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gewoon doen•

Open Vld

Met een hart voor iedereen
Gwenny is vanop de 3de plaats jullie Kampenhoutse
kandidaat-volksvertegenwoordiger voor Open Vld in het
Vlaams Parlement. Haar geluk? Er voor jou zijn… Dat is haar
werk, haar passie.
Gwenny staat met grote ambitie klaar om alle Kampenhoutenaren opnieuw te vertegenwoordigen in
het Vlaams Parlement. “Ik wil op een constructieve
en positieve manier bijdragen aan een betere toekomst. Een glimlach op ieders gezicht toveren door
ieders leven te verbeteren … Voor mij is politiek niet

afbreken, maar opbouwen. Samen met alle ‘doeners’
in ons land wil ik met gezond verstand en op een eerlijke manier verder bouwen aan een samenleving
waarin elke persoon zoveel mogelijk kansen krijgt.
Steeds vanuit én met het hart, om goed te doen voor
iedereen”.

Lees alles over ons
‘Blauw groeiplan’
op pagina 4 en 5

Voor Gwenny speelt iedereen op zijn of haar manier
een hoofdrol in onze samenleving. Niet de afkomst,
maar de toekomst telt. Vanuit haar optimisme en positieve ingesteldheid brengt Gwenny mensen graag
samen in plaats van hen te verdelen. Jong of oud, arm
of rijk, met of zonder beperking, … Gwenny heeft een
hart voor iedereen!
“Graag wil ik mij verder als Vlaams Volksvertegenwoordiger blijven inzetten, verder besturen met de
glimlach én de belangen van Kampenhout en onze regio behartigen in het Vlaams Parlement. Mijn geluk?
Er voor jou zijn … Steun je mij ook?”

Nieuwsgierig?
– Kampenhout, mijn passie...
– Vriendschap en politiek
– Nieuwe enthousiaste ploeg startklaar

uw
lijst
trekkers

maggie de block
lijsttrekker kamer

gwendolyn rutten
lijsttrekker vlaams parlement

Ambitie, visie, passie
voor Vlaams-Brabant
Waarom zitten jullie in de politiek?

Maggie De Block: België is een land waarop we
trots mogen zijn. Niet alles loopt perfect maar het
is een land waarin het leven goed is. Dit is volledig
te danken aan alle mantelzorgers, ondernemers,
leerkrachten,... die elke dag opnieuw keihard werken.
Voor deze doeners zitten wij in de politiek.
Gwendolyn Rutten: We weten heel goed dat die
doeners de sleutel zijn om ons land voorop te laten
lopen. Het is onze taak als politici om de inspanningen
van deze doeners in de kijker te zetten en te belonen.
We moeten ze een duw in de rug geven zodat ze hun
werk verder kunnen zetten en nieuwe initiatieven
kunnen nemen. Zo kunnen we samen met hen ons
land nog beter maken.

Maggie De Block: We willen met Open vld niet
alleen samenwerken met al die doeners. We willen
ook hun positiviteit en ambitie meenemen in de
politiek. Niet eindeloos praten, klagen en zagen. Wel
problemen oplossen en uiteraard gewoon doen!

Waar willen jullie tijdens deze
campagne en de komende jaren
voor vechten?

Gwendolyn Rutten: Om te verder bouwen aan
ons land willen we meer mensen laten werken.
Iedereen moet aan de slag kunnen. Wie je ook
bent, en van waar je ook komt. Ook de mensen die
al werken moeten daarvoor beloont worden. Wie
werkt betaalt vandaag te veel belastingen. Als we met

ons land voorop willen lopen moeten de doeners in
dit land ruimte krijgen.
Maggie De Block: Die doeners moeten niet alleen
vandaag maar ook morgen kunnen leven. Dit wil
zeggen dat onze klimaatambitie hoog moet liggen.
We blijven niet hangen in groene dromen maar kiezen
voor haalbare maatregelen die goed zijn voor het
klimaat en voor de portefeuille van de mensen.
Gwendolyn Rutten: We willen ook vechten
tegen doemdenkers die van ons land een versterkte
burcht willen maken. Migratiestromen, terrorisme,
financiële crisissen, … zijn vandaag de realiteit.
Dit zijn vraagstukken die we kunnen oplossen
maar niet alleen. We hebben meer internationale
samenwerking nodig.

