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Iedereen van harte welkom!
Op zondag 10 januari 2016 organiseren Open Vld en Jong
Vld hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Voorzitters Tom Coen
en Jurgen Segers hopen u van harte te mogen verwelkomen om u een glaasje aan te bieden.

Het cultuurgebeuren wordt steeds belangrijker
in onze samenleving. Door de toenemende werkdruk hebben we meer en meer nood aan ontspanning. Deze ontspanning wordt door verschillende
verenigingen aangeboden, zo ook door de lokale
verenigingen in Zemst.
Maar we willen verder gaan. We denken aan een

nieuwe dynamiek op lokaal vlak, waarbij het
de gewoonte wordt dat de organisatie van het
lokaal cultuurgebeuren, in overleg of in een gestructureerde samenwerking gebeurt met één of
meerdere partners. Die partner(s) moet(en) niet
noodzakelijk het gemeentebestuur zijn, maar
eerder het sociaal-cultureel veld.

Meer jobs, minder lasten
De taxshift, wat heeft die voor u als werknemer,
werkgever of gepensioneerde in petto en wat betekent dat concreet? Op pagina 4 geven we u een
overzicht van de belangrijkste fiscale en sociale
maatregelen. Op 1 december treden ook de flexijobs in voege, we zetten alles nog eens op een rijtje
op pagina 5.

Het lokaal cultuurbeleid moet ook de mentale
grenzen kunnen overschrijden. Het is niet zo dat
optredens alleen maar op het podium van het
cultuurcentrum kunnen plaatsvinden.
Dit en nog veel meer ideeën kunnen worden uitgewisseld tijdens onze nieuwjaarsreceptie. Dit
in aanwezigheid van onze minister van Cultuur,
Sven Gatz. Hij luistert graag naar jullie ideeën en
ieder kan de vragen stellen die men altijd al heeft
willen stellen.
Tot zondag 10 januari in zaal Het Assebroek!?

Zeker het lezen waard
p.2 Toekomstige eigenaar gevonden
p.3 Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan
p.7 Voorstel van Open Vld mee
opgenomen
Bekijk ook onze fotopagina op
bladzijde 6

Bezinning en
reflectie
Met het jaareinde in zicht kijken we
traditioneel even achterom. Ook in deze
editie van de burgerkrant hebben we
enkele mooie momenten uit onze activiteiten samengebracht. Bedankt aan al
wie er bij was!
Maar we kijken nog veel liever vooruit
en hopen op uw talrijke aanwezigheid
tijdens de activiteiten in 2016. En liefst
horen we nog meer van jullie: laat ons
weten wat uw frustraties zijn, vragen,
opmerkingen en constructieve kritiek.
Want alleen maar door de vinger aan de

Toekomstige
eigenaar gevonden
De gemeentelijke grond in de Gulderij heeft zijn
toekomstige eigenaar gevonden. Na enkele moeilijkheden werd de grond aan de Gulderij in erfpacht gegeven aan de door het schepencollege
bedoelde persoon.
Een eerste beslissing om een conciërgewoning
te bouwen moest worden teruggetrokken. Dit
na een opmerking van Open Vld bij de provincie, aangezien de grond niet aan de openbare weg
ligt. Er werd een constructie uitgewerkt met een
naburige eigenaar om gronddelen te ruilen. Op
die manier kan de grond toch ontsloten worden.
Vervolgens werd een projectoproep gelanceerd
voor een te realiseren woning. Deze op maat geschreven openbare oproep kreeg zijn verwachte

winnaar. De SP.A-fractie merkte echter op dat
niet werd voldaan aan de vraag voor een openbaar toilet.

pols te houden, kunnen wij ons inzetten
voor de verbetering van onze gemeente.

OCMW - nieuws
Zemst

Verkeersveiligheid wordt één van de
speerpunten in 2016. Tijdens de komende weken willen we alvast zeer actief
inzetten op het winterplan. De winter
kan soms fel uithalen. Zemst moet op
dat moment zorgen voor een veilige
doorgang door de gemeente, zelfs als
Voorzitter
Tom Coen

de vrieskou toeslaat. Net als vorig jaar

Zemst rijkste
gemeente?

