
“Open2040 heeft 
ervaring, ambitie én 

talent om vanaf 
14 oktober voor échte 

verandering te zorgen.”

Open2040 is de naam van de lijst waarmee 

Open Vld en haar onafhankelijke vrienden op 

14 oktober naar de kiezer trekken. ‘Open’ staat 

voor ons breed en optimistisch programma. 

‘2040’ doelt op onze langetermijnambitie voor 

onze prachtige gemeente.

We willen werk maken van een echte visie op 

mobiliteit, veiligheid, cultuur en ondernemer-

schap. Een visie die verder reikt dan de eerstvol-

gende verkiezing. Een visie die Affligem voorbe-

reidt voor toekomstige generaties.

Het huidig gemeentebestuur denkt te weinig 

aan overmorgen. Het grote plan ontbreekt. Er 

zijn losse ideeën en te weinig structurele inves-

teringen. Dat is niet serieus. Met Open2040 

wordt het anders. Samen met u bouwen we aan 

een eigentijds, ambitieuzer en dynamisch Affli-

gem waar u fier op kan zijn.

U kan alvast op ons rekenen. Wij zijn uw enig - se-

rieus - alternatief. Wij laten u graag kennis maken 

met enkele van onze kandidaten en actiepunten. 

Kijk ook naar onze website www.open2040.be. 

Tim Herzeel & Hans Cornand

Uw enig alternatief
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Het aantal alleenstaanden in onze gemeente neemt sterk toe. Nu al be-

staat één huishouden op vijf uit slechts één persoon. Meer dan de helft 

van onze singles maakt deel uit van de actieve bevolking. Ze gaan werken 

en moeten, zoals u en ik, belastingen betalen.

Er zijn ook steeds meer eenoudergezinnen, waarbij een alleenstaande va-

der of moeder de zorgen en kosten grotendeels alleen moet dragen. Met 

Open2040 in het gemeentebestuur komt er een beleid op maat van de 

single, met fiscale en sociale kortingen en ondersteuning waar nodig.

Lies Van den Broeck, Kristine Neven & Tamara De Neef

Open2040 laat de lokale ondernemer niet aan zijn lot over. Met ons komt er een echt on-

dernemersloket en de afschaffing van allerhande pestmaatregelen, zoals de gemeentelijke 

bedrijfsbelasting en taks op wegwijzers. Starters worden gedurende vijf jaar vrijgesteld van 

onroerende voorheffing. We zorgen ook voor een echt socio-economisch plan.

Krist’l De Paepe, Janick Arijs & Begga De Witte

Tijd voor een actief 
single-beleid

Weg met de pestbelastingen!

Het jeugdbeleid staat vandaag onterecht op een laag pitje. 

Open2040 wil aan jongeren en jongvolwassenen inspraak 

en verantwoordelijkheid geven. We willen nagaan wat zij nu 

precies verwachten van de gemeente. Bovendien hebben 

schoolgaande kinderen andere vragen dan studenten of 

startende ondernemers. Jeugd en ondernemerschap – én 

cultuur en sport – moeten op elkaar worden afgestemd. 

Open 2040 zal aan de jeugdverenigingen ook een “jeugdin-

frastructuurfonds” ter beschikking stellen, voor renteloze 

leningen om te kunnen investeren in hun lokalen.

Jill Rollier, Jeroen Roelandt, Dieter Van der Borght, 

Rani Berlo & Jasmien De Geyseleer

Een echt jeugdbeleid met, voor en door jongeren



Onze gemeente heeft geen coherent mobiliteitsbeleid. Er moet drin-

gend werk worden gemaakt van een toekomstgericht plan met in-

spraak van de burger. Aandachtspunten zijn verkeersveiligheid voor 

fietsers en voetgangers, voldoende parkeerruimte en geen maatrege-

len die de bereikbaarheid van onze lokale winkels en ondernemingen 

belemmeren. Per dorpskern wordt er naar de beste oplossing ge-

zocht. Op het vlak van verkeer, veiligheid en strijd tegen criminaliteit 

wil Open2040 geen compromissen sluiten.

Walter Swaenepoel, Johan Guns & Ian Panné 

Ik ben van jongs af aan in de politiek gerold dankzij grootvader en gemeenteraadslid 

Armand De Geyseleer. Als zijn oogappel beloofde ik hem fier te maken. Intussen ben ik 

leerkracht en ook mama geworden, en op politiek vlak helemaal klaar voor een nieuwe 

start. Met Open2040 wil ik mij in onze gemeente vooral inzetten voor de noden van 

ouders en hun kinderen.