3 afspraken voor Vlaams-Brabant
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extra netto voor
wie werkt of
gewerkt heeft
Een nieuwe lastenverlaging voor
mensen die werken,
werk geven of gewerkt
hebben. Want werken
moet nog meer lonen.
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onze provincie is groen én bedrijvig
We gebruiken de ruimte verstandig en zorgen
voor een betere mobiliteit, met minder files en
betere verbindingen op het kernnet.

méér en goedkopere kinderopvang
Voldoende betaalbare kinderopvang is superbelangrijk
voor jonge ouders én voor de kinderen. Daarom gaan wij
voor meer kinderopvang aan een lagere prijs.

Kampenhout,
mijn passie…
Dankzij de steun van vele
Kampenhoutenaren viert
Gwenny weldra haar 10 jaar
in het Vlaams Parlement.
Met veel dankbaarheid en
erkenning kijkt ze terug naar
de afgelopen jaren. Steeds
heeft ze de Kampenhoutse
belangen en deze van onze
regio behartigd in Brussel. Vele lokale dossiers komen immers
“Politiek is net
op de tafel van de
als voetbal een
Vlaamse Regering
ploegsport. Om
te scoren moet je
terecht.
samenwerken!”

Gwenny is bijna 20 jaar actief in de politiek en heeft hierdoor de meeste anciënniteit in de Kampenhoutse politiek. Het is
voor onze gemeente belangrijk om een Kampenhoutse stem in het Vlaams Parlement te hebben. “Ik
ben enorm fier dat ik 10 jaar zowel mijn gemeente, als
mijn regio in Brussel heb kunnen vertegenwoordigen.
Ik heb steeds getracht om mijn taken zo goed als mogelijk en met hart en ziel uit te voeren”, zegt Gwenny.
In het parlement heeft Gwenny zich de laatste jaren

Het is voor onze gemeente belangrijk om een Kampenhoutse stem in het
Vlaams Parlement te hebben.

gespecialiseerd in dossiers
die onze regio aanbelangen: de
strijd tegen de verbrandingsoven,
de economische uitbouw van de luchthavenregio, de acties tegen de tramverbinding tot in
Haacht, de verkeersdoorstroming aan KampenhoutSas en de illegale ontbossingen aan het Hellebos, enzovoort. Dankzij haar inzet werden de meeste oversteekplaatsen langs de Haachtsesteenweg opnieuw
verlicht. Hiernaast zet ze zich ook graag in voor onze

luchtkwaliteit, het milieu-en bosbeleid, het betaalbaar wonen en het welzijn van alle dieren.
“Ik kijk vooral met veel dankbaarheid en erkenning terug naar de afgelopen jaren. Politiek is net als voetbal
een ploegsport. Om te scoren moet je samenwerken
en een sterk team hebben. Graag bedank ik de vele
vrijwilligers en sympathisanten die me de afgelopen
jaren geholpen hebben. Kampenhout is en blijft mijn
passie!”, besluit Gwenny.

Vriendschap en politiek
In 2000 stelde Gwenny zich voor de eerste keer
kandidaat bij de verkiezingen in Kampenhout. Als
21-jarige werd ze meteen ook de jongste schepen in
Vlaanderen en op haar 29ste werd ze voor de eerste
maal verkozen als Vlaams Volksvertegenwoordiger.

Frisse aanpak

Gwenny legde in januari 2001 haar eed
af als Kampenhoutse schepen.

Ze probeert in alles wat ze doet origineel, verfrissend en vernieuwend uit de hoek te komen. Zowel
in Kampenhout, in het Vlaams Parlement als binnen
onze partij Open Vld. Ze voert steeds met goede
moed en een brede glimlach campagne.

