuiniger

INHOUD

Het is weer de tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. Be-
lastingen zijn nodig om de dienstverlening van de verschil-
lende overheden te financieren. Maar hoeveel betaalt u in 
Zemst en is dat veel of weinig?
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Your vote counts too! 
Register now / 7

Open Vld Zemst ijvert voor een zuiniger beleid.

RecHtVaaRdige 
VRijHeid
Op de Visiedag ‘#VRIJHEID’ van Open Vld in Gent 
op 12 mei hield voorzitter Alexander De Croo een 
pleidooi voor rechtvaardige vrijheid. “De banken- 
en schuldencrisis hebben bewezen dat een extra 
dimensie nodig is voor het vrijheidsbegrip. Een di-
mensie van rechtvaardigheid.”

 lees verder p.5
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De winter is nog maar net voorbij, of alle aan-
dacht is al gericht op wat de herfst ons zal bren-
gen. De gemeenteraadsverkiezingen genereren al 
heel wat pittige debatten en mooie beloften. Ie-
dereen laten opdraaien voor prestigeprojecten, of 
zin doen krijgen in wat? Was 12 jaar niet genoeg 
om iets te veranderen? Gelukkig is er een alter-
natief: het uitbouwen van een duurzame, eerlijke 
samenleving! Er is de laatste jaren zoveel mis-
gelopen. Daarom moeten wij de welvaart en het 
welzijn van onze dorpsgenoten in stand houden. 
Het is belangrijk om de budgetten onder controle 
te houden en ondernemers/instellingen te kun-
nen ondersteunen. Wij beloven een bestuur dat 
zorgt voor een eerlijke besteding van de uitgaven 
die de hele gemeenschap ten goede komt. Is het 
hier dan slecht om te wonen? Neen, zeker niet, 

maar nieuw bloed kan de nodige impulsen geven 
om meer diepgang te geven. Open Vld kan die 
extra impulsen geven indien u ons de kans geeft.

de zomeR VooRbij

Marc De Mulder: “Het is belangrijk om de 
budgetten onder controle te houden.”

We schrijven eind mei 2012 en een lentezon heb-
ben we nog maar één weekend echt gezien. De 
economische crisis, de verontrustende beurscij-
fers, de eurozone met hoofdpijn en de Grieken 
die er niet uit geraken of ze al dan niet willen 
besparen. Veel zaken die als donkere wolken bo-
ven ons hoofd hangen. We zouden bijna vergeten 
dat de meimaand eigenlijk een leuke maand is. 
Veel vakantiedagen voor de jongeren, Moeder-
dag, veulentjes en lammetjes in de wei, alles oogt 
groen, een kampioenstitel hier en een Commu-
niefeest daar. 
Ondanks alle beslommeringen gaat het leven 
gewoon door. En gelukkig maar. Het einde van 
de legislatuur 2007-2012 komt in zicht. De eer-
ste verkiezingsborden. Balansen worden opge-
maakt. Maar aan sommige beweringen krijg ik 
kop nog staart. De ene claimt ‘ verandering’  en 
dit na  twaalf jaar meerderheid. De ander kondigt 
zonder enige schroom ‘het einde van de lokale de-
mocratie’ aan. Laat mij de nuchtere, open geest 
en verantwoordelijkheidszin. Met actief burger-

schap. Naar een andere toekomst. Om zo een hel-
dere hemel te bekomen. Nu nog de kans krijgen!

Katia De Vreese

blauwe vrouw = 
heldere hemel

Katia De Vreese: “Open geest en 
verantwoordelijkheidszin.”

Open Vld Zemst kan terugblikken op 
een geslaagd Hapje & Tapje op de 
Sinksenjaarmarkt in de tuin van volks-
vertegenwoordiger Luk Van Biesen. 
De weergoden waren ons goedge-
zind en de Zemstenaars waren eens 
te meer goedgeluimd. Het doet ons 
plezier dat elk jaar meer mensen de 
weg weten te vinden naar de tuin in 
de Kloosterstraat. Bedankt voor uw 
aanwezigheid. Samen kleuren we 
Zemst hemelsblauw!

