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Verbeteren 

doen we 

samen! 

Open Vlaamse Liberalen 

en Democraten 

Bij Open VLD staat de mens centraal. 

Het is een liberale democratische par-

tij die kiest voor een open samenleving 

waarin iedereen een kans krijgt om 

een leven uit te bouwen. Open VLD 

wil burgers nog meer inspraak geven 

in onze democratie. 

mailto:contact@openvld.be


De partijstandpunten 

Werkgelegenheid: 

160.000 extra jobs creëren 

Meer sociale lastenverlaging 

Gepensioneerden mogen onbe-

perkt bijverdienen 

Periodes van tewerkstelling voor stu-

denten versoepelen en de toege-

stane verdiensten verhogen 

 

Staatshervorming: 

Meer autonomie voor Vlaanderen 

Regering die wetten goedkeurt in 

het belang van de ganse Belgische 

bevolking (sterke overheid) 

Betere samenwerking tussen de ver-

schillende overheden 

 

Veiligheid: 

Arrestatietermijn door de politie ver-

lengen 

Administratieve werklast van de poli-

tie inperken 

Internationale politiesamenwerking 

opdrijven 

 

Bart Vanderhoydonk 

Bart Vanderhoydonk is al 5 jaar aange-

sloten bij de Open VLD. De eerste 2 

jaar zat hij in de gemeenteraad. Daar-

na werd hij schepen. Dankzij een goe-

de score bij de gemeenteraadsverkie-

zingen werd hij al snel 1e schepen met 

als bevoegdheden onder andere 

openbare werken. Hij houdt zich vooral 

bezig met projecten zoals wegenwer-

ken. Hij staat ook aan het hoofd van 

de strooidienst en daarnaast coördi-

neert hij de technische dienst van onze 

stad Bree. 

 

De partij 

Sociale zekerheid en pensioenen: 

Sociale zekerheidsysteem gelijk stel-

len voor iedereen 

Gepensioneerden mogen onbe-

perkt bijverdienen 

Budget ziekteverzekering mee laten 

evolueren met de gemeenschap 

Bestaanszekerheid bieden 

 

Mobiliteit en verkeersveiligheid: 

Versnelde uitvoering van prioritaire 

infrastructurele projecten 

Sneller bouwen van voorstadnetten 

van goede kwaliteit 

Carpooling en telewerken fiscaal 

stimuleren 

Meer controles van het verkeer 

Veiligere inrichting van de wegen 
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