Ploegspeler met een hart voor
iedereen
In het parlement kennen vriend en tegenstander
haar als een opgewekte én ondernemende ploegspeler, met een positieve blik op de toekomst en
met een hart voor iedereen. Maggie en Gwendolyn
zijn blij dat Gwenny deel uitmaakt van hun ploeg.
Gewezen burgemeester van Tremelo, Paul Dams
beschrijft Gwenny als een betrouwbare en rechtvaardige politica: “Vanop de 3de opvolgersplaats,
steun ik kandidaat nummer 3, Gwenny, én lijst
nummer 3 Open Vld. Samen kleuren we op 26 mei
Vlaams-Brabant weer blauwer”, besluit hij.
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Blauw groeiplan
voor meer jobs
en koopkracht
Meer mensen aan een job helpen en werken nog meer belonen. Dat
zijn de twee prioriteiten van het blauw groeiplan. “De afgelopen jaren
is er hard gewerkt aan extra netto en meer jobs. Ons land staat er
beter voor, maar de uitdagingen blijven groot. Daarom leggen we dit
blauw groeiplan op tafel. Een pakket concrete maatregelen om de
vele vacatures in te vullen, nieuwe jobs te creëren, werkende mensen
nog beter te belonen en de work-life balans te verbeteren”, zeggen
Gwendolyn Rutten en Alexander De Croo. “Wij willen met dit plan alle
doeners opnieuw een duw in de rug geven.”
De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om na
de crisisjaren de economie opnieuw te laten draaien.
“Onze focus was duidelijk: meer nieuwe jobs, lagere
belastingen, een vernieuwing van de arbeidsmarkt
en hervormingen in onze sociale zekerheid en
pensioenen. Met succes: er kwamen meer dan
250.000 jobs bij en de koopkracht is gestegen”, zegt
Alexander De Croo.
Ons land en de economie staan er beter voor dan
in 2014 maar we moeten nu vooral verder werken.
Gwendolyn Rutten. “Wij gaan de hervormingen van
de afgelopen jaren niet laten terugdraaien door roodgroene avonturiers. We mogen geen tijd verliezen

met communautaire sabotage. We mogen niet
blijven hangen in de Europese middelmaat. Wij willen
de lat hoger leggen en met de steun van de kiezer
onze economie verder structureel gezond maken.
Alleen zo kunnen de mensen en bedrijven verder
vooruitgaan.”
Daarom leggen we voor de verkiezingen in mei een
compleet groeiplan op tafel. “We gaan opnieuw voor
een hele reeks haalbare maatregelen. Onze ambitie is
acht op tien mensen aan de slag, net als in Nederland
en Duitsland. Dat betekent meer mensen die bijdragen
en minder uitkeringen”, zegt De Croo. “Dat kan door
mensen intensiever naar een job te begeleiden en
extra in te zetten op opleiding en levenslang leren.

Hoe meer mensen werken, hoe sterker we staan om
onze sociale zekerheid en pensioenen te versterken.
We willen daarnaast mensen nog meer belonen voor
hun werk, ook als ze met pensioen zijn”, vult Rutten
aan.
Tijdens ons congres ‘Een land dat werkt, voor
iedereen’ gingen we in debat over dit groeiplan.
Experten zoals Veronique Goossens, Stijn Baert,
Christian Leysen, Grete Remen, Vincent Van
Quickenborne en Sihame El Kaouakibi zorgden voor
inspiratie. Het resultaat? Een blauw, sterk en haalbaar
groeiplan. Een plan voor meer jobs, meer koopkracht.

De Europese uitdagingen volgens
»

Een Europees leger.
We doen vandaag 27 keer hetzelfde met onze nationale
legers, waardoor we vier keer minder efficiënt zijn dan
de Amerikanen. Met één Europees leger besparen we
belastinggeld terwijl we Europa veiliger maken.

»
4
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Een nieuwe euro.
Een nieuwe euro die de Europese economie stabieler
en veiliger maakt tegen schokken van buitenaf, zoals
bijvoorbeeld de Amerikaanse kredietcrisis.

»

Een Unie van waarden.
De Europese Unie is meer dan een
interne markt. Europa is bovenal
een gemeenschap van waarden en
normen. Als liberalen geloven we
dat iedereen het recht heeft om te
zijn wie men wil zijn en zich ten
volle te kunnen ontplooien. Het is
aan ons, liberalen, om die Europese
waardenunie met man en macht te
verdedigen.