zullen wij de gemeenteraad vragen het
winterplan toe te lichten dat de veiligheid moet garanderen op de grote
ontsluitingswegen. Vorig jaar werd enkel
gestrooid op de gewestwegen. Voor een
uitgestrekte gemeente als de onze is het
onverantwoord dat grote verkeersassen
er glad bij liggen. Dit is in ieders belang,
zowel voor de veiligheid van automobilisten, fietsers als voetgangers.
Tot slot wil ik iedereen graag een warm
eindejaar toewensen, een tijd van bezinning en reflectie. Koester de mooie
herinneringen, want wat je in je hart
bewaart, raak je nooit meer kwijt.
Met liberale groeten,
Tom
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Volgens cijfers van de federale overheidsdienst
Economie (2013) zou Zemst de rijkste gemeente
zijn van Vlaams-Brabant. Dat komt omdat het
gemiddeld inkomen van de inwoners van Zemst
het hoogst ligt, namelijk 22.374 euro op jaarbasis (inwoners van Vlaams-Brabant verdienen
gemiddeld 19.994 euro). Voor onze buurgemeenten liggen de gemiddelde inkomens dus lager. In
bepaalde gemeenten is er zelfs een verschil van
meer dan 4.000 euro.
De gemeentebelasting in Zemst bedraagt 7%,
wat overeenkomt met het gemiddelde. Voor onze
buurgemeenten schommelt dit tussen de 7,2% en
7,9%. Uit bovenstaande is af te leiden dat 1% gemeentebelasting in Zemst veel meer zal opbrengen dan in onze buurgemeenten. Zo betaalde de
werkende Zemstenaar in 2013 meer dan 6 miljoen euro aan gemeentebelasting. De vraag is
echter of deze inkomsten goed besteed worden.
Kijken we bijvoorbeeld maar naar de “De Melkerij”...

Een sociaal woonproject moet de huidige
bewoners van De Felix Cottages Club “het kattenkamp” - een betere woning
geven. Er werd een project ingediend om
kleinschalige woningen te bouwen om zo
de bouwvallige panden te vervangen.
De verdere fusie tussen OCMW en gemeenteadministratie gaat door. In 2018
zal het OCMW volledig deel uitmaken
van de gemeenteadministratie. De financiële dienst verhuisde reeds naar het
OCMW-gebouw in de Hoogstraat.

Fietssnelweg
dichterbij
De missing link van de fietssnelweg tussen
Antwerpen en Brussel ligt in Mechelen en
Zemst. Vanaf Mechelen Nekkerspoel tot aan
het jaagpad naast de Zenne in Eppegem is
er hiervoor geen ontwikkeld traject. De aankoop van twee percelen aan de Heidestraat
in Weerde brengt de ontwikkeling van dit
traject opnieuw een stuk dichterbij.

In 2012 werd het startschot gegeven voor het gemeenschapscentrum ‘De Melkerij’, een prestigieus project. Drie
jaar en meer dan vijf miljoen euro later, zal het gemeenschapscentrum eindelijk in gebruik genomen worden.

Het verhaal van “De Melkerij”
Luk Van Biesen Federaal
Volksvertegenwoordiger
Voor Open vld is het aanbod
van cultuur op lokaal niveau
altijd enorm belangrijk geweest. Maar was de
bouw van een nieuw gemeenschapscentrum nu
de beste beslissing die het gemeentebestuur kon
nemen? Volgens Open Vld niet.
België herstelt momenteel langzaam van de economische crisis. Iedereen, ook de overheid, heeft
daarbij de nodige maatregelen genomen om deze
crisis het hoofd te bieden. Enkel de Zemstse
meerderheid had blijkbaar geen last van deze
economische crisis en bouwde het nieuwe gemeenchapscentrum voor meer dan 5 miljoen
euro. Een verhoging van het budget was
Het cultuurgeen enkel probleem. Ook al bedroeg
de verhoging van het budget maar
gebeuren moet de
450.000 euro i.p.v. 750.000 euro.
grenzen van stad of
Een foutje van 330.000 euro is blijkgemeente kunnen
baar niets voor de meerderheid!

Gemeenschapscentrum ‘De Melkerij’

Vilvoorde en Mechelen,
elk op nog geen 10 minuten rijden en perfect bereikbaar met het openbaar
vervoer. In plaats van samen
te werken met deze steden koos
de meerderheid ervoor zelf een
gemeenschapscentrum te bouwen.

overschrijden. Het is niet zo dat optredens alleen
maar kunnen plaatsvinden in het cultuurcentrum. Dat vinden we allemaal evident. Dus waarom kan deze insteek ook niet worden toegepast
op de plaatselijke bibliotheek? Laat ons duidelijk
zijn, Open Vld is niet tegen het cultuuraanbod in
Zemst en ijvert voor een nog uitgebreider programma. Wij vragen ons alleen af wat er mis was
met de bestaande infrastructuur?

overschrijden en op
elkaar afgestemd
worden.