Jurgen Segers

Hapje & tapje grOOt sUcces DaNkzIj U!

VeraNDereN? 
DOeN!
sommigen schreeuwen het luid van de 

daken: veranderen! In elke straat van 

onze gemeente vond je de afgelopen 

maand wel een tuin met daarin een groot 

geel bord en daarop de boodschap dat 

zemst zin heeft om te veranderen. Als 

oppositiepartij hadden we het natuurlijk 

zelf niet beter kunnen bedenken. Een 

nieuwe wind? Daar gaan we als Open 

Vld zemst uiteraard volkomen voor. De 

meest logische weg om dit te bereiken is 

vanzelfsprekend een wijziging van de ge-

meentelijke bestuursploeg na 14 oktober. 

Om enigszins in de actualiteit te blijven: 

een voetbaltrainer die van speelstijl wil 

veranderen wijzigt ook de spelers in zijn 

team. Vanuit de oppositie hebben we 

steeds constructief meegewerkt aan het 

beleid en de vinger op de wonde gelegd 

waar en wanneer dat moest. we zijn dan 

ook de enige geloofwaardige garantie op 

verandering. 

Als voorzitter van 

Open Vld zemst 

ben ik dan ook 

trots om u met 

het oog op de 

gemeenteraads-

verkiezingen van 

14 oktober in de 

komende dagen 

een toffe ploeg te 

kunnen voorstel-

len. Deze ploeg 

is een gezonde mix van leeftijd, deelge-

meente, interesses en achtergrond. we 

hebben ook waanzinnig lang nagedacht 

over een fris programma om jullie, inwo-

ners van zemst, te kunnen aanbieden. 

naast de spelers is immers ook het ver-

haal minstens even belangrijk. Deelnemen 

aan de gevraagde verandering doen we 

dan ook met veel zin en volle overtuiging. 

Elke steun daarbij is welkom. nog een 

welverdiende en ontspannende vakantie 

toegewenst!

door William
 Lauwers, voorzitter 

Open Vld Zemst Elk jaar weten meer mensen de weg te 
vinden naar de Kloosterstraat.



Hoewel het inderdaad een zeer 
idyllische locatie is, is het er 
nog steeds verboden om vuur 
te maken! Het is er, zeker bij 
droog weer, veel te gevaarlijk 
voor! Het staat dan ook duidelijk in het regle-
ment van het park dat dit verboden is… Nu ja, 
‘duidelijk’ is misschien een groot woord. Voor 
diegenen die het reglement nog niet gelezen heb-
ben: het hangt op een groot bord aan de ingang 
van het park. Met een groot grondplan van het 
park ervoor getimmerd.
De ervaring leert ons echter dat de meeste park-
gangers die met de barbecue in de aanslag het 
park elke zomerdag bezetten, uit het buitenland 
afkomstig zijn. Vooral in Oost-Europa wordt er 
veel reclame gemaakt voor de ‘PUT VAN WEER-
DE’. Deze mensen hebben niet veel aan een regle-
ment in het Nederlands. Er zijn pictogrammen 
die ons erop wijzen dat honden aan de leiband 
moeten en paarden verboden zijn. Toch zien we 
tot op heden nog geen pictogrammen voor het 
enige probleem dat echt een gevaar betekent 
voor de omwonenden: vuur maken. De politie 
zou dus moeten investeren in een linguïst en twee 
nieuwe fulltime agenten om de hele zomer de si-
tuatie in Weerde onder controle te houden. Of de 
gemeente plaatst een bordje van 30 cm groot met 
een pictogram… 

SteRk VeRVuild
Tenslotte is er nog het probleem van de zwem-
mers. Wie de geschiedenis van de Weerdse vij-
ver eropna leest, weet dat deze sterk vervuild 

was. Hoewel de laatste jaren de situatie enorm 
verbeterd is, is het nog steeds niet veilig om te 
zwemmen. Weerom door de taalbarrière en een 
gebrek aan algemene informatie weten de meeste 
zwemmers dat niet. Elk jaar zwemmen er tien-

tallen nietsvermoedende kinderen in het water, 
waar mogelijk nog steeds resten zijn van zware 
vervuiling. 
Wij denken dat het tijd wordt dat de gemeente 
nadenkt over wat er in de toekomst met dit park 
zal gebeuren, en ingrijpt waar nodig. Liefst voor 
het goede weer écht begonnen is. Of willen we 
van de Put van Weerde een tweede BLOSO-fiasco 
maken?

bbQ-seizoen in aantocht!