»
»

onze
afspraken

»

»
»
»

Werkgevers betalen
geen patronale
bijdragen op de
eerste twee nieuwe
aanwervingen

»

Een pensioen van
minstens 1.500 euro
voor wie voldoende
lang gewerkt heeft

»

»

»
»

Goesting om te
werken, door zelf
te beslissen waar,
wanneer en hoe

Flexi-jobs
in elke sector

Een ambitieus plan
van levenslang leren

»

We pleiten voor
een gelijk loon
voor mannen
en vrouwen

Guy Verhofstadt
»

Eén sociaal statuut voor
werknemers, zelfstandigen
en ambtenaren

We beperken de werkloosheidsuitkeringen in de tijd en stellen
activering centraal

We zorgen ervoor
dat mensen langer
kunnen werken

Slanke en
slimme
overheid

»

Extra netto voor
wie werkt of
gewerkt heeft

Een rechtstreeks verkozen
voorzitter van de Europese
Commissie.

We trekken het
vaderschapsverlof op
van 10 naar 20 dagen

lijst
trekker
europa

Gedaan met de achterkamerpolitiek. Alle Europeanen
kiezen samen wie Europa voor vijf jaar leidt.

»

Een Europese grens- en kustwacht.
Een Europse grens- en kustwacht van 10.000 agenten
sterk die onze buitengrenzen bewaakt. Zo blijft het vrij
verkeer van personen binnen Europa gegarandeerd.

guy
verhofstadt
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Meer inspraak en betrokkenheid
We beloofden tijdens de campagne om een
eerlijke en transparante politiek te voeren, met
meer inspraak en participatie voor alle Kampenhoutenaren. Zo gezegd, zo gedaan.
Op vraag van Open Vld heeft het gemeentebestuur initiatieven genomen om de inspraak
en betrokkenheid bij het beleid te bevorderen. Via een herziening van het huishoudelijk
regelement van de gemeenteraad werd de
burgerparticipatie en de inspraak bevorderd.
Eerste Schepen Gwenny De Vroe is alvast tevreden dat burgerparticipatie in Kampenhout
stilaan concreter wordt. “We vinden het hoog
tijd dat er nog meer en beter naar de burgers
wordt geluisterd bij het uitstippelen van het
beleid.”.
Dankzij het herinvoeren van het vragenhalfuurtje zullen alle Kampenhoutenaren de kans
krijgen om de gemeenteraad toe te spreken.

Online inschrijven voor alle
Kampenhoutse scholen
Een einde maken aan de nachtelijke wachtrijen
was één van onze prioriteiten. Dankzij de bereidheid van en vlotte samenwerking met alle
directies van onze Kampenhoutse scholen,
zullen ouders die hun kinderen in één van de
basisscholen in Kampenhout willen inschrijven, nooit moeten kamperen.
In alle scholen in Kampenhout verlopen de inschrijvingen voor kleuters en lagere schoolkinderen sinds begin maart digitaal via een centraal aanmeldingssysteem. Dit is een primeur
voor onze gemeente. “Met het digitaal aanmelden, willen we het kamperen aan de school vermijden en heeft iedereen een gelijke kans om in
te schrijven in een school naar voorkeur”, zegt
Gwenny De Vroe, schepen voor Onderwijs.

Wij staken de handen uit de mouwen. We hebben het gewoon gedaan, met een hart voor
Kampenhout!

Zo gezegd,
zo gedaan!
Onze ambitieuze en blauwe ploeg stond tijdens de
afgelopen gemeenteraadsverkiezingen klaar om
het hart van elke Kampenhoutenaar te veroveren
met frisse ideeën om ons geliefde Kampenhout opnieuw en met veel goesting te besturen. We kwamen
afgelopen zomer ook met onze ijskar langs bij alle
Kampenhoutenaren. Bij een lekker ijsje hebben wij
naar jullie geluisterd en vele boeiende gesprekken
gevoerd. Voor ons was dit de start van een mooie en
positieve campagne.
Wij staken de handen uit de mouwen. We hebben het
gewoon gedaan, met een hart voor Kampenhout!
Open Vld Kampenhout ging er met 2,4% op vooruit

en haalde hiermee 28,1% van de stemmen binnen.
Bijna 1 op 3 Kampenhoutenaren koos voor onze partij. Hartelijk dank voor jullie steun en stem!
Onze ploeg zit boordevol ambitie en goesting. Na 6
jaar oppositie maken we weer deel uit van de meerderheid. We zitten weer aan het stuur, om Kampenhout nog beter te maken! We hebben tijdens de
campagne verschillende beloftes gemaakt, neem
het van ons aan… Ze zullen de komende maanden
vorm krijgen. Momenteel werken we samen met de
collega’s van de meerderheid hard aan het Kampenhouts beleidsplan 2020-2025. Wij voegen de daad bij
het woord.