Cultuur gedijt beter in verstedelijkt
gebied dan op het platteland, omdat
daar door grotere bevolkingsaantallen
een culturele dynamiek vaak spontaan tot
stand komt. Het van bovenaf opleggen van culturele initiatieven – gaande van optredens tot
publieksevenementen en tentoonstellingen – is
vaak overbodig. Zemst ligt tussen twee steden,

Lokaal cultuurbeleid moet ook mentale grenzen

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
De meerderheid heeft het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) voorlopig goedgekeurd. Dit GRS gaat nu in openbaar onderzoek.
Wij lichten u graag onze visie op dit plan toe.
Het plan wil een landelijke gemeente behouden.
Daartoe zouden open ruimte, beekvalleien en
landbouwzones gekoesterd worden.
Volgens de woonstudie hoeven er geen nieuwe
bouwzones aangesneden te worden voor 2027.
Die houdt enkel rekening met een bevolkingsgroei van eigen Zemstenaren, inwijking wordt
niet meegenomen. Open Vld voorziet dat er
vroeger dan 2027 nood zal zijn aan nieuwe
bouwzones.
Tot dan zullen inbreidingszones worden ontwik-

keld. Vooral de kernen Eppegem en Elewijt zien
het landelijke karakter als sneeuw voor de zon
verdwijnen. Eppegem kende de laatste jaren
reeds een grote aangroei van verkavelingen en
in Elewijt blijven de uitbreidingszones behouden.
Het opstellen van dit plan nam zoveel tijd in beslag, dat de aanbevelingen achterhaald bleken.
Het vrijwaren van de Beekvallei en de Binnenbeek kan niet meer omdat ze werd omzoomd
door woningen in twee inbreidingszones, dit
waren op zich aanbevelingen van het plan.
Kortom het doet mij besluiten dat het plan zo
kneedbaar is dat er nog vele richtingen kan uitgegaan worden.
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Recent sloot de regering een akkoord over de taxshift. Wat
heeft die voor u als werknemer, werkgever of gepensioneerde in petto en wat betekent dat concreet voor u? Hier vindt
u een overzicht van de belangrijkste ﬁscale en sociale maatregelen. Het resultaat van een duidelijke, toekomstgerichte
visie. Zo maken we de economie terug gezond.

OPEN VLD DRUKT STEMPEL
OP TAXSHIFT-AKKOORD:
MEER NETTO, MINDER BRUTO
LAGERE LASTEN VOOR
ZELFSTANDIGEN EN KMO’S
We verlagen de lasten voor KMO’s en zelfstandigen.
“Meer netto verdienen, minder bruto kosten, dat is
de essentie van dit akkoord”, zegt Voorzitter Gwendolyn Rutten. “Dit gaat over fundamentele hervormingen van de sociale zekerheid. Minder lasten op
werk betekent ook meer jobs”, benadrukt minister
van Volksgezondheid Maggie De Block.

CONCREET:
✓ De persoonlijke sociale bijdragen van zelfstandigen dalen van 22% naar 20,5%, ofwel met 0,5%
per jaar vanaf 2016.
✓ Daarnaast verhoogt ook de investeringsaftrek van
4% naar 8%, zodat ondernemingen minder vennootschapsbelasting betalen.
✓ De werkgeversbijdragen die werkgevers betalen
op personeel, dalen van 33% naar 25%. De social profitsector krijgt een injectie om extra jobs
te creëren én we steunen tegelijkertijd de ziekenhuizen.
✓ Ook aanwerven wordt goedkoper: we stellen de
werkgeversbijdragen voor een nieuwe eerste aan-

Voorzitter
Gwendolyn Rutten
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Minister
Maggie
De Block

werving vrij en verminderen de lasten voor de 2e
tot 6e aanwerving.
✓ De roerende voorheffing stijgt wel van 25% naar
27%. De 10% op de liquidatiereserve, dé pensioenspaarpot als zelfstandige, blijft bewaard.
✓ We zetten een historische stap. Weldra zal de
loonkloof met onze buurlanden een herinnering
uit het verleden zijn.