Er is niets zo gezellig als met vrienden en familie te genie-
ten van de warmte met lekker eten en een goede frisse pint. 
Nu blijkt al jaren dat ‘de put van Weerde’ een zeer populaire 
locatie is voor dit soort evenementen. 

 Het is nog steeds verboden 
om vuur te maken in de Put 

van Weerde!

eIgeN peNsIOeN VerzekereN
In een aangetekend schrijven reageert het ge-
meentebestuur op ons artikel in het vorige num-
mer van De Blauwe zemstenaar. De inhoud van 
hun reactie zullen ze afdrukken in het gemeente-
blad.  Daarom hoeven wij dit niet te doen. 
Open Vld zemst stelt met klem dat : 
°de uitwerking van de gemeenteraadsbeslissing 
tot gevolg heeft dat meer dan één miljoen euro uit 
de reserves wordt weggehaald om de persoonlij-
ke pensioenen van de heren Coopman, Dehaene 
en co veilig te stellen in de toekomst. 
°volgens de hogere overheid heeft geen enkele 
gemeente in Vlaanderen een dergelijk persoonlijk 
pensioenplan voor haar mandatarissen. Daaren-

boven zal de pensioenlast in de toekomst voor 
de uitvoerende mandatarissen niet stijgen gelet 
op de nieuwe pensioenwet. En pensioenrechten 
worden nu opgebouwd op 36 jaar in plaats van 
20 jaar: een quasi verdubbeling. Door het opzet-
ten van deze financiële constructie zijn de heren 
schepenen en burgemeester zeker dat hun pen-
sioen altijd zal betaald worden. Valt er echter een 
put in de weg in een van de volgende weken, dan 
zal de gemeente moeten lenen, want de kas is 
leeg. slaap gerust,  heren en dames schepenen 
en burgemeester: uw pensioencenten liggen nu 
al klaar voor jullie.

“Willen we van de Put 
van Weerde een tweede 
BLOSO-fiasco maken?”

Jonathan De Mulder
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Volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen: 
“De kas van de gemeente is leeg.”
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Vertrouwen en groei nodig 
om crisis te bestrijden

Open Vld-voorzitter Alexander De Croo, Europees liberaal 
fractieleider Guy Verhofstadt en Open Vld-Kamerfractieleider 
Patrick Dewael hebben het “Open Vld-plan voor vertrouwen 
en groei” voorgesteld in het Europees Parlement. 
Het bevat een reeks maatregelen die zowel op Europees als 
op nationaal niveau nodig zijn om Europa én ons land uit de 
crisis te loodsen. 

De Croo benadrukt dat saneren en 
groei hand in hand gaan: “Sommigen 
zien een tegenstelling tussen bespa-
ren om de begroting gezond te maken 
en maatregelen nemen die de groei 
moeten bevorderen. Nochtans gaan 
beide hand in hand. Een gezonde be-
groting moet het vertrouwen in ons 
land verder herstellen en met enkele 
doelgerichte maatregelen kunnen we 
de groei een extra duw in de rug ge-
ven.”
 
cRuciale Rol 
VooR euRopa
Guy Verhofstadt benadrukte dat Eu-
ropa een cruciale rol speelt in het be-
zweren van de crisis: “Er moeten extra 
maatregelen komen om de muntunie 
overeind te houden. Ik denk daarbij 
aan een invoering van een Europees 
Schulddelgingsfonds, waarin de over-
heidsschulden van de euro-lidstaten 
boven de 60% van het bbp, worden 
gepoold.” Daarnaast pleit hij onder 
meer voor de oprichting van een eco-

nomische regering binnen de schoot 
van de Europese Commissie. Europa 
moet ook initiatieven nemen om de 
economische groei in de EU aan te 
zwengelen, bv. een uitbreiding van 
het kapitaal van de Europese Inves-
teringsbank.
 
