
In naam van Open Vld Latem-
Deurle wil ik ons intens mede-
leven betuigen aan alle slacht-
offers en hun familieleden. Tevens gaat onze dank 
uit naar de vele hulpverleners die getracht heb-

ben om, met gevaar voor eigen leven, het mense-
lijk leed zo veel mogelijk te lenigen.

In september heeft Open Vld zijn obligate be-
stuursverkiezingen. Dit vormt de aanzet naar 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het 
fundament van een nieuw gemeentebestuur heb-
ben we reeds gelegd. Nu is het tijd om te groeien 
en vooruit te gaan. Dit doen we met ambitie en 

lef. Met de vaste wil om van onze partij opnieuw 
de toonaangevende kracht te maken in onze ge-
meente.

Wij hebben alle troeven in handen: de beste men-
sen, uitgesproken frisse ideeën en een ijzersterke 
ideologie voor deze nieuwe tijd. Liberalisme is 
véél meer dan alleen een economisch recept. Li-
beralisme is een totaalpakket. Een manier van 
leven. En daar zijn we trots op. Wij zijn de Vrij-
heidspartij. We geloven in de kracht van vrije 
mensen en zorgen voor meer welvaart en een 
fijner leven. Wij zijn tolerant, behalve tegenover 
intolerantie. (vervolg p.2) 

Goesting in verandering
Beste dorpsgenoten, 22 maart 2016 zal in ons geheugen ge-
grift blijven als de dag dat iedereen terug met beide voeten 
op de grond kwam. De laffe aanslagen en talrijke slachtof-
fers hebben ons diep aangegrepen.

LATEM-DEURLE
de lokale burgerkrant Open Vldnr 1- 2016

Recent keurde de Vlaamse 
Regering de onderwijshervorming 
en de hervorming van het kinder-
geld goed. Voor Open Vld een zeer 
belangrijk tweeluik dat kinderen in 
de toekomst nog meer kansen zal 
geven. 

Op pagina 4 en 5 leest u meer.

Etienne De Clercq Voorzitter 
(foto Patricia Peeters 

Photography)

OPEN VLD en 
VOOR LATEM DEURLE WENSEN 

U EEN ZONNIGE VAKANTIE

GEMEENTE 
VEROORDEELD!

Lees meer 
op pagina 2
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Goesting in 
verandering

(vervolg p.1) 

Wij zijn vooruitgangsoptimisten. Ratio-
neel en positief, uit overtuiging. Wij we-
ten dat de toekomst open ligt en dat we 
onze samenleving beter kunnen maken. 
Open Vld laat niemand achter, we maken 
mensen sterker, tillen hen op.

Vrij zijn. Vooruitgaan. En iedereen een fai-
re kans geven om dat ook te doen. Niet 
zoals de huidige coalitie die ter plaatse 
blijft trappelen en geen zinvolle initiatie-
ven neemt, behalve het verteren van het 
spaarpotje dat onder ons beleid werd op-
gebouwd (5 miljoen euro) door als over-
heid “immobiliënbeheerder” te willen 
spelen en dus te collectiviseren.

Met onze unieke boodschap gaan wij met 
het nieuwe partijbestuur aan de slag. Om 
te groeien en te winnen. Om de ganse 
gemeenschap van Latem en Deurle op-
nieuw goesting te geven in de toekomst.

Doe mee, laat u horen. Gebruik uw stem. 
Niet alleen voor de bestuursverkiezingen 
maar voor een nieuw gemeentebestuur 
met een brede visie op de toekomst.

Ik wens iedereen alvast een zonnig en 
vreugdevol verlof!

Etienne De Clercq
Voorzitter Open Vld Latem-Deurle

In 2011 sloot het vorige gemeentebestuur, waarin 
wij op dat ogenblik beleidsverantwoordelijkheid 
droegen, een ruilovereenkomst af met de project-
ontwikkelaar van het binnengebied, gelegen tus-
sen de Maenhoutstraat-Bunderweg-Molenstraat. 
De aan de gemeentelijke begraafplaats palende 
gronden, destijds eigendom van de projectont-
wikkelaar, werden geruild tegen andere in het 
binnengebied gelegen gronden, destijds eigen-
dom van de gemeente. De gemeente kon op die 
manier de begraafplaats uitbreiden en toeganke-
lijker maken.