MEER NETTO VOOR
IEDEREEN DIE WERKT
In de taxshift zit een duidelijke mix aan koopkracht
maatregelen. “Dat komt neer op een verlaging van
de personenbelasting. Iedereen die werkt gaat
erop vooruit, de helft van de mensen zelfs met 100
euro of meer per maand”, verduidelijkt vicepremier
Alexander De Croo.

CONCREET:
✓ De verhoging van de forfaitaire beroepskosten dat is het standaardbedrag aan kosten dat werknemers mogen aftrekken als ze hun werkelijke
kosten niet bewijzen - zorgt voor meer nettoloon.

Vicepremier
Alexander De Croo

✓ Ook de belastingvrije som, het deel van het inkomen waarop geen belastingen moeten betaald
worden, gaat omhoog.
✓ Belangrijke Open Vld stempel op het akkoord
is de vereenvoudiging van de belastingschijven.
Door de schrapping van de belastingschijf van
30% blijft wie belastingen betaalt, langer in de
schijf van 25%. In 2018 en 2019 verhogen we
ook de ondergrens van de schijf van 45%. Vanaf
dat moment blijf je ook langer in de schijf van
40% belastingen in plaats van 45%.
✓ Het tijdelijk verlaagde BTW-tarief op elektriciteit loopt af en komt terug op het niveau van
twee jaar geleden. De accijnzen op alchohol,
tabak en frisdranken gaan omhoog. Hiermee
maakt de regering slimme keuzes voor een gezonder beleid. Iedereen heeft de zekerheid van
meer netto, en de optie om al dan niet voor
duurdere producten te kiezen.

CONCREET VOOR
GEPENSIONEERDEN
✓ Belastingverlagingen die de regering doorvoert
in de personenbelasting hebben ook een positieve impact voor gepensioneerden die belastingen
betalen. Gepensioneerden met een hoger pensioen zullen net zoals werknemers profiteren van
de afschaffing van de 30% schijf en het optrekken van de ondergrens van de 45% schijf.
✓ Bovendien is het ook zo dat de regering-Michel
de welvaartsenveloppe 100% uitbetaalt. Dat was
niet het geval onder de vorige regering. Met dat
geld worden de oudste en laagste pensioenen
verhoogd. We verhogen de minimumpensioenen met 2%. De regering heeft ook opnieuw 50
miljoen uitgetrokken voor sociale correcties, die
onder meer naar de pensioenen gaat.
✓ Op lange termijn versterken we ons pensioensysteem. Het probleem is niet de betaalbaarheid
van die pensioenen, maar wél om voldoende
mensen aan de slag te houden om die pensioenen effectief te betalen. Net daarom nemen we
met deze regering maatregelen die jobcreatie
stimuleren. Dat houdt de economie draaiende
en garandeert de betaalbaarheid van de pensioenen.

FLEXI-JOBS GOEDGEKEURD!

Open Vld houdt woord: van liberaal idee naar resultaat
Vanaf 1 december kan de
horeca flexi-jobs inzetten. Vicepremier Alexander De Croo, staatsecretaris Bart Tommelein
en voorzitter Gwendolyn
Rutten stonden daarom
op 1 december zélf even
achter de tapkraan in
café Merlo in Brussel om
die maatregel in te wijden. Ze stelden er ook
hun menukaart ‘Eten en
drinken voor de horeca’
toe. Daarin de belangrijkste maatregelen voor
de horeca. Vanaf eind
december verspreiden
liberale mandatarissen
en bestuursleden in alle
provincies die horecamenukaart aan de lokale
horeca.

Wie minstens 4/5 werkt, kan aan een voordelig tarief
- zowel voor werkgever als werknemer – onbeperkt bijverdienen in de horeca. Het liberaal idee van flexi-jobs,
werd eerst in het Open Vld programma gestemd, kwam
dan in het regeerakkoord en begin december een feit.
De flexi-job is een liberaal idee, voorgesteld door Nele
Lijnen en Rik Daems in 2013, dat flexibiliteit én lagere
loonlasten combineert. Dat is zowel voor de werkgever
àls de werknemer win-win. Werk je bijvoorbeeld overdag als leraar of bediende, maar wil je ‘s avonds nog iets
extra verdienen, dan kan dat voortaan in de horeca. De
werknemer zal minimaal 9,5 euro netto/uur verdienen,
volledig fiscaal en parafiscaal vrijgesteld van taksen. De
werkgever betaalt hierop enkel een bevrijdende RSZbijdrage van 25%.

horeca-zaken. Mandatarissen en lokale bestuursleden
zullen die menukaart ‘Eten en drinken voor de Horeca’
rondbrengen en daarmee ook lokale horeca-ondernemers informeren. Op de menukaart is ruimte voorzien
voor hun persoonlijk visitekaartje, zodat ze blijvend ter
beschikking staan voor het doorspelen of beantwoorden
van vragen.