HeRVoRmingen in belgië
Patrick Dewael wijst op het belang 
van de doorgevoerde hervormingen 
in ons land: “Met de pensioenhervor-
ming en de hervorming van de werk-
loosheid, heeft de regering al enkele 
belangrijke stappen gezet om onze 
welvaart veilig te stellen. Maar er 
zal meer moeten gebeuren om onze 
economie een duw in de rug te ge-

ven.” Open Vld heeft enkele concrete 
voorstellen klaar die de arbeidsmarkt 
flexibeler moeten maken: opstapcon-
tracten voor jongeren en langdurig 
werklozen; schoolbelcontracten; een 
‘annualisering’ van de arbeidstijd, om 
werk en gezin beter te combineren 
door betere spreiding van werkuren; 
interimarbeid bij de overheid; en spe-
cifieke lastenverlagingen voor jonge-
ren, laaggeschoolden en 55-plussers. 
 
lageRe loonkoSten
Open Vld vraagt dat de regering ook 
maatregelen neemt om de loonkos-
tenhandicap met onze buurlanden 
weg te werken en pleit   voor speci-
fieke belastingverlagingen, die er-
voor zorgen dat meer mensen aan 
het werk gaan: bv. het verhogen van 
het belastingvrij minimum of een 
lastenverlaging voor zelfstandigen 
voor de eerste drie werknemers die 
ze in dienst nemen. In uitvoering van 
de aanbevelingen van de Europese 
Commissie vraagt Open Vld ook aan 

de Hoge Raad voor Financiën om een 
grondige hervorming van het belas-
tingsysteem voor te bereiden.
 
begRoting op koeRS Hou-
den
Alexander De Croo beklemtoont 
ten slotte het belang om de begro-
tingsdiscipline aan te houden. “Om 
de welvaart veilig te stellen voor de 
toekomst is het cruciaal dat het ver-
trouwen in ons land verder hersteld 
wordt. Daarom mogen we de begro-
tingsteugels niet laten vieren en niet 
afwijken van het pad dat werd uitge-
tekend om tegen 2015 opnieuw een 
begroting in evenwicht te hebben”. 
Hij wijst erop dat de rente momen-
teel half zo laag is als eind vorig jaar: 
“De hervormingen en besparingen 
werken. Het vertrouwen in ons land 
is er weer. Dat moeten we zo houden. 
Daarom pleit ik er ook voor om de 
verplichting om de begroting in even-
wicht te houden, op te nemen in de 
Grondwet.”

“met doelgerichte 
maatregelen de 
groei een duw in 
de rug geven”

V.l.n.r.: Patrick Dewael, 
Alexander De Croo, Guy Verhofstadt.



Open Vld is tevreden dat de federale regering volop 
werk maakt van de hervorming van de werkloos-
heidsuitkeringen. Die zullen voortaan sterker dalen 
in de tijd, om na maximaal vier jaar te eindigen op 
een forfaitaire uitkering, in de buurt van het leef-
loon. Alexander De Croo: “Deze hervorming is het 
sluitstuk van een activerend werkloosheidsbeleid. 
Door de stapsgewijze daling van de werkloosheids-
uitkeringen wordt de kloof met werken groter en 
zetten mensen vlotter de stap naar een job.”
 
alle Helpende Handen nodig
Internationale studies tonen aan dat mensen de op-
stap naar werk vlotter maken wanneer uitkeringen 
worden afgebouwd. Er is werk en de volgende jaren 
zal de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar groter 
worden. Met de vergrijzing en het prille herstel van 

de economie hebben we alle helpende handen no-
dig. Het is dan ook het moment bij uitstek om deze 
structurele hervorming van de werkloosheid door 
te voeren. Het afbouwen van de werkloosheidsuit-
keringen in de tijd komt er naast een hele reeks an-
dere hervormingen van de arbeidsmarkt die mensen 
aan het werk moeten zetten, zoals de inperking van 
de werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere 
brugpensioen) en het blijvend opvolgen en activeren 
van 50-plussers. “Een blik over de landsgrenzen leert 
dat doorgedreven activering leidt tot méér ingevul-
de jobs en minder armoede. Kijk naar Nederland: 
daar telt men minder werklozen, minder armoede 
en meer werkenden dan in België. Deze maatregel is 
dus per definitie een sociale maatregel. Mensen aan 
een job helpen is hen de lift van sociale mobiliteit 
aanbieden,” besluit De Croo.