Sinds 2013 voert het huidige gemeentebestuur 
echter een geldverslindende en eindeloze pro-
cedureslag tegen de projectontwikkelaar. Het 
gemeentebestuur wenst kost wat kost het bebou-
wen van deze – volgens het Gemeentelijk Ruim-
telijk Uitvoeringsplan (GRUP) als woongebied 
omschreven – percelen te verhinderen. Onze 
fractie heeft ettelijke malen haar twijfels geuit 
over de wijze waarop het huidige bestuur dit ge-
voelige dossier aanpakt.

Er werden reeds immense kosten gemaakt en 
deze procedureslag kent nog lang haar definitief 

beslag niet. Dit baart ons zorgen want wat blijkt 
immers: door haar houding in dit dossier werd de 
gemeente op 8 februari 2016 door de rechtbank 
van eerste aanleg veroordeeld om aan de project-
ontwikkelaar een schadevergoeding te betalen 
die kan oplopen tot 400.000 euro per inbreuk.

Vervolg onderaan p3

Onze gemeente 
veroordeeld! 

Etienne De Clercq
 Voorzitter 

(foto Patricia Peeters 
Photography)

Nicolas Bosschem 
Gemeenteraadslid 

Ondervoorzitter regio Latem 
(foto Patricia Peeters 

Photography)



De mieste van onze inweuners un kennen die 
toalle bijkanst nemier en ezuu goak’ moar gou-
we weere noar ’t Algemeen Nederlands. Eerlijk 
gezegd vrienden, gemeentenaren, als ik zo van 
‘De Drie Sleutels’ langs de vroegere Chaussée 
d’Amour’ naar Deinze cruise, vallen mijn ogen 
haast uit hun kassen. Vroeger was dat een zalig 
avontuur.
Je reed aan dertig, veertig per uur naar Astene 
om links en rechts te lonken naar de in de licht-
jes dansende, bijna naakte meisjes van plezier. 
Nu zijn die dartele verschijningen verdrongen 
door de Las Vegas skyline van de luxe industrie 
en moet je het doen met de allesoverheersende 
toonzalen voor dure wagens, kasten, keukens, 
slaapcomfort en noem maar op. Wie nu zegt dat 
de ‘Middenstand’ niet in de etalage staat, zoekt 
spijkers op laag water. 
Ik herken mijn dorp haast niet meer! Een 
kwelling voor iemand als ik, die op mijn 
lijn moet letten en de alcohol vermij-
den, is de aangroei van eethuizen en 
lounge bars. Ik ken weinig dorpen 
van amper 9.000 inwoners die dat 
aanbod hebben. Wat me dan wel weer 
verblijdt, is de heropleving van het ga-
lerijleven. Dat was wat weggekwijnd en 
over zijn hoogtepunt heen. Ik weet het, 
met uitzondering van enkele grote namen 
staat de vroegere Latemse Kunst op een laag 
pitje.
Het wordt dus tijd dat we daar opnieuw onze 

schouders onder zetten 
om die waarden interna-
tionaal op te krikken. Als 
de samenwerking met de 
regionale musea eindelijk 

realiteit wordt, kunnen we 
in de ‘schaapstal’ en op de ‘Ar-

tiestenzolder’ de kunstliefheb-
ber opnieuw lokken en vertederen 

met een waardige ‘wisselcollectie’.
Wat me, op kunstgebied, dan echter weer 

tegen de borst stoot, is dat het koninginnenstuk 
‘De Papeter’ voor lange tijd zou verhuizen naar 
het MuDeL. Mocht het nu voor een tentoonstel-
ling naar Japan gaan, zou ik fier zijn maar am-
per tien kilometer verder naar Deinze, is je eigen 
gemeentelijk kunstpatrimonium naar beneden 
halen! Wie doet nu zoiets! Maar kom, we zullen 
maar aannemen dat deze beslissing er kwam om 
de goede verstandhouding tussen de musea uit de 
Leiestreek levendig te houden. (vervolg p.7)

De Loathemsche kleppe klept opnieuw

Deur un tekurt an sens was de Kleppe in de kasse gerakt 
moar ’t wierd tijd dasse doar weere uit kwamp. Van den 
veurzitter van de ‘Loathemsche Smurfen’ kreeg Birke de 
Kleppe un beetse plekke om un woordse te plasseeren 
in de Blauwe Gazette’ veur den Loatem- Deurleneere. Op 
veurwoarde datter nie te veel Loatemsch in stond.

