
De studies van het Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV) om de N42 om te vormen tot een primaire 
weg, zijn al jaren aan de gang. De ombouw van de 
N42 moet zorgen voor een meer verkeersveilige 
weg. Het studiebureau dat zich over dit dossier 
buigt, heeft nu een aantal opties voorgesteld voor 

het nieuwe tracé. De plannen zijn nog niet defi-
nitief. 

INSPRAAK
Op de verkeerscommissie van 3 april werden 
deze opties voor de weg op grondgebied Ooster-

zele besproken. Filip Michiels, Ruben De Gus-
seme en Guy De Smet hebben er namens Open 
Vld plus gepleit voor inspraak voor inwoners en 
gebruikers over welke opties gekozen worden. 
Ook de Groen-fractie stelde deze vraag.

Open Vld plus is tevreden dat de meerderheid 
ingaat op deze vraag. Het bestuur zal in een brief 
aan de Vlaamse overheid vragen dat inspraak van 
de stakeholders een belangrijk luik vormt bij het 
verder vormgeven van het dossier.

Laat inwoners meebeslissen

In deze krant

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp van startnota klaar 
over de ombouw van de N42. Open Vld plus is voorstander 
om de inwoners én gebruikers mee te laten beslissen over 
welk scenario uitvoering zal krijgen.
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p.3 Uniek vrijwilligersloket in Oosterzele
      Nog geen UiTPAS 
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OOSTERZELE
de lokale burgerkrant Open Vldnr 1- 2017

Op pagina’s 4 en 5 brengen 
we onder meer verslag uit 
over het bezoek Gwendo-
lyn Rutten aan Lokeren in 
het kader van haar Ronde 
van Vlaanderen, en bren-
gen we enkele getuigenis-
sen naar aanleiding van de 
lancering haar derde boek 
“Nieuwe Vrijheid”.
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Eerste No Hate-
gemeente
Het internet en sociale media openen 
een bijna eindeloze wereld aan mogelijk-
heden en positieve contacten. Maar de 
deur staat ook wagenwijd open voor be-
ledigingen, haat en frustratie. Haatspraak 
neemt hand over hand toe. Daarom werd 
op de gemeenteraad van maart een voor-
stel van Open Vld plus goedgekeurd om 
Oosterzelenaren te stimuleren om zich 
zowel individueel als in groep te blijven 
inzetten voor meer tolerantie en minder 
haat.

In 2015 ontving Unia 654 meldingen over 
haatspraak. Er waren vooral klachten 
over vormen van haatspraak op sociale 
media als Facebook en Twitter (37 pro-
cent). Open Vld plus vroeg om ook op lo-
kaal niveau inspanningen te doen om alle 
vormen van haat terug te dringen. Het No 
Hate Speech Platform Vlaanderen (No 
Hate) dringt online en offline haatspraak 
en haatzaaien terug in Vlaanderen door 
kinderen, jongeren en hun begeleiders te 
sensibiliseren, te vormen en tools aan te 
reiken om weerbaar te zijn.

Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels: 
“Onze fractie vond het een krachtig sig-
naal dat naast individuele organisaties, 
ook lokale besturen de doelstellingen 
mee zouden onderschrijven en zelf mee 
acties zouden ondernemen. Ook een ge-
meentebestuur moet erop inzetten om 
haatspraak zoveel als mogelijk terug te 
dringen. We zijn tevreden dat de voltal-
lige gemeenteraad deze visie deelt. Oos-
terzele wordt daarmee het eerste lokaal 
bestuur in Vlaanderen dat deze doelstel-
lingen ondersteunt.”

In het najaar vernieuwde Open Vld Oosterzele haar 
bestuur. Binnen het kernbestuur blijft Guy De Smet 
afdelingsvoorzitter en Carine Schamp penning-
meester. 

Els François nam afscheid als secretaris van de af-
deling, ze blijft wel bestuurslid en OCMW-raadslid. 
Kris Van der Eecken neemt voortaan haar taak van 
afdelingssecretaris over. 
De overige bestuursleden kan u terugvinden op 
pagina 7 en 8 van deze burgerkrant. 