Jasmien De Geyseleer

Mobiliteit en veiligheid: topprioriteiten!

Een jonge mama keert
terug naar de politiek

We missen een echt ‘Affligem-gevoel’. Hier 

zal Open2040 veel meer op inzetten. Dat 

gaan we niet enkel doen met hulp van de 

lokale verenigingen, maar ook door hen te 

ondersteunen in hun infrastructuur.

We zorgen tevens voor een cultuurbeleid 

de naam waardig. Zo dragen we ook bij aan 

een echt sociaal en veilig Affligem. De drie 

dorpsgemeenschappen verdienen even-

eens alle aandacht. Alle drie hebben ze hun 

eigenheid. Met Open2040 willen we die ei-

genheid bewaren en versterken. 

Ondoordacht nieuwe sociale woonwijken 

inplanten, zonder rekening te houden met 

de leefomgeving of mobiliteit, 

of zonder te denken aan de im-

pact op onderwijs, is voor ons 

geen oplossing.

Rita Van den Abbeel, 

Pascal Biesback & Yvette 

Biesback-Schoonjans

Respect voor de eigenheid van Affligem 
en de deelgemeenten



gewoon doen•

Leven maar ook beleven in Affligem,
met steun van de provincie

Je kan met ons contact opnemen: info@open2040.be
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Ja, Open Vld geeft me goesting in de toekomst!

Lokaal kopen heeft heel wat voordelen volgens 
Cortois en Claus: “Enerzijds de praktische kant 
voor de klant, zo kan je bijvoorbeeld steeds 
passen wat je wil kopen, hoef je dus niets terug 
te sturen en bespaar je jezelf heel wat gedoe. 
Anderzijds helpt het om ondernemers te mo-
tiveren om in onze stad te investeren en hen te 
doen overwegen om één van de lege panden 
opnieuw in te vullen met een winkel. Daaren-
boven is lokaal winkelen milieuvriendelijk, zorg 
je voor minder bestelwagentjes op onze we-

gen en dus minder file, versterk je het sociale 
weefsel van de stad en steun je de handelaars 
die steeds zijn blijven geloven in onze winkel-
straat.”
“We horen tegenwoordig heel veel mensen 
klagen over onze winkelstraat en vooral de 
leegstand is een doorn in het oog. Ook van de 
lokale politici. Wanneer je echter door de stad 
wandelt op de ochtend dat er papier opgehaald 
wordt, dan zie je ontzettend veel dozen van 
online winkels aan de deuren staan. We zijn 

dus allemaal een beetje mee verantwoordelijk 
voor de situatie…”

Didier en Johan willen met deze actie bena-
drukken dat er zeker en vast nog een mooie 
toekomst is voor het Vilvoordse handelscen-
trum. We hebben een mooie nieuwe Leuven-
sestraat, een hypermoderne parking pal in het 
hart van onze stad en voor de zomer opnieuw 
één van de mooiste markten van het land. De 
omstandigheden zijn dus optimaal voor een 
snelle heropleving, zeker indien we met z’n 
allen ons steentje bijdragen. De lokale hande-
laars apprecieerden de actie van Didier en Jo-
han. De partijloze affiches van Tournee 1800 
werden veelvuldig opgehangen in de Vilvoord-
se winkels en zo werd de boodschap nog ver-
der verspreid. Didier en Johan broeden nog op 
een vervolg van de campagne waarbij de han-
delaars nog meer in beeld worden gebracht!

Campagne Koop Lokaal
Open Vld-fractieleider Didier Cortois en gemeente- 
raadslid Johan Claus lanceerden in Vilvoorde ‘Tour-
nee 1800’. De centrale boodschap is “Koop lokaal in 
plaats van online”. Didier en Johan hopen om zoveel 
mogelijk Vilvoordenaars te overtuigen om meer 
handelswaren te kopen bij lokale handelaars.

Nieuws uit uw regio

Affligem beschikt over heel wat toeristische troe-

ven. We hebben de abdij, prachtige natuurgebie-

den, hopperanken, fiets- en wandelroutes, streek-

producten, de O.L.V.-Lourdes-grot, hotels en 

B&B’s, kerken en kapellen. Al deze troeven worden 

vandaag niet of nauwelijks benut. Daarom is een 

veel grotere wisselwerking tussen cultuur, toeris-

me en ontspanning nodig en dit in samenwerking 

met lokale middenstand en ondernemers. Met de 

steun van de provincie Vlaams-Brabant maken we 

van onze mooie gemeente een echte toeristische 

trekpleister.

Jimmy Koppen