Albert Haelemeersch

Is dit behoorlijk bestuur?

(vervolg p.2) 
Het omstandig gemotiveerde vonnis stipuleert dat het college van burge-
meester en schepenen namens onze gemeente onwettige beslissingen heeft 
genomen, de principes van de goede trouw en het rechtszekerheidsbeginsel 
schendt en op onrechtmatige wijze schade aan de eigenaar berokkent. Daar-
enboven werd de persoonlijke integriteit van het gemeentebestuur publiek 
in vraag gesteld!
peperdure procedureslag
Op interpellatie van onze fractie tijdens de gemeenteraad van maart, ging de 
huidige meerderheid hier echter relatief onverschillig en zelfverzekerd mee 

om. Er zou, aldus onze burgemeester, niets aan de hand zijn en wij zouden 
ons geen zorgen moeten maken. Er zou ook in deze procedure hoger beroep 
worden aangetekend…
Vast staat dat onze gemeente dreigt te verzuipen in een carrousel van juridi-
sche procedures waaraan geen einde komt. Ondertussen stapelen de schade-
claims zich op. Is dit behoorlijk bestuur?
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De tijd van 
de satire komt 
heel even terug

Nicolas Bosschem 
Gemeenteraadslid 

Ondervoorzitter regio Latem 
(foto Patricia Peeters Photography)
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Niemand mag erop achteruit gaan: gezin-
nen die nu al kinderen hebben of waar nog 
kinderen worden geboren vóór 1/1/2019 
zullen de kinderbijslag voor die kinderen 

behouden na 1/1/2019, dit betekent een verwor-
ven basisbedrag met rang, huidige en toekomstige 
leeftijdstoeslagen en behoud van eventuele sociale 
toeslag. 

Elk kind is gelijk en het eerste kind 
krijgt een hoger bedrag: het nieuwe sy-
steem voert een basisbedrag in van 160 
euro voor elk kind, ongeacht de rang. 

Dit wil zeggen dat elk kind recht heeft op even-
veel kindergeld. Dat is niet alleen eenvoudiger, 
maar bovendien wordt met een basisbedrag van 
160 euro de ondersteuning voor gezinnen die een 
eerste kind krijgen fors beter dan in het huidige 
systeem (90 euro). Op die manier ondersteunen 
we gezinnen die voor hun eerste kind dikwijls ge-
confronteerd worden met heel wat nieuwe kosten. 

Meer kindergeld bij inschrijving in 
kleuteronderwijs op 3 jaar: een toe-

slag van 150 euro wordt toegekend wanneer ou-
ders hun kind op de leeftijd van 3 jaar inschrijven 
in een kleuterschool. Op die manier stimuleren 
we participatie in het onderwijs reeds vanaf heel 
jonge leeftijd, wat de toekomstkansen van kinde-
ren versterkt. Een jaar later (op 4 jaar) volgt nog 
een toeslag van 150 euro bij inschrijving voor het 
tweede jaar kleuteronderwijs en mits voldoende 
aanwezigheid in het voorbije jaar. Er blijft een 
universele schoolpremie voor alle andere jaren. 
(wel gesplitste uitbetaling in september en febru-
ari, te beginnen vanaf 2017)

Kinderopvangtoeslag: ouders die 
beroep doen op niet-inkomensgerela-
teerde kinderopvang (initiatieven in de 
zogenaamde trap 0 en 1, vooral zelf-

standige initiatieven dus) zullen per opvangdag 
een toeslag van 3,17 euro krijgen die bovenop hun 
maandelijks kindergeld komt.

Singleproof: er komen sociale toesla-
gen, ook voor werkende ouders. Voor 
éénoudergezinnen met een inkomen 

onder de 29.000 euro, zullen we bovenop het 
basisbedrag een sociale toeslag toekennen. We 
hanteren twee verschillende inkomensgrenzen 
al naargelang het gaat over een gezin met één of 
twee kinderen of over een gezin met drie of meer 
kinderen (60.000 euro). Sociale toeslagen zullen 
niet meer toegekend worden op basis van het so-
cioprofessionele statuut van de ouders (werkloze, 
invalide, gepensioneerde,…) zoals in het huidige 
systeem het geval is, maar enkel en alleen op basis 
van het inkomen. Dit maakt dat ook werkende ou-
ders met een laag inkomen in aanmerking zullen 
komen voor een sociale toeslag.