Wissel in het bestuur

We willen met Open Vld plus de inwoners zo snel 
mogelijk informeren met nieuws uit de gemeen-
teraad. In de klassieke nieuwsbrief van het ge-
meentebestuur of in de geschreven pers worden 
over onze maandelijkse voorstellen en vragen in 
de gemeenteraad niet altijd bericht.

We trachten u via deze burgerkrant een beknopt 
overzicht te bezorgen van onze tussenkomsten en 
initiatieven. Maar het format van deze publicatie 

laat niet altijd de ruimte om heel diep in te gaan 
op een dossier.

Daarom berichten we ook op onze facebookpa-
gina of via onze digitale nieuwsbrief. Je kan ons 
dus volgen op www.facebook.com/openvldplus 
of je inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief 
via een eenvoudig mailtje aan met vermelding 
“inschrijven nieuwsbrief ” aan openvldplus@te-
lenet.be.

We houden u op de hoogte

Een goed idee heeft vele vaders... 
In de Hofkouter werden in het 
verleden de bestaande grasbermen 
vaak stuk gereden. Dit als gevolg 
van het parkeren tijdens de we-
kelijkse markt en andere festivi-
teiten. De weginrichting was ook 
onveilig voor voetgangers.

MEERDERHEID 
VOLGT
Reeds op de gemeenteraad van 
december 2011 hebben Open Vld 
plus-fractieleider Filip Michiels en 
voormalig gemeenteraadslid Nico-
le De Bacquer een voorstel gedaan 
om een oplossing te bieden voor 
deze verkeersonveilige situatie. 
Het voorstel kwam er onder meer 
op vraag van een aantal inwoners. 
De meerderheid stemde het voor-
stel toen weg. 

Open Vld plus is tevreden dat het 
bestuur nu haar mening heeft 
bijgesteld. De heraanleg van de 
groene berm tussen de Markt en 
de Acacialaan zal voortaan zorgen 
voor een meer verkeersveilige situ-
atie. Zeker op marktdagen en bij 
evenementen op het Marktplein.

21 extra parkeerplaatsen

De nieuwe afdelingssecretaris, Kris 
Van der Eecken



Met 750.000 zijn ze, de vrijwilligers die zich in 
Vlaanderen inzetten. Sommigen doen dat elke 
dag opnieuw, anderen maken zich met af en toe 
vrij. Ze zetten hun talenten in en doen dat meest-
al met veel plezier en voldoening.  Filip Michiels: 
“Ook Oosterzele kent een bruisend verenigings-
leven, met tal van vrijwilligers. We mogen terecht 
fier zijn op hen. Zij zorgen er mee voor dat het in 
onze gemeente aangenaam leven en ontspannen 
is.” 

Carine Schamp: “Vrijwilligers hebben het van-
daag echter niet altijd even makkelijk om hun en-
gagement op te nemen. Ze ondervinden nog heel 
wat drempels. Daarom worden op verschillende 
niveaus (federaal, Vlaams én veelal lokaal) acties 
ondernomen om deze drempels weg te werken. 
Wij hebben gevraagd dat het bestuur daar op 
zou inzetten. We zijn blij dat de meerder-
heid deze handschoen opneemt.”

“Want ook in Oosterzele zijn er nog 
een aantal werkpunten die het vrij-
willigerswerk (o.a. in verenigingen) 
makkelijker zouden kunnen maken: 
Vrijwilligers hebben bij elk evenement 
opnieuw nog heel wat administratieve 
procedures te doorlopen. Dat kan eenvou-
diger. We vragen ons af hoe verenigingen de 
communicatie voor hun evenementen makkelij-
ker kunnen aankondigen. Nu is voor de aankon-
diging van elk evenement een bouwvergunnings-
procedure nodig om een event aangeplakt te 

krijgen in het straatbeeld. 
Voor verschillende admi-

nistratieve vragen moeten 
vrijwilligers nu ook terecht 

bij andere gemeentelijke dien-
sten. Daarom ons voorstel voor 

het inrichten van een uniek gemeen-
telijk vrijwilligersloket”, stellen fractielei-

der Filip Michiels en gemeenteraadslid Carine 

Schamp.

Open Vld plus ziet ook uit naar het aangekondigd 
voorstel rond een geoptimaliseerd communica-
tiebeleid voor de verenigingen. We hebben er in 
het verleden al meermaals voor gepleit om het 
makkelijker te maken voor verenigingen om hun 
activiteiten aan te kondigen.