Werkloosheid 
grondig hervormd

Dankzij de hervormingen zullen mensen vlotter 
de stap naar een job zetten.
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VlaamSe 
RegeRing 
iS StuuRlooS
De ruzie tussen de coalitiepartners in 
de Vlaamse regering over de milieu-
vergunning voor Uplace splijt deze 
regering doormidden. “Kan de rege-
ring Peeters op deze manier nog wel 
besturen?”, vraagt Open Vld-fractie-
voorzitter Sas van Rouveroij zich af. 
In dit dossier gaf de Vlaamse regering 
opnieuw de indruk van een stuurloos 
schip. Ook de manier waarop ze met 
het ‘Vlaams handvest’ kwam aandra-
ven was niet van aard om veel vertrou-
wen te wekken. Van Rouveroij: “Het 
Vlaams handvest vergt een zo breed 
mogelijk politiek draagvlak. De hol-
derdebolderwijze waarop de Vlaamse 
regering het aan de pers voorstelde 
geeft dit handvest een valse start. Dat 
is zeer betreurenswaardig. Het getuigt 
van een voortdurend misprijzen voor 
alwie niet behoort tot haar eigen tijde-
lijke meerderheid.”

Maanden geleden kreeg Van Rouve-
roij van minister-president Peeters 
de vraag om mee te werken aan het 
handvest. Peeters omschreef de be-
merkingen van Open Vld als ‘zeer con-
structief’ en zou die voorleggen aan 
de coalitiepartners, om daarna verde-
re afspraken met Open Vld te maken. 
Dat laatste is dus nooit gebeurd. Want 
de Vlaamse regering heeft maanden-
lang ruzie gemaakt over het woordje 
‘natie’. Toen er dan uiteindelijk een ak-
koord uit de bus kwam, besliste ze om 
de tekst in ijltempo te communiceren. 
Daarbij negeerde ze zonder verpinken 
de gemaakte afspraken met Open Vld. 
Als voorbeeld voor de ‘waarden’ waar-
van dit handvest de uiting moet zijn, 
kan dit alvast tellen. 

Vervolg van p.1
“Deze dimensie koppelt vrijheid opnieuw aan 
verantwoordelijkheid en aan de lange termijn, 
aan duurzaamheid. Voor hebzucht en spilzucht 
is geen plaats: die botsen met individuele ver-
antwoordelijkheid, maar ook met onze plicht 
om de volgende generaties niet op te zadelen 
met een torenhoge schuld of een onleefbare 
planeet.” met deze twee nieuwe klemtonen – 
verantwoordelijkheid en duurzaamheid – wil 
Open Vld het vrijheidsbegrip mee laten evolu-
eren met de samenleving: “Door de nadruk te 

leggen op verantwoordelijkheid en duurzaam-
heid, vullen we vrijheid op een rechtvaardige 
manier in,” vindt De Croo. In domeinen als 
economie, arbeidsmarkt, justitie, democra-
tie of Europa moeten een aantal pijnlijke on-
rechtvaardigheden dringend weggewerkt wor-
den. Daarom plant Open Vld in de komende 
maanden een hele reeks studiedagen om deze 
thema’s te bespreken en nieuwe voorstellen te 
doen. Eind 2013 organiseert de partij een con-
gres om een nieuwe beginselverklaring op te 
stellen.

pleidooi VooR 
RecHtVaaRdige VRijHeid 

Sas Van Rouveroij, fractieleider 
open Vld Vlaams parlement



open Vld doet het zuiniger 
Uit tabel 1 hiernaast leren 
we dat in Vlaams-Brabant 
zestien gemeenten het 
voor de personenbelasting 
beter doen dan Zemst en 
dat in wel drieëntwintig ge-
meenten de opcentiemen 
op de onroerende voorhef-
fing lager liggen. Daar is de 
aanwezigheid van Open Vld 
in het bestuur van de over-
grote meerderheid van die 
gemeenten natuurlijk niet 
vreemd aan.