Budgetneutraal: we blijven binnen de 
budgettaire meerjarenraming van de 

kinderbijslag. Wel voegen we, omdat we voor de 
huidige gezinnen geen achteruitgang willen en 
ook de verworven rechten willen garanderen, het 
uitgespaarde bedrag van de niet-indexering in 
2015 en het nog uit te sparen bedrag van de eerst-
volgende indexering voorzien eind 2017-begin 
2018 opnieuw toe aan dit budget vanaf 1/1/2019.

Met de hervorming van de 
kinderbijslag wordt een be-
langrijke doelstelling uit het 
regeerakkoord gerealiseerd. 
Vanaf 1 januari 2019 wordt 
een nieuw systeem inge-
voerd dat van toepassing 
zal zijn op alle kinderen die 
geboren worden vanaf die 
datum. Open Vld stelde een 
aantal doelstellingen voorop 
en we zijn blij dat deze wor-
den gerealiseerd.

Wat u moet weten over de 
hervorming van het kindergeld
1

2

3

4

5

6

Bart TommeleinSven Gatz
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MEER RUIMTE VOOR 
VREEMDE TALEN
Open Vld heeft tijdens de onderhandelingen 
hard ingezet op meer ruimte voor vreemde talen 
in het basisonderwijs. “Want hoe jonger men is, 
hoe vlotter men een taal aanleert”, zegt Vlaams 
Volksvertegenwoordiger Jo De Ro. “En die ta-
lenkennis is steeds de troef geweest van Vlaamse 
leerlingen. Een troef die we met dit akkoord al-
leen maar versterken.” Al van in het derde leerjaar 
zullen scholen in de toekomst Frans, Engels en/
of Duits kunnen geven, binnen het curriculum. 
“Samen met taalinitiatie op nog vroegere leeftijd 

en aansluitend geïntegreerd taalonderwijs in het 
secundair, ontstaan er nu mogelijkheden voor 
het onderwijs om een doorlopend traject uit te 
tekenen om meer kinderen, meer vreemde talen 
aan te leren én de durf en goesting bij te brengen 
om ze ook te spreken”, aldus Open Vld voorzitter 
Gwendolyn Rutten.
 
 KEUZEVRIJHEID
Tenslotte heeft Open Vld erover gewaakt dat ou-
ders en leerlingen hun keuzevrijheid behouden. 
“Zo zal men bij een B-attest nog steeds kunnen 
kiezen om het jaar over te doen. Men zal dit kun-

nen doen met meer informatie dan nu het geval 
is. En daarnaast komen er ook A-attesten met 
verplichte remediëring. Leerlingen kunnen dus 
met leeftijdsgenoten mee verder gaan én nog een 
stuk ontbrekende kennis of vaardigheden op-
doen. Allemaal maatregelen om motivatie te be-
vorderen en schoolmoeheid tegen te gaan”, zegt 
De Ro.
 
Voor Open Vld vormt het akkoord een belang-
rijke stap. “Een stap waar de Vlaamse Regering 
nu op verder moet bouwen om het lerarenberoep 
aantrekkelijker te maken, de lerarenopleiding te 
moderniseren en samen met het parlement de 
eindtermen aan te passen. Samen met de onder-
wijshervorming zijn het allemaal puzzelstukken 
om te maken dat binnen vijf tot tien jaar alle kin-
deren in Vlaanderen meer kansen gekregen heb-
ben op een toekomst waarin ze zelf keuzes kun-
nen maken en geluk kunnen nastreven”, besluit 
Vlaams Volksvertegenwoordiger Ann Brusseel.
 