Startklaar!
Onze huidige fractie in de gemeenteraad en het bijzonder comité voor sociale dienst (BCSD) is een mooie mix
van ervaring én verjonging. Open Vld
is de enige partij in Kampenhout met
een vrouwelijke lijsttrekker en een
vrouwelijke fractieleider. Veel succes
Gonda! Met Cedric hebben we ook
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één van de twee jongste gemeenteraadsleden in ons midden. Tenslotte
willen we namens Open Vld Kampenhout de uittredende mandatarissen
oprecht danken. Bedankt Jean-Luc,
Kristel en Alexandre!
Onze gemeenteraadsleden tijdens de installatievergadering van
de nieuwe gemeenteraad.

De onveilige situatie door het ontbreken van afgescheiden of verhoogde ﬁetspaden voor de vele voetgangers
en ﬁetsers ter hoogte van de N21 en N26, ergert veel
Kampenhoutenaren.
Het voltallig schepencollege nam deel aan de
mars in Haacht om de onveilige situatie voor fietsers en voetgangers onder de aandacht te brengen. In het Vlaams Parlement heeft Gwenny De
Vroe het ontbreken van veilige fietspaden langs
onze gewestwegen meermaals aangekaart. Ze
roept het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
en de bevoegde minister voor mobiliteit Ben
Weyts op om dringend maatregelen te treffen
om de veiligheid van de fietsers én voetgangers

op onze gewestwegen te garanderen. Ons gemeentebestuur neemt de veiligheid van onze
burgers wél ter harte en zal via een convenant
met AWV de aanleg van fietspaden langsheen de
N26 Kampenhout-Sas-Buken pre-financieren.
Wordt vervolgd …

Gwenny De Vroe

Vlaams volksvertegenwoordiger
Eerste schepen
Bestuurslid
info@gwennydevroe.be
0495 60 86 60

Hilaire Van Hove

Schepen
Bestuurslid
hilaire.vanhove@openvld.be

Leen Michiels

Gemeenteraadslid
Bestuurslid
leen.michiels@openvld.be

Open Vld wil de belastingdruk voor elke inwoner verlagen. Bij de opmaak van de meerjarenplanning benadrukt
onze partij het belang van een ﬁnancieel gezonde gemeente zonder extra belastingen.
De onderhandelingen voor de meerjarenplanning 2020-2025 zijn nog bezig maar de belastingen in onze gemeente zullen voor elke inwoner
verlaagd én hervormd worden. Zo gezegd, zo
gedaan!
De zelfstandigen taks van 175 euro, of het dubbele
als zowel man als vrouw een zelfstandige activiteit
uitoefenen, zal aangepast worden. Hiervoor hebben onze mandatarissen overleg gepleegd met

ONZE MENSEN

de verschillende zelfstandigenorganisaties van
Kampenhout.
Onze gemeente zal op vraag van Open Vld de
beschikbare middelen beter en efficiënter inzetten, de juiste prioriteiten stellen en haar uitgaven
herzien om middelen vrij te kunnen maken voor
de uitdagingen van de toekomst. Het gemeentebeleid zal hierdoor geoptimaliseerd worden, mét
behoud van de dienstverlening.

Gonda Smetsers

Gemeenteraadslid
Bestuurslid
gonda.smetsers@openvld.be

Cedric Hoste

Gemeenteraadslid
Bestuurslid
cedric.hoste@openvld.be

Nils Stuyckens

Gemeenteraadslid
Bestuurslid
nils.stuyckens@openvld.be

Helga Kunert

Op zondag 24 maart namen we samen met een 200-tal
vrijwilligers deel aan de zwerfvuilactie, een Open Vldinitiatief dat Gwenny als toenmalige schepen opstartte
in 2009.
Zwerfvuil is een ergerlijk en schadelijk probleem dat streng moet
worden aangepakt. Tijdens de vorige legislatuur vond de zwerfvuilactie slechts één keer plaats. Als nieuwe schepen van Milieu
wil Gwenny opnieuw een jaarlijkse zwerfvuilactie. Ze zal de nodige stappen ondernemen om ondersteuning te verkrijgen om
de aankoop van voorzieningen, zoals camera-installaties, ter ondersteuning van het Kampenhouts zwerfvuil-en sluikstortbeleid
te vergemakkelijken. In het Vlaams Parlement pleit Gwenny reeds
geruime tijd om zo weinig mogelijk verpakking en afval te produceren. “We hebben nood aan een grondige totaalaanpak die zich
moet toespitsen op alle zwerfvuil, dus ook peuken, kauwgom,
eenmalige glazen verpakkingen, enzovoort”, zegt Gwenny.

