
Nadat Tim Herzeel door nationaal voor-
zitter Gwendolyn Rutten als lijsttrekker 
werd voorgesteld, sprak onze redactie 
met hem. Wat zijn de plannen van de li-
berale lijsttrekker en hoe kijkt hij naar de 
politieke situatie in Affligem? 

Walter Swaenepoel: Tim, na de grote 
operatie vernieuwing bij de Affligemse 
Open Vld stond het in de sterren dat jij 
de lijst zou trekken. Waar wil jij het ver-
schil gaan maken?

Tim Herzeel: Laat ons eerlijk zijn, het 
was hoog tijd voor een constructieve op-
positie. Een oppositie die bezig is met de 
echte problemen van de mensen. Dit doel 
heb ik als fractieleider vanaf 2012 steeds 
centraal gesteld. Politici moeten bezig 
zijn met de maatschappelijke problemen. 
Dat is het engagement en leiderschap 
waar mensen recht op hebben.
(vervolg zie p.2)

Op de Open Vld-nieuwjaarsreceptie werd 
Tim Herzeel door Voorzitster Gwendolyn Rutten
voorgesteld als lijsttrekker voor Open Vld bij de
komende verkiezingen. Na afloop spraken we
met de kersverse lijsttrekker.

Tim Herzeel: “Ik voel dat 
onze bevolking snakt 
naar toekomstvisie en 

leiderschap, naar politici 
die knopen durven 

doorhakken.”
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(vervolg p.1) 

Walter: Welke grote uitdagingen wil jij 
gaan aanpakken in de periode 2018-
2024?
Tim: Waar we zeker werk moeten van 
maken is de mobiliteit. We hebben in 
onze straten nood aan meer ruimte voor 
zwakke weggebruikers. Er moet geïnves-
teerd worden in duidelijk afgebakende en 
vooral ook beperkte verkeersluwe zones. 
Zodat we sensibiliseren in plaats van frus-
treren. Je moet zoiets gericht aanpakken 
met een duidelijk plan en een consequent 
beleid. Na de weinige infrastructuurwer-
ken van de huidige ploeg zal er een in-
haalbeweging nodig zijn. Dit weliswaar 
met een duidelijk tijdsschema zodat onze 
inwoners noch handelaars lijden onder de 
werken.

Walter: Het valt op dat wij in uw han-
delswijze vooral de manager Tim her-
kennen. Is dat de “Tim-stijl”?
Tim: Het is zeer moeilijk om zelf je eigen 
stijl te beschrijven. Ik hou wel van overwo-
gen daden, eerst denken dan doen. Wei-
nig theater en veel resultaat. Dat neemt 
niet weg dat ik ook wel over de nodige 
empathie beschik als mensen met hun 
problemen naar mij komen. Een politicus 
moet kunnen luisteren en openstaan voor 

andere zienswijzen. Misschien typeert die 
open geest mij wel.

Walter: Welk alternatief wil jij bieden 
aan de Affligemse kiezers?
Tim: Vandaag hoor ik vaak dat het ac-
cent te zeer op “brood en spelen” ligt. 
Ik voel dat onze bevolking ook wel een 
toekomstvisie wil en een sterk leider-
schap dat durft knopen door te hakken. 
Ook vind ik dat er te weinig echt in dia-
loog wordt gegaan met onze inwoners. 
Mensen willen niet langer om de zes jaar 

gaan stemmen, maar vragen terecht om 
permanente inspraak.

Tim Herzeel lijsttrekker

We hebben nood aan meer 
ruimte voor de zwakke 
weggebruikers in onze 

straten, inclusief beperkte 
verkeersluwe zones.

In 2011 kondigde het gemeentebe-
stuur met grote trom de komst van 
de ondergrondse glascontainers 
aan in het centrum van Hekelgem 
(die er nooit gekomen is) en op het 
dorpsplein van Essene. De gemid-
delde kostprijs per container be-
droeg 19.000 euro. De evaluatie van 
de reeds in gebruik zijnde container, 
op het Driesplein te Teralfene, was 
immers uitermate positief: veel es-

thetischer en minder storend. In het 
najaar van 2016 kondigde datzelfde 
gemeentebestuur aan dat zij over-
woog om deze glascontainers buiten 
werking te stellen. Zij waren immers 
storend en veroorzaakten ergernis bij 
omwonenden. En wil je thans toch 
je glas tussentijds kwijt, dan moet je 
deze maar in de glascontainer van de 
aanpalende gemeente dumpen…

Johan Guns

RIP ondergrondse 
glascontainers



Tijdens de gemeenteraad van 14 februari 2017 stelde onze 
fractie voor om extra parking te creëren naast de Sint-Michiels-
kerk van deelgemeente Hekelgem. Het graspleintje naast de 
kerk zou plaats kunnen bieden aan minstens een tiental extra 
wagens,  om zo de drukte op te vangen tijdens de ochtend- en 
avondspits.