Uniek vrijwilligersloket

Het schepencollege van Oosterzele heeft op de gemeente-
raad van 22 maart positief gereageerd op het voorstel van 
de Open Vld plus-fractie voor de oprichting van een ge-
meentelijk vrijwilligersloket.

Nog geen UiTPAS
De UiTPAS is een spaar- en voordelen-pro-
gramma voor je vrije tijd. Hij verlaagt partici-
patiedrempels voor zowel participanten als 
organisatoren en lokale overheden. Fractie-
leider Filip Michiels pleit er al enige tijd voor 
dat Oosterzele met buurgemeenten in zou 
zetten op de uitrol van de UiTPAS.

Met UiTPAS sparen vandaag bijna 100.000 
pashouders punten en ruilen die om voor 
tal van voordelen. Punten sparen doe je aan 
de balie of de spaarzuil van vrijetijdsorgani-
saties die UiTPAS aanvaarden. Per deelna-
me kan je één UiTpunt sparen. Heb je vol-
doende punten verzameld, dan kan je die 

omruilen voor het voordeel van jouw keuze. 

Bovendien kunnen mensen in armoede bij 
elke UiTPASactiviteit genieten van speciale 
kortingen of reductietarieven. Een UiTPAS 
tegen kansentarief aanvragen doe je bij het 
OCMW of de Welzijnsschakel van een lo-
kaal bestuur. Met UiTPAS zou Oosterzele 
een instrument in handen kunnen krijgen 
om werk te maken van een geïntegreerd 
vrijetijds- en participatiebeleid. Voorlopig 
wil het gemeentebestuur hier nog geen 
werk van maken. Open Vld plus blijft echter 
aan de kar trekken…
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Vrijwilligers moeten 
bij elk evenement nu 

nog heel wat 
administratieve 

procedures 
doorlopen

Voor verschillende administratieve vragen moeten vrijwilligers nu ook 
terecht bij andere gemeentelijke diensten. Daarom ons voorstel voor 
het inrichten van een uniek gemeentelijk vrijwilligersloket”, stellen 
fractieleider Filip Michiels en gemeenteraadslid Carine Schamp.
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Gwendolyn Rutten schetst in 
dit boek een heldere en opti-
mistische toekomst. Ze laat 
ook een aantal mensen aan het 
woord die ze ontmoette op haar 
ronde door Vlaanderen. De 
komende maanden zal Rutten 
met mensen in debat blijven 
gaan over vrijheid. Als we onze 
vrijheid willen verdedigen, 
moeten we ze eerst goed defi-
niëren. Dat debat gaat ze aan 
overal in Vlaanderen.
U kan het boek online aanko-
pen via www.polis.be en in ver-
schillende boekhandels.

“We moeten onze manier
van samenleven verdedigen”

Laten weten wat vrijheid voor u betekent? Dat kan! 
Ga naar www.nieuwevrijheid.be. 

Vrijheid, 
veiligheid en 
vooruitgang

Heel wat mensen zetten vandaag instinc-
tief de hakken in het zand. Dat plaatst 
onze vrijheid — en dus onze welvaart — 
onder druk. Het antwoord op verande-
ring is geen terugkeer naar oude recep-
ten. Het antwoord is simpelweg vrijheid. 
We moeten haar heroveren. Nieuwe vrij-
heid voor een nieuwe tijd. 
‘s Ochtends ging ze in het kader van haar 
Ronde van Vlaanderen alvast op bezoek 
in Lokeren. Bij een verse kop koffie ging 
ze met marktbezoekers in gesprek. Ze 
deelde er ook de eerste exemplaren uit 
van een begeleidend “mini-boekje”. We-
ten waar ze nog langs komt? Kijk op 
www.gwendolyndoetderonde.be

“Nieuwe Vrijheid”, zo heet het boek dat Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten 
in april voorstelde. Daarin komt ze op voor onze vrijheden – zoals de gelijkheid 
man vrouw, de scheiding kerk en staat – en wil ze die ook heroveren en ver-
dedigen. ‘We moeten onze felbevochten vrijheden en universele rechten beter 
verdedigen, want ze zijn de beste. Elke nieuwe tijd, met veel veranderingen, 
vraagt om het herdefiniëren van een nieuwe vrijheid. Daarover gaat dit boek.’ 
Rutten trekt met het boek op ronde en gaat het debat aan over wat vrijheid 
betekent in ieders leven.
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In een mini-boekje vindt u negen getuigenissen van mensen 
die Gwendolyn Rutten op haar  ronde van Vlaanderen al heeft 
ontmoet. Meer lezen? www.nieuwevrijheid.be

Wat 
betekent 
vrijheid 
voor u? 