Sinds 2015 zit het aantal nieuwe banen weer 
volop in de lift. Tegen eind 2018 zullen er vol-
gens de nationale bank in ons land 140.000 
jobs bijkomen. Dit dankzij het geleidelijk her-
stel van de economie en de maatregelen van 
de regering om de loonlasten te verlagen. 
Dankzij de toename van het aantal jobs neemt 
het beschikbare inkomen van de Belgen toe. 
In 2015 kwamen er netto 41.000 jobs bij, en 
de komende drie jaar zal dat nog toenemen. 
Volgens de prognoses mogen we dit jaar al 
rekenen op 42.800 extra jobs, in 2018 wordt 
de kaap van 50.000 gerond. De banen zullen 

vooral gecreëerd worden in de privésector, 
het aantal zelfstandigen stijgt met 31.000. 
De actieve beroepsbevolking neemt toe, 
onder meer door de instroom van migran-
ten waardoor het tot 2018 zal duren voor de 
sterke aangroei van banen zich ook zal ver-
talen in een lagere werkloosheidsgraad. Eind 
2018 zou die op 7,8% moeten uitkomen, voor 
dit jaar wordt op 8,6% gerekend. Anderzijds 
neemt dankzij het grotere aantal jobs wel het 
beschikbaar inkomen van de Belgen toe. Dit 
wil zeggen dat de koopkracht stijgt (dit jaar 
met 1,4% en volgend jaar met 1.6%).

Jobs, jobs, jobs…

“Vlaams onderwijsakkoord geeft 
kinderen en jongeren meer kansen” 
“Iedereen mee, meer ruimte voor vreemde talen en het behoud van keuze-
vrijheid”. Dat zijn de blauwe draden in het onderwijsakkoord. Einde mei be-
reikte de Vlaamse regering een akkoord over de hervorming van het secun-
dair onderwijs. In het debat hierover in het Vlaams Parlement benadrukte 
Open Vld dat we kinderen van jongs af aan alle kansen willen geven.

Maggie De Block Alexander De Croo

Open Vld zet sterk in op talenkennis. Hoe jonger men is, hoe vlotter men een taal aanleert”

Vlaams Volksvertegenwoordiger 
Ann Brusseel
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1. Pokeravond Wat doen de jongeren? Jong VLD Latem&Deurle is een liberale jongerenbeweging. 
In de vorige editie van de burgerkrant hebben we ons standpunt duidelijk gemaakt over wat wij vin-
den van onze gemeente. Nu kijken we naar onszelf. Wat doen wij? Eerst en vooral wie zijn wij? Wij 
zijn de lokale Jong VLD afdeling en deze bestaat uit een gezonde mix van studenten en werkende 
jongeren. 

2. Kaartnamiddag Jong VLD. Wat doen wij? Simpel, wij organiseren evenementen waar iedereen 
welkom is (vb. kaartnamiddag, pokeravond, debat,…) en daarnaast gaan we naar verschillende eve-
nementen in onze gemeente onder de noemer Jong VLD op Tournee (vb. terrasje, sportevenement, 
kermis…). Tot binnenkort in onze gemeente!

3. De receptie van Ondernemend Latem & Deurle was een succes! De receptie in de Spar in Deurle 
was de gelegenheid om het nieuwe bestuur te leren kennen. De vzw wil graag een ruimer publiek be-
reiken. Ons bestuur was talrijk aanwezig op dit lovenswaardig initiatief. (foto HansHuylebroeck.be)

4.  De taxshift werd grondig onder de loep genomen door Lode Vereeck (links op de foto), op don-
derdag 28 april in zaal Begonia in De Pinte. De infoavond was een samenwerking van de Open Vld 
afdelingen Nazareth, Latem-Deurle en De Pinte-Zevergem. Bedankt voor de opkomst!

5. Betreurenswaardig dat we in de Pontstraat aan de ingang van het gemeentelijk wandelbos deze af-
gezaagde boom aantreffen. Deze is volledig van takken ontdaan tot op een paar meter van de grond, 
dus zeker niet professioneel gesnoeid. De boom zal allicht doodgaan, zeer jammer… waarom ligt het 
Speelbos er trouwens zo verwaarloosd bij? 

1. 2.

3. 4.

5.

Latem-Deurle 

in beeld
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Tijdens het openbaar onderzoek in het ka-
der van het nieuwe mobiliteitsplan, ging 
onze fractie op pad om met inwoners te 
praten en vooral te luisteren. Er werd zelfs 
een petitie georganiseerd en de verzamelde 
opmerkingen en suggesties werden gebun-
deld. Bij het indienen van dit bezwaarschrift 
verzochten wij het bestuur om ons op de 
hoogte te houden en te betrekken bij de 
verdere uitwerking van het mobiliteitsplan.
Groot was onze verontwaardiging toen wij 
op de gemeenteraad van 30 mei moesten 
vaststellen dat de meerderheid het nieuwe 
mobiliteitsplan goedkeurde zonder ons en 
de inwoners voorafgaandelijk te horen. Eén 
hoorzitting per wijk zou nochtans volstaan 
hebben om te horen wat de mensen echt 
wensen. Wij stemden dan ook tegen.
Op de gemeenteraad van 25 januari werd de 
aankoop van de helft van de tijdelijke par-
king in de Maenhoutstraat goedgekeurd. 
Onze fractie stemde tegen want er was on-