HORECA=ONS SOCIAAL WEEFSEL
“Deze regering zet in op de horeca- sector. Alle nieuwe
maatregelen samen creëren duizenden horeca-jobs.
De sector is van niet te onderschatten waarde voor ons
land, het is het sociaal weefsel van de samenleving én de
55.000 zaken stellen nu al voor meer dan 120.000 mensen te werk. Met die maatregelen én de brochure zetten
we onze schouders onder een sterke en witte sector.”

WIN-WIN
Een flexi-job is dus win-win: “De horeca-uitbater kan
flexibel personeel inzetten en de flexijobber verdient
bij én bouwt sociale rechten zoals pensioen, werkloosheid,… op aan een minimaal tarief, bovenop zijn sociale bescherming in de hoofdjob. De flexi-jobber kan
ook ingezet worden via interimarbeid, dat bespaart de
werkgever bovendien administratie,” klinken de liberalen overtuigd.

MENUKAART

Wilt u ook
zo’n brochure?
Vraag ze aan via
M34@openvld.be

Open Vld maakte een duidelijke infobrochure voor
NATIONAAL NIEUWS
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1. Het Open Vld restaurant keerde in juni, na een jaar te zijn uitgeweken,
terug naar de voetbalkantine van Elewijt. Heel wat Zemstenaars kwamen
smullen van onze overheerlijke gerechten.

5.

2. Naar jaarlijkse traditie organiseert Open Vld een gesmaakte nieuwjaarsreceptie met gastspreker. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari
2015 ontvingen we staatssecretaris Bart Tommelein. Achteraan deze krant
vindt u de uitnodiging voor onze nieuwjaarsreceptie 2016.
3. Jong Vld organiseerde in november voor de eerste maal de Jong Vld
Quiz, en met succes. Meer dan zeventien ploegen schreven zich in voor een
avondje leuke vragen beantwoorden.
4. Sinds enkele jaren steunt Open Vld de Shoe-box actie van Yo gebuur.
Met blauw ingepakte schoendozen, gevuld met lekkers, wil Open Vld de
individuen die het minder hebben in onze samenleving een warme kerst
bezorgen.
5. Tijdens de rommelmarkt op pinkstermaandag is Open Vld traditiegetrouw aanwezig met een hapje & tapje. Het mooie weer zorgde dit jaar
voor een geslaagde editie. Nieuw was de Barista. Ook volgend jaar zal hij
opnieuw van de partij zijn.

OPEN VLD DANKT IEDEREEN DIE HET AFGELOPEN JAAR AANWEZIG WAS OP ÉÉN OF
MEERDERE VAN ONZE ACTIVITEITEN. WE HOPEN JULLIE OOK TERUG TE MOGEN ZIEN IN 2016!
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De gemeente moet
maatregelen treffen
die zorgen dat huishoudens en privévervoer minder broeikasgassen uitstoten.

Voorstel Open Vld
aanvaard
Bruno Lesage
Gemeenteraadslid
Open Vld
In uitvoering van het burgemeestersconvenant
moet
Zemst in 2020, 20 procent minder broeikasgassen uitstoten. Uit een nulmeting
blijkt dat 47 procent van de uitstoot afkomstig
is van huishoudens en 37 procent komt van
particulier en commercieel vervoer. Dus op 84
procent van de uitstoot hebben we rechtstreeks
invloed. Tijdens de gemeenteraad stond de nulmeting ter discussie. Open Vld is van mening dat
wanneer de meting in 2020 op dezelfde manier
wordt uitgevoerd, een exact en correct verschil
kan worden vastgesteld.

Wat met de Belbus?
Wegens besparingen werd de Belbus in Zemst eind
2014 afgeschaft. De schepen van Mobiliteit trachtte
dit besluit te keren, zonder succes. Zemst ontwikkelde een plan om deze dienstverlening dan maar
zelf aan te bieden. Ze vroeg subsidies aan bij minister Weyts (NV-A) en rekende op antwoord in oktober.
Tot op vandaag blijft het echter stil in Brussel... Als
nog langer wordt gewacht zullen gebruikers zelf oplossingen in elkaar boksen. Dan hoeft deze dienst
niet meer, noch de subsidies. Is dit de aanpak van de
minister: wachten tot het probleem zichzelf oplost?