Kenny en Jasper
Jong en verliefd (allebei 22) 

Kenny: “Vrijheid is voor 
mij… samen kunnen zijn
met wie ik wil”

Murat: “Vrijheid is voor 
mij… een eigen zaak, met
minder belastingen”

Murat Yurtay (41) 
Zelfstandig ondernemer met
koffie- en broodjeszaak

Angeline: “Vrijheid is voor mij…
 content zijn over de toekomst 
die ons Juliette voor zich heeft”

Angeline Van Brussel (92) en 
Juliette Geurts Rutten (13)
Oma en dochter van Gwendolyn Rutten

Filip Moons (26)
Leraar wiskunde

Roger Milis (70)
Gepensioneerd ambtenaar

Harry Vindevogel (59)
Generaal-majoor buiten dienst

Darya Safai (42)
Geboren in Iran, tandheelkundige,
vrouwenactiviste

Bart Blondel (34)
Bouwvakker

Ania Van Wonterghem (44)
Zorgkundige

Filip: “Vrijheid is voor 
mij… met jongeren 
dialogeren over godsdienst”

Roger: “Vrijheid is voor mij… 
werken na mijn pensioen en er
ook iets aan overhouden”

Harry: “Vrijheid is voor mij… 
net als vrede en veiligheid, een 
opdracht waar je aan werkt”

Darya: “Vrijheid is voor mij…
mijn mening kunnen uiten, een 
volwaardige burger kunnen zijn”

Bart: “Vrijheid is voor mij…
kunnen werken in een markt 
waar de spelregels gevolgd 
worden en er geen sociale
 fraude is”

Ania: “Vrijheid is voor mij…
zelf mijn werkuren bepalen,
 afgestemd op de zorg. 
Dan kan ik beter helpen”
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1. Op de nieuwjaarsreceptie waren tal van prominenten aanwezig. 
Op de foto nationaal voorzitter Gwondolyn Rutten en Alexander De 
Croo met het lokaal bestuur. Ook Egbert Lachaert en Herman De 
Croo kwamen langs.

2. Gwendolyn Rutten startte begin dit jaar haar Ronde van Vlaande-
ren. Oosterzele was één van de eerste gemeenten op haar ronde. Ze 
ging graag in gesprek met onze inwoners.

3. Onze mandatarissen zijn ook aanwezig op tal van evenementen 
in de gemeente. Hier zijn een aantal gemeenteraadsleden te gast op 
het St Céciliafeest van de fanfare van Scheldewindeke. Ze delen de 
tafel met één van de gehuldigde muzikanten.

4. Enkele van onze mandatarissen en bestuursleden, samen met 
Merelbeeks Kamerlid Egbert Lachaert, recent te gast op de paaseie-
renraap te Landskouter. Een jaarlijks succesvol initiatief!

5. Op de vooravond van de eerste Franse verkiezingsdag organi-
seerde onze afdeling een gezellige thema-avond. Onder de drijven-
de kracht van feestcomité-leden Clausdine Aelbrecht, Eveline Bo-
vijn, Geert Van Grembergen, Guy De Smet, Gerit Comhaire en Carine 
Schamp werd deze avond opnieuw een waar succes. Ook Egbert 
Lachaert en Herman De Croo kwamen de sfeer opsnuiven.

1. 2.

3. 4.

5.

O� te� ele

 in beeld



Globale aanpak 
tegen inbraken
De afgelopen weken werden Landskouter en 
een deel van Oosterzele opgeschrikt door enke-
le inbraken of inbraakpogingen. Inzetten op in-
braakpreventie is een belangrijke stap om onge-
wenste bezoekers buiten te houden. Het is dan 
ook positief dat de politie kort op de bal tracht 
te spelen door inwoners te informeren hoe ze dit 
best aanpakken.