duidelijkheid over de aankoopvoorwaarden. 
Nu blijkt dat de verkoper daar een groot-
schalig bouwproject wil realiseren. Veel 
groter dan wat de Gemeentelijke Richtlijn 
Goede Ruimtelijke Ordening toestaat.
Vijf maanden later is de aankoop echter 

nog steeds niet rond. Onze fractie fronst de 
wenkbrauwen. De aankoop van de grond 
dreigt afhankelijk te worden gesteld van het 
gunnen van het bouwproject. Wat met de 
verstedelijking? Is dit behoorlijk bestuur?

(vervolg p.3)
Op zich is dat misschien wel een goede zaak. Op een 
vaste collectie, ook al is ze waardevol, geraakt de bezoe-
ker van musea als Gevaert-Minne toch eerder snel uit-
gekeken. Ik vrees dat dit voor wat betreft het vernieuw-
de Museum Gust De Smet ook die kant zal opgaan.

Met Astère Verhegge was dat indertijd een verrijking. 
De brave man was als kleine jongen kind aan huis bij 
Gust en kon zo met wat gezapige, al dan niet verzon-
nen, anekdotes de bezoeker een goed gevoel geven. Het 
wordt nu dus uitkijken naar de aanpak van een nieuwe 
conciërge.

Ik ging een apolitieke bijdrage neerschrijven, mijn 
vroeger mandaat als notabele (lees: gemeenteraadslid) 
is immers al enkele jaren uitgezongen. Eerlijk gezegd, ik 
ben er niet rouwig om. Nee, eerder razend omwille van 
de gemiste kansen door toedoen van collega’s over de 
fractiegrenzen heen.
 
Laatst kon ik nog eens grasduinen door het kant en 
klare dossier voor de Oase. Wat een schitterend concept 
mét plaats voor podiumkunsten! Wat lees ik nu? Reno-
vatie voor een fortuin! Kosten op het sterfhuis, vind ik.
 
Tot slot toch nog even kort over de fameuze bib met ge-
integreerd archief en documentatiecentrum. Een uitge-

lezen locatie met een bestemming waar-
over werd nagedacht. Honderdduizend 
of meer euro weggegooid gemeentegeld 
aan studies en plannen. Waar is het al-
ternatief?
 
Nu, in dit millennium moet misschien 
niet elke gemeente een POB hebben, ge-
zien de samenwerking met de bibs van 
ZOVLA. Maar het geeft status. Ik be-
zocht de nieuwe bibliotheek van De Pin-
te! Geen heisa, de koe bij de horens ge-
vat en daar schittert hij dan. Geen partij 
die er een kwaad woord over had. Alleen fierheid…
 
Ik, ik krijg een sluier van tranen in de ogen als ik denk 
aan de jaren dat ik meevocht voor het ‘welzijn’ van mijn/
onze dorpsgenoten. Vandaag ben ik weer een gewone in-
gezetene van een dorp met het etiket ‘rijkste gemeente’.
Nu is het dus aan de huidige mandatarissen om de klus 
te klaren, dat imago uit te vegen en zich door ‘te zaaien 
naar de zak’ te profileren als wat Sint-Martens-La-
tem ooit was: ‘een kunstenaarsdorp in Vlaanderen’.
 