Het aantal parkeerplaatsen is nu echter beperkt door de bouw 
van het nieuwe rustoord in het dorpscentrum. Extra parkeer-
ruimte zou ook bijzonder welkom zijn voor inwoners die hun 
kinderen met de wagen afzetten en ophalen aan de school. De 
meerderheid wees ons voorstel onbegrijpelijk af.

Hans Cornand

Enkele weken geleden werd een zes-
jarig jongetje in de buurt van Brug-
ge het zoveelste slachtoffer van een 
dodelijk verkeersongeluk nabij een 
school. Dit fataal ongeval kon verme-
den worden door het inzetten van ge-
mandateerde opzichters. We stellen 
daarom voor om in elke school spe-
ciale werkgroepen samen te stellen 
met verkeersdeskundigen, aangevuld 

met ouders en politie. Op die manier 
kan een individueel plan per school 
opgesteld worden op maat van de 
omgeving. Daaruit kan bijvoorbeeld 
blijken dat het aangewezen is om 
zwaar verkeer te verbieden of opzich-
ters in te zetten aan het begin en ein-
de van de schooluren 

Walter Swaenepoel

Meerderheid wenst 
geen extra parking

Meer inspraak van alle 
belanghebbenden voor 
verkeersveilige scholen

Affligem telt vijf basisscholen: drie 
vrije scholen en twee vestigingen 
van het GO!. De gemeente heeft 
daarom geen zeggenschap over 
de schoolbesturen. Wel kan het 
Affligems bestuur zich inzetten om 
de scholen alle kansen te geven. 
Op dat vlak ontbreekt het deze 
bestuursploeg aan visie. Toch zijn 
de uitdagingen groot: door de be-
volkingsgroei hebben de scholen 
immers nood aan extra plaatsen.

De gemeente kan hierin een bijdra-
ge leveren. In samenwerking met 
de Stichting Vlaamse Schoolsport 
kunnen naschoolse evenemen-
ten op de gemeentelijke sport-
infrastructuur beter worden uitge-
bouwd. Er moet worden ingezet 
op samenwerking met de kunst-
academies en de lokale cultuur. 
Zo zorgen we allemaal samen 
voor een zorgzaam en dynamisch 
onderwijs.

Nood aan duidelijke visie 
voor Affligems onderwijs



Tot 
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Ik word lid via www.openvld.be 
rubriek ‘Word Lid’ 

of via een brief naar Open Vld, 
Melsensstraat 34, 1000 Brussel  

Een antwoord op bijkomende 
vragen, krijg ik via 
info@openvld.be

Ja, Open Vld 
geeft me goesting 
in de toekomst!

14 mei: Ontbijtmanden moederdag 
Jong VLD
juni : Grote Lentebarbecue
9 juni: Affligemdrink
september: Open Vld-reis
11 november: Steakfestijn
3 december: Sinterklaas op bezoek

Meer info op 
http://openvldaffligem.be 

Open Vld voorzitster Gwendolyn Rut-
ten startte recent met een grote ronde 
van Vlaanderen. Op deze ronde gaat ze 
in gesprek met mensen over de dingen 
die hen nauw aan het hart liggen: werk, 
veiligheid, vrijheid, gezin of hoe ze de 
toekomst zien. Rutten wil voor oktober 
volgend jaar alle Vlaamse gemeenten be-
zoeken.
“Je kan er niet omheen dat er iets be-
weegt in de samenleving, dat mensen 
met veel vragen zitten. Ik ga op ronde van 
Vlaanderen en ga luisteren en in gesprek 
over de grote en kleine dingen van het 
leven, over problemen en oplossingen, 

want dat is de essentie van politiek”, legt 
Rutten uit.

Ze gaat naar elke gemeente, de eerste 
afspraken op de ronde waren Staden en 
Roeselare. De hele ronde is te volgen op 
www.gwendolyndoetderonde.be. Op de 
site staat de agenda en het resultaat van 
elk bezoek. Indien je Gwendolyn wil uit-
nodigen, dan kan dat via de website. Ze 
werkt momenteel ook aan een boek dat 
binnenkort verschijnt en organiseert later 
op het jaar een congres.

Gwendolyn komt 
ook naar Affligem

Activiteiten-
kalender