Het gemeentebestuur communiceert nu volop 
over het plaatsen van camera’s aan het begin 
(Gijzenzele) en einde (Balegem) van de N42, om 
zo de pakkans voor inbrekers terug te dringen. 
Open Vld plus heeft hierover in 2015 al bevestigd 
dat inbraakpreventie voor ons een belangrijk 
aandachtspunt is. Filip Michiels, Guy De Smet 

en Ruben De Gusseme maakten in de verkeers-
commissie ook duidelijk dat het plaatsen van 
camera’s op één weg nooit een totaaloplossing 
kan zijn. Wanneer de overige gewestwegen niet 
omsloten worden door camera’s, zoeken dieven 
gewoon een andere vluchtweg.

Bij de recente inbraakplaag in Landskouter is het 
waarschijnlijk dat de boeven een vluchtweg na-
men naar de meer dichtbij gelegen oprit van de 
autostrade in Merelbeke. We blijven er dus voor 
pleiten dat voor zulke veiligheidsvraagstukken 
moet worden samengewerkt met alle gemeen-
ten van de politiezone en eventueel met andere 
buurgemeenten.

Kantonnaal voorzitter Pascal Fermon en Merel-
beeks Volksvertegenwoordiger Egbert Lachaert ver-
welkomden op het jaarlijks banket van de Open Vld 
afdelingen van het kanton, staatssecretaris Philippe 
De Backer als gastspreker. Hij gaf een inkijk op het 
federaal regeringsbeleid en de troeven van de flexi-
jobs.
Aansluitend werden verdienstelijke liberalen in de 
bloemetjes gezet. Lokaal voorzitter Guy De Smet, 
huldigde André Roegiers en Erna Tondeleir. Het li-
berale echtpaar uit Landskouter behoort tot de drij-
vende krachten achter de lokale afdeling. Daarvoor 
ontvingen beiden een eremedaille van de nationale 
partij.

Erna en André gehuldigd

Gehuldigden Erna Tondeleir en André Roegiers 
omringd door een delegatie van het Oosterzeels 
Open Vld bestuur
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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 : Guy De Smet, Kluizestraat 13, 9860 
Oosterzele

Erna Tondeleir
Bestuurslid Open 
Vld plus, Vertegen-
woordiger Senioren-
raad, erna.tonde-
leir1@telenet.be

Claudine 
Aelbrecht
Bestuurslid Open 
Vld
claudine.aelbrecht@
hotmail.com 

Claudine 
Batsleer
Bestuurder AGB
Ondervoorzitter 
Open Vld

Mariette 
Hertegonne-
Roggeman
Bestuurslid 
Open Vld plus

Ruud 
Meulenijzer
Bestuurslid Open 
Vld
Ruud.meulenijzer@
telenet.be

Nicole 
Robbens
crobbens@skynet.be
bestuurslid Open Vld 
plus

Gerrit 
Comhaire
Bestuurslid
Open Vld
top.publi@telenet.
be

ONZE MENSEN
Aurel 
Kielemoes
Bestuurslid Open Vld
Ere-voorzitter kanton-
nale Merelbeke
aki@telenet.be

Eveline
Bovijn
Bestuurslid Open 
Vld
eveline.bovijn@
gmail.com



Chiro Tel Aviv heeft ein-
delijk zicht op een nieuw 
lokaal. Na jaren zwoegen 
aan een dossier voor een 
nieuw lokaal, werd er vorige 
maand een overeenkomst 
ondertekend. Hierdoor 
heeft de jeugdbeweging op 
redelijk korte termijn zicht 
op nieuwe infrastructuur. 
Onze fractie heeft altijd 
geijverd voor goede jeugd-
infrastructuur. We zijn te-
vreden dat de chiro nu kan 
starten met renovatiewer-
ken. Open Vld plus heeft 
wel enkele bedenkingen bij 
dit dossier.

De termijn van de gebruiks-
overeenkomst bedraagt 
veertig jaar. Bij vorige in-
frastructuurdossiers met andere verenigingen betrof 
dit meestal negenennegentig jaar. Wij waren vragende 
partij om die lijn door te trekken voor Chiro Windeke.