Ja, het zou me gelukkig stemmen te horen, te zien en 
te lezen in de media: “Deurle en Latem, dorpen waar 
cultuur gekoesterd wordt…”

De Loathemsche kleppe klept opnieuw

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
REDACTIE: (coördinatie & eindredactie)  
alexander.vandersmissen@openvld.be,  
(eindredactie) steven.schelfhout@openvld.be
LAY-OUT: ilde.cogen@openvld.be, 
ilona.berghmans@openvld.be 
SECRETARIAAT: carine.meyers@openvld.be, 
peter.verhofstadt@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL : De Clercq Etienne, Moeistraat  10A, 
9830 Sint-Martens-Latem
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Op zondag 18 september 2016 organiseert Open Vld 
afdeling Sint-Martens-Latem (Latem&Deurle) haar 
lokale voorzitters- en bestuursverkiezingen. Als lid van 
Open Vld of toekomstig lid kan u zich voor één of meer 
van die mandaten in de besturen kandidaat stellen. U 
kan zich kandidaat stellen voor:

- voorzitter van de afdeling Sint-Martens-Latem;
- bestuurslid van de afdeling Sint-Martens-Latem;
- afgevaardigde van onze afdeling in het regiobestuur;

Uw kandidatuur dient schriftelijk te gebeuren per brief 
of mail. Gelieve ons volgende gegevens te bezorgen: 
uw naam, voornaam, adres en de functie(s) waarvoor 
u kandidaat bent, alsook uw telefoonnr en e-mail. Ver-
meld tevens of u een politiek mandaat uitoefent of niet.

U dient zich uiterlijk tegen 31 augustus 2016  24u kan-
didaat te stellen. Een kandidatuur die later aankomt, 
kan niet meer aanvaard worden. Alle Open Vld-leden 
zullen persoonlijk uitgenodigd worden. Het ingevulde 
formulier of de brief met kandidaatstelling stuurt u 

naar Etienne De Clercq, Moeistraat 10A, 9830 Sint-
Martens-Latem of et.declercq@gmail.com.

Met vriendelijke liberale groeten,

Etienne De Clercq
Voorzitter van Open Vld-afdeling 

Sint-Martens-Latem

Jaarlijks Mosselfestijn

Bestuursverkiezingen 
Latem&Deurle

vragen/suggesties/opmerkingen > contacteer ons
De Clercq Etienne, Moeistraat 10A,                       

9830 Sint-Martens-Latem, et.declercq@gmail.com

Ja, Open Vld 

geeft 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 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.

We hebben het genoegen om u, uw familie 
en vrienden uit te nodigen op zondag 23 ok-
tober 2016 om 11u30 in het gemeenschaps-
lokaal Deurle, Xavier De Cocklaan 1. U kan 
zich inschrijven via overschrijving op reke-
ningnummer. BE64 8910 5410 1152 vóór 27 
september 2016, via mail op et.declercq@
gmail.com of via telefoon op 0496743826.

De prijs voor volwassenen bedraagt 25 euro, 
kinderen onder de 12 jaar eten gratis. Ape-
ritief en frietjes zijn inbegrepen. Wie geen 
mosselen lust kan een vis- of vleesschotel 
bestellen (graag vermelden). Wij hopen u al-
vast talrijk te mogen verwelkomen!

Samen 
sterker
 
Voor Open Vld is België het 
hart van de Europese Unie. 
Onze toekomst en die van 
de EU zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Liberalen 
kiezen vandaag meer dan ooit 
voor Europese samenwerking. 
Wij zetten de schouders on-
der een Europese Unie met 
iedereen die wél mee wil.  “Uit-
dagingen en problemen van 
vandaag zijn internationaal. 
Ze overstijgen de grenzen 
van één enkel land. Samen-
werking zorgt voor vrede en 
vooruitgang.  We hebben na 
de Tweede Wereldoorlog een 
uniek project gemaakt. Van-
daag staat dat project op de 
helling.  Het is aan deze gene-
ratie om het
Europees verhaal opnieuw en 
versterkt te laten leven”, zegt 
Open Vld-Voorzitter Gwendo-
lyn Rutten.
 
Rutten betreurt maar respec-
teert de beslissing van het 
Britse volk om uit de Europese 
Unie te stappen: “Ze hebben 
hun keuze gemaakt. Nu is het 
aan ons om naar onze eigen 
toekomst te kijken. Ik roep 
op om dat vol zelfvertrouwen 
te doen. De positieve kracht 
van samenwerking is zoveel 
sterker dan de negatieve spi-
raal van versplintering. Laten 
we vooruit gaan met iedereen 
die wél gelooft in Europa. Het 
is jammer dat de Britten niet 
mee willen, maar de Brexit 
geeft ons wel de kans - ja zelfs 
de plicht - om van Europa op-
nieuw een succesverhaal te 
maken. Dat is het engagement 
dat mijn partij wil aangaan.”