Vervolg van p.1
Als we de gemiddelde opcen-
tiemen berekenen naargelang 
Open Vld in de oppositie zit, deelt uitmaakt van 
de meerderheid (m. in tabel 1) of bovendien ook 
nog eens de burgemeester levert (burg. in tabel 
1), dan vallen de verschillen zeer duidelijk op (ta-
bel 2).

We moeten inderdaad vaststellen dat als Open 
Vld in de meerderheid komt, de opcentiemen op 
de personenbelasting zakken van 7,5 naar 7,0 en 
nog verder naar 6,5 als ook de burgemeester tot 
Open Vld behoort. Dat is een daling met maar 
liefst 13%. De opcentiemen op de onroerende 

voorheffing zakken met Open Vld van 1233 naar 
1108 en met een Open Vld-burgemeester bedra-
gen ze nog maar 970, wat een belastingverminde-
ring is van 21 %!

dicHteR bij HuiS
En dat zijn dan nog maar de gemiddelde cijfers 
over de gehele provincie Vlaams-Brabant. La-
ten we het eens dichter bij huis zoeken en Zemst 
vergelijken met haar landelijke buurgemeen-
ten Boortmeerbeek, Grimbergen, Kampenhout, 
Kapelle-op-den-Bos en Steenokkerzeel. We la-
ten Vilvoorde en Mechelen, dat in de provincie 
Antwerpen ligt, hier buiten beschouwing. In te-
genstelling tot Zemst vervullen zij een stedelijke 
centrumfunctie en dat is financieel natuurlijk een 
heel ander verhaal.
Kapelle-op-den-Bos, waar Open Vld in de op-
positie zit, is nog duurder dan Zemst.  Maar in 
de vier andere buurgemeenten, waar Open Vld 
wel deelt uitmaakt van de bestuursmeerderheid, 
bedragen de opcentiemen gemiddeld 6,3 voor de 
personenbelasting en 944 voor de onroerende 
voorheffing.  Dat is nog beter dan het gemiddelde 
van de Vlaams-Brabantse gemeenten met Open 
Vld-burgemeester.

In twee buurgemeenten, Grimbergen en Kam-
penhout, zit Open Vld wel in de meerderheid, 
maar levert ze niet de burgemeester. Dat is wel-
licht een meer realistisch vergelijkingspunt voor 
ons. Hun inwoners betalen daar respectievelijk 
6,5 en 6 opcentiemen op de personenbelasting en 
775 en 950 opcentiemen op de onroerende voor-
heffing.
En men kan van Grimbergen bijvoorbeeld toch 
niet beweren dat die lagere opcentiemen te wij-
ten zijn aan minder diensten die de gemeente 
aan haar bevolking verstrekt dan Zemst. Zo staat 
er in Grimbergen al bijna veertig jaar een cul-
tureel centrum, waarvoor de gemeente elk jaar 
ongeveer 1,5 miljoen euro aan subsidies ophoest 
bovenop de kosten aan het gebouw! Maar mis-
schien moeten we in een volgende editie van de 
Burgerkrant nog eens terugkomen op de kosten 
van een cultureel centrum. Alleszins moeten be-
lastingtarieven zoals in de vergelijkbare buur-
gemeenten Grimbergen en Kampenhout ook in 
Zemst mogelijk zijn. Open Vld is alvast bereid om 
hieraan te werken.  Minder opcentiemen voor de 
gemeente, meer centen voor u!

Stefaan Mergaerts
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Als het aan Open Vld ligt: minder opcentiemen 
voor de gemeente, meer centen voor u!

tabel 1: gemeentelijke opcentiemen in VlaamS-bRabant.

tabel 2: gemiddelde gemeentelijke opcentiemen in VlaamS-bRabant 
naaRgelang de poSitie Van open Vld

-



Your vote counts 
too! Register now

You can help decide how the local Council will operate in the next 6 years. 