Het systeem van verbruiksvergoeding voorstellen (1.500 
euro op jaarbasis) en daarop korting geven à rato van de 
renovatiewerken die de chiro zelf bekostigt, is voor ons 
een stuk zand in de ogen strooien. Ook andere jeugdor-
ganisaties betalen geen gebruiksvergoeding. Wij vragen 
om Chiro Windeke op diezelfde manier te behandelen, 

temeer omdat de lokalen ook gebruikt zullen worden 
door de gemeentelijke speelpleinwerking.

Onze fractie heeft er in het verleden steeds voor gepleit 
om in belangrijke jeugddossiers steeds advies te vragen 
aan de jeugdraad. Dit gebeurde spijtig genoeg niet in 
dit belangrijk dossier. Maar onze teneur is bovenal posi-
tief. We zijn blij dat het jeugdwerk in Oosterzele kansen 
geboden worden.

Transparantie over mandaten

Nieuwe lokalen voor 
Chiro Windeke

vragen/suggesties/opmerkingen > contacteer ons
Je kan met ons contact opnemen via 
oosterzele@openvld.be
Informatie vind je op www.vldoosterzele.be

Ja, Open Vld 

gee�  me 

goesting in 

de toekomst!

Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en aan een samenleving 
die vooruitgaat? Denk je toekomstgericht en ben je p� itief ingesteld? 
Sluit je dan nu aan bij  Open Vld!

Welke voordelen geniet je als lid?
> Je hebt spreek- en stemrecht op o� e congressen.
> Je kan je stem uitbrengen over o� e ontwerp-kandidatenlij sten bij  verkiez ingen.
> Je kan je kandidaat stellen voor een � nctie in één van o� e besturen.
> Je ontvangt wekelij ks in je mailb�  een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van o� e partij .
> Driemaandelij ks sturen wij  je per p� t het ledenmag� ine Blauw.

De voorbije maanden is er - terecht - nogal wat te doen 
over de “bijverdiensten” die politici hebben in inter-
communales. Op de gemeenteaad hebben de collega’s 
van Groen transparantie gevraagd over de mandaten 
van het bestuur. 

Open Vld plus heeft als eerste - een nog steeds enige 
- partij positief gereageerd op die vraag. We publiceer-
den de cijfers online. Voor deze vergaderingen vinden 
ook héél wat - onbezoldigde - voorbereidingsvergade-
ringen plaats. Politiek doen we voor de Oosterzelena-
ren. Niet voor onze portemonnee...

Het gemeentebestuur heeft een gebruiksovereenkomst afgesloten met 
Chiro Windeke. Dit voormalig fi ntesscentrum aan de Windekekouter zal de 
jeugdbeweging zelf ombouwen tot lokalen.

Geert Van 
Grembergen
OCMW-raadslid
Bestuurslid Open Vld
geert.van.grember-
gen@telenet.be 
0498 81 84 29

Els François
OCMW-raadslid
els.francois@
skynet.be 
0478 21 48 33

Lieven 
De Corte
OCMW-raadslid 
lievendecorte@
telenet.be – 
0474 46 32 05

Ruben 
De Gusseme
Gemeenteraadslid
info@
werkaandewc.be – 
0496 83 86 10

Luc Verbanck
Gemeenteraadslid
Bestuurslid Open Vld, 
bestuurder AGB 
luc.verbanck1@telenet.
be – 09 362 85 23

Carine Schamp
Gemeenteraadslid
Penningmeester 
Open Vld
carine.schamp@
skynet.be 
0495 58 31 12

Pascal Fermon
Gemeenteraadslid
Ondervoorzitter Open 
Vld, bestuurder AGB
pascal.fermon@belga-
com.net – 
09 362 22 00

Guy De Smet
Gemeenteraadslid
Voorzitter Open Vld
Fa551270@skynet.
be – 0472 81 03 47

Filip Michiels
Fractieleider 
gemeenteraad, politie-
raadslid, Bestuurslid 
Open Vld
fi lip.michiels@
telenet.be
0498 50 01 04

ONZE MENSEN

Jan Bogaert
Politiek secretaris
Bestuurslid
Jan.bogaert7@
telenet.be

Kris Van der 
Eecken
Secretaris Open Vld
0475 91 37 68
kris.vandereecken
@skynet.be