De gemeente zal dus maatregelen moeten treffen die ervoor zorgen dat huishoudens en privévervoer minder broeikasgassen uitstoten. Concreet betekent dit zorgen voor beter geïsoleerde
huizen en voor minder verkeer. Voor het verkeer
stelt de Milieuraad onder meer strengere snelheidscontroles, alternatief leerlingenvervoer en
het promoten van aankopen in eigen gemeente
voor.
Op de gemeenteraadscommissie stelde Open
Vld voor om de beslissingen van de gemeenteraad met betrekking tot aankopen en projecten,
steeds te toetsen op hun impact op de uitstoot
van broeikasgassen. Dit voorstel werd mee opgenomen in het klimaatactieplan.

Westerse waarden
bewaken
Decennialang pretenderen we onze
waarden van vrijheid en privacy te
koesteren. Sinds enkele weken blijken we echter meer en meer bereid
om deze waarden op te geven. Om
aanslagen en terreur te vermijden, is
men meer en meer bereid om vrijheden en privacy te beperken.
In een liberale wereld zijn vrijheid
en privacy te belangrijk om in vraag
te stellen. Vrije meningsuiting levert
ons een enorme bewegingsvrijheid.
Dit vinden we vandaag allemaal veel
te vanzelfsprekend. We kunnen ons
een wereld zonder eigenlijk amper
voorstellen.
De vrije meningsuiting is een fundamentele waarde die te allen prijzen
moet verdedigd worden. We kunnen
en mogen dit niet loslaten, ook niet
als andersdenkenden deze waarde
minachten en verwerpen. We moeten de vrije meningsuiting net gebruiken om tegenstanders te overtuigen. De tijd dat ons doen en laten
van op de kansel werd gedirigeerd
ligt achter ons.
De vrijheid van beweging werd, bijna op onze vraag, beperkt. Sinds kort
worden terug grenscontroles uitgevoerd, zelfs tussen België en Frankrijk. En deze controles gebeuren tot
ieders tevredenheid. Vrijheid is niet
onbeperkt, ook vrijheid kent immers
grenzen. Maar verworven vrijheden inperken moet steeds zeer omzichtig, doordacht en proportioneel
gebeuren. Laten we de wereld tegemoet treden met een Open geest.
Laat ons niet één of andere spirituele stroming of een nationalistische
in zichzelf gekeerde politieke strekking, de overhand laten nemen.

Open Vld kiest bewust voor
milieuvriendelijk drukwerk

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34,
1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn Rutten
CONTACT: Tel. 02 549 00 20
EINDVERANTWOORDELIJKE: Laure Stuyck
REDACTIE: alexander.vandersmissen@openvld.be
(coördinatie & eindredactie), ellen.brits@ openvld.be
(eindredactie)
LAY-OUT: ilde.cogen@openvld.be,
ilona.berghmans@openvld.be
SECRETARIAAT: peter.verhofstadt@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL : Jurgen Segers, Pastoor Primsstraat 55,
1982 Weerde
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Agenda 2016
NIEUWJAARSRECEPTIE
OPEN VLD
Wanneer: zondag 10 januari 2016
Uur: 17u - 19u
Waar: Het Assebroek (feestzaal
naast KFC Eppegem) - Waterleestweg 2, 1980 Eppegem

HAPJE & TAPJE

PRODUCTS NV/SA

Wanneer: maandag 16 mei 2016
Uur: hele dag doorlopend
Waar: Kloosterstraat 2, 1980
Zemst (jaarmarkt Zemst)

OPEN VLD RESTAURANT
Wanneer: 5 juni 2016
Uur: vanaf 11u30 doorlopend tot
20u
Waar: Voetbalkantine KCVV Elewijt Driesstraat 30, 1982 Elewijt

B.V.B.A.

KUBB TORNOOI JONG VLD
Wanneer: Tijdens Driesrock in
Elewijt
Uur: 14u00- 18u00
Waar: Driesrock

JONG VLD QUIZ

Vld
Ja, Open
geeft me
goesting in
st!
de toekom

Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en aan een samenleving
die vooruitgaat? Denk je toekomstgericht en ben je positief ingesteld?
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.

vragen/suggesties/opmerkingen > contacteer ons
Bruno Lesage
0478 88 11 47
bruno.lesage@skynet.be

Wanneer:18 november 2016
Uur: 20u00
Waar: d’ Oude School Weerde