Lid BCSD
Bestuurslid
helga.kunert@openvld.be

Augustin Feyens

Lid BCSD
Bestuurslid
augustin.feyens@openvld.be

Kelly Fillet

Lid BCSD
Bestuurslid
kelly.fillet@openvld.be

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: Thomas Vanwing • REDACTIE: ilde.cogen@
openvld.be (coördinatie & lay-out), ilona.berghmans@openvld.be (lay-out), laura.cuypers@
openvld.be (lay-out) • SECRETARIAAT: julie.dekoster@openvld.be • FOTOGRAFIE: ©
Belgaimage.be, © Shutterstock.com • V.U. LOKAAL: Eneman Steven, Aarschotsebaan 127,
1910 Kampenhout
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uw kandidaten
voor vlaams-brabant
Vlaams
Parlement

Kamer

Europees
Parlement

Effectieven

Effectieven

Effectieven

1

RUTTEN Gwendolyn

1

DE BLOCK Maggie

1

VERHOFSTADT Guy

2

VANDE REYDE Maurits

2

VANDENPUT Tim

2

VAUTMANS Hilde

3

DE VROE Gwenny

3

LIEKENS Goedele

3

GESCINSKA Alicja

4

DE RO Jo

4

VANWESENBEECK Daniëlle

4

VANOBBERGEN Lard

DE KNOP Irina

5

VAN BIESEN Luk

5

MAES Hans

6

SCHAIKO Vallentina

6

ROUMANS Alexandra

6

VANDEWEERD Sofie

7

MISEUR Natalie

7

PEETERMANS Kris

7

BOUZI Adam

8

KOPPEN Jimmy

8

REYNAERTS Didier

8

9

LATHOUWERS Jorn

9

SELLESLAGH Ann

ESQUILICHE
ESQUINAS Remy
ANSEEUW Stéphanie
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10 PIJPEN Joris

10 DEKEYSER Annick

11 BEECKMAN Evelien

11 VAN OVERSTRAETEN Hilde

12 GEERTS Sander

12 ARRAZOLA DE OÑATE Steven

13 LUX Birthe

13 BEEKEN Rudi

14 DEWAILLY Sébastien

14 DEGOL Lien

15 VAN ROMPAEY Marianne

15 DEVROEY Dirk

16 D’HERDE Kathleen
17 VAN GOIDSENHOVEN Anne

Opvolgers

18 CONVENTS Steve

1

DELVAUX Bram

19 GHYSENS Jhonny

2

MURIQI Elisa

20 DAEMS Rik

3

ALLES André

4

VAN RIET Thomas

5

CRESENS Boris

Opvolgers
1

SAVENBERG Bob

6

VAN EECKE Jill

2

VANGOIDSENHOVEN Caroline

7

RONS Alexis

3

DAMS Paul

8

VRANKEN Gerry

4

CLINCKX Gunther

9

CEYSENS Patricia

5

RYCKMANS Stef

6

JACOBS Kris

7

KROSSA Malika

8

DE SCHRYVER Rika

9

FRÉRART Anne

10 NYS Philippe
11 WIERINCK Lieve
12 WESENBEEK Lynn

Opvolgers
1

DE BLEEKER Eva

2

STUER Vincent

3

ROBERT EVI

4

SCHELFHOUT Bert

5

ANCIAUX Koen

6

VANDEMERSCH Piet

7

KROES Neelie

gewoon doen•

10 DE BONTRIDDER Kim
11 MEYSSEN Sabine
12 DERUA Karin
13 SWIGGERS Steven
14 VERVOORT Philippe
15 DE VALCK David
16 SCHEVENELS Ann

ik wil mee
campagne voeren!
vlaamsbrabant@openvld.be
ik word lid
www.openvld.be
ik heb een vraag
info@openvld.be

