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Nationaal voorzitter, Gwendolyn Rutten: 'Geef de afdelingen opnieuw de wind
in de zeilen' - 18/01/2013

Hoeilaart - Afgelopen donderdag heeft
Open Vld van het district Vilvoorde haar
nieuwjaarsreceptie gehouden in
gastgemeente Hoeilaart, waar
burgemeester Tim Vandeput met zijn ploeg
een uitzonderlijke resultaat behaalde
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.
Tijdens deze receptie werd de politieke
situatie onder de loupe genomen. Nationaal
voorzitter Gwendolyn Rutten zei dat het
nationaal bestuur de afdelingen opnieuw de
wind in de zeilen moet geven.

“Nog nooit heeft onze regio zulke sterke
vertegenwoordiging gehad in het
parlement. Vier parlementsleden, netjes verdeeld tussen Kamer en Vlaams Parlement. Daarmee heeft
de Open Vld veruit de meeste nationale mandatarissen in de regio. Reken daarbij de ondersteuning
van de oud parlementsleden Willy Cortois en Francis Vermeiren, de dynamische leden in de
provincieraad, de burgemeesters, de twintig schepenen en OCMW voorzitters, dan moet het mogelijk
zijn om de sterk blauw gekleurde regio nog blauwer te kleuren“ aldus volksvertegenwoordiger Luk
Van Biesen.

Voorts overliep Van Biesen de situatie van de partij in elk van de 15 afdelingen. Tijdens zijn speech
heeft hij al de leden alsook de bestuursleden van de afdelingen bedankt voor hun inzet tijdens de
verkiezingen van oktober 2012. Verder bedankte hij ook zijn collega’s van het Vlaams parlement, Jo
de Ro en Gwenny Devroe, en Lieve Wierinck van het Federale assemblée.

Belastingssysteem
'Niet blijven stilstaan, maar vooruit denken. Waar willen we binnen 10 jaar staan en hoe kunnen we
dit bereiken', benadrukte voorzitter Rutten. Ze toonde ook aan dat de liberale ministers goed werk
leveren, maar dat niet alles van vandaag op morgen zal veranderd zijn. Zo wil ze reeds starten met
het aanpassen van het belastingsysteem in België voor de verkiezingen van 2014, om duidelijk te
laten voelen dat liberalen zich inzetten voor de werkelijk belangrijke dingen.
Tenslotte werden zowel Sven Willekens (schepen te Overijse) als Virginie de Klippel
(regiovoorzitter) in de bloemetjes gezet voor het harde werk dat ze geleverd hebben de afgelopen
jaren.
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