On 14th October 2012 the local 
(Municipal) Council elections 
will take place.  Both Belgians 
and non-Belgians can partici-
pate.

Why it’s important to participate?
You can help decide how the local Council will ope-
rate in the next 6 years. Decisions are made that 
have a direct impact on our daily lives: road works, 
planning permissions, child-care, elderly care, cul-
ture, sport, support to youth organisations and 
hostels. Your say, is therefore important!

As non-Belgian you can vote if you meet the fol-

lowing criteria: 
•You are a citizen of the EU
•You are on 14th October 2012 at least 18 years old
•You are registered in the municipal / alien popu-
lation register 
•You have registered to vote before 31st July 2012

Also non-EU residents can vote if you meet the fol-
lowing criteria:
•You have a main residence in Belgium for 5 years 
without interruption
•You have a legal residence permit to prove this

We invite everyone to join us in voting on 14th Oc-
tober!

Jeannette Cresswell

Jeannette Cresswell
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UW stem telt 
OOk! 
regIstreer 
NU!
Op 14 oktober 2012 zijn het 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Zowel Belgen, als niet-Belgen 
kunnen deelnemen aan deze 
gemeenteraadsverkiezingen en 
mee bepalen hoe het beleid van 
de gemeente er de komende 6 
jaar zal uitzien.

Waarom is het zo belangrijk deel 
te nemen aan deze verkiezingen? 

Door deel te nemen aan deze 
verkiezingen, kan u mee bepalen 
waaraan de gemeente moet wer-
ken. Want de gemeente neemt 
namelijk beslissingen waar ook 
u direct mee te maken krijgt. Zo 
levert de gemeente bouwvergun-
ningen of organiseert kinderop-
vang en ouderenzorg, stimuleert 
sport en cultuur, enz.. Uw in-
spraak is dus belangrijk!

Omdat het iedereen van de ge-
meente aanbelangt, kunnen ook 
niet-Belgen stemmen. Hiervoor 
moet u aan volgende voorwaar-
de voldoen:

•U bent op 14 oktober minstens 
18 jaar oud
•U bent ingeschreven in het be-
volkingsregister of vreemdelin-
genregister 
•U hebt ten laatste op 31 juli 
2012 aangevraagd om als kiezer 
ingeschreven te worden.

Ook inwoners die een nationali-
teit hebben van een land buiten 
de Europese Unie mogen stem-
men. U dient dan wel aan bijko-
mende voorwaarden te voldoen:

•U heeft een gele of witte ver-
blijfskaart en heeft al vijf jaar 
ononderbroken uw officiële 
hoofdverblijfplaats in België 
•In die vijf jaar verbleef u in Bel-
gië met een gele kaart, een witte 
kaart, een oranje kaart of een 
bijlage 35.

Wij roepen iedereen op om op 14 
oktober samen met ons te gaan 
stemmen.

Hulp nodig? need Help? 
INDIEN U HULP NODIG HEEft BIJ HEt INSCHrIJVEN, 
MAG U ONS StEEDS CONtACtErEN. 
If yOU NEED HELP tO rEGIStEr, 
yOU CAN CONtACt ONE Of tHE fOLLOWING PErSONS: 
Luk Van Biesen Kloosterstraat 2 1980 zemst 0495 25 10 66 
vtrefpunt@lukvanbiesen.be
Katia De Vreese tervuursesteenweg 501 1982 Elewijt 0495 27 02 89 
katia.de.vreese@skynet.be
Jeannette Cresswell Vogelzang 54 1982 weerde 0477 18 02 19 
Jeannette.Cresswell@toyota-europe.com
wij hopen u te mogen begroeten op 14 oktober 2012. 
we hope to meet you on October 14th, 2012.

Katia De Vreese, Luk Van Biesen & Jeannette Cresswell



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.

lid 
WoRden

Je kan met ons contact opnemen via 
http://www.zemst.openvld.be

Open Vld kiest bewust voor 
milieuvriendelijk drukwerk
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