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Is dit een loze slogan, of effectief de zorg 
van de huidige Opwijkse meerderheid?

U oordeelt zelf!

Vanaf 1 mei kan elke inwoner van Opwijk immers 
terecht in “De Wegwijzer” voor alle sociale informatie. De 
naam verwijst naar de opdracht die de gemeente en het 
OCMW hebben: het wegwijs maken in het welzijnsaan-
bod van het lokale bestuur én van iedereen daarbuiten 
die met welzijn begaan is. Want ondanks de voortschrijdende 
informatisering vinden 
mensen vaak meer 
en meer de weg niet 
naar aangepaste oplos-
singen en diensten. 
Het decreet bepaalt 
dat in elke gemeente 
minstens een digitaal 
sociaal huis (web-
site) moet opgericht 
worden. Maar wij wil-
len meer!

Als eerste in de ruime 
regio kan je in Opwijk 
terecht op één plaats 
voor al je vragen. 
Landbouwtellingen, 
belastingsaangiften, 
aanvragen studietoela-
gen, kinderdagverblijf, stookoliefonds, en zo veel meer. 
Je hoeft niet te zoeken. Op één adres helpt men je voort! 
Daarom werd deze dienst ook “De Wegwijzer” men wijst 
er je immers de weg naar de goede oplossing. In een 
eerste fase bevindt “De Wegwijzer” zich in de Gasthuisstraat 
nr.15, een gebouw dat eigendom is van de gemeente. 
Omdat we vrezen dat de locatie op termijn niet groot 
genoeg zal zijn, is er naar een oplossing gezocht op 

middellange termijn. Als alles goed gaat, zal het Sociaal 
Huis “De Wegwijzer” in het najaar van 2012 verhuizen 
naar de Kloosterstraat waar momenteel het Dexiakan-
toor is gevestigd. De gemeente ruilde (mits kleine opleg) 
het oude “Kapstokske” en aanpalende bouwgrond met 
het Dexia-gebouw en deed hiermee een zeer goede fi-
nanciële en strategische zaak. We krijgen immers voor 
een beperkte meerprijs een zeer functioneel gebouw, 
gelegen midden in de gemeente. In afwachting van hun 
nieuwbouw huurt Dexia nog een tijdje van de gemeente. 
Ook de volledige sociale dienst van het OCMW, die nu 
in Nijverseel is gevestigd, zal later naar “De Wegwijzer” 

komen.
Met deze reor-
ganisatie en een 
doorgedreven sa-
menwerking ge-
meente/OCMW en 
externe welzijns-
aanbieders hoopt 
het huidige beleid 
een maximale toe-
gankelijkheid te 
bereiken van haar 
sociale dienstver-
lening voor elke 
inwoner. 

Wie nieuwsgierig 
is, kan gerust eens 
binnenspringen in 

“De Wegwijzer”. Dit kan van dinsdag tot vrijdag tussen 
9 en 12 uur, dinsdagavond van 18 uur tot 20 uur en za-
terdag van 9 uur tot 11u30. En om alle informatie voor 
iedereen toegankelijk te maken kan je er terecht via het 
GRATIS telefoonnummer: 0800/11341

Lutgard Van Biesen - Vanderborght, 
Burgemeester en schepen welzijn
en Ineke Robijns, Voorzitter OCMW

Uw welzijn, onze zorg!
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1 jaar “Aan Tafel“

Op 1 april mochten we al het 1-jarig bestaan vie-
ren van het sociaal restaurant van het OCMW 
in Opwijk. Voor de gelegenheid werd een feest-

maaltijd voorzien waarbij alle gebruikers van 
het laatste jaar uitgenodigd werden. De respons 
was enorm! Niet minder dan 100 mensen schre-
ven zich in voor de maaltijd op 1 april. Alle hui-
dige gebruikers zijn tevreden over de kwaliteit 
van de maaltijden. Aanvankelijk werd dit ini-
tiatief niet met enthousiasme onthaald door de 
plaatselijke middenstand die bang was dat dit 
voor hun concurrentie zou kunnen zijn. Als we 
even terugblikken, mogen we terecht stellen dat 
we met het sociaal restaurant erin geslaagd zijn 
een bepaalde sociale taak, die het OCMW toch 
wel heeft, met succes in te vullen. Het afgelo-
pen jaar werden 2.181 maaltijden opgediend 
voor 125 verschillende personen. De dienstver-
lening is vooral gericht naar wat oudere alleen-
staanden die nog voldoende mobiel zijn maar 
voor wie het moeilijk wordt om voor zichzelf te 
koken. Spijtig genoeg hebben we onvoldoende 
logistieke middelen en personeel om mensen 
thuis te gaan ophalen. Het eten wordt namelijk 
stipt om 12u opgediend, het is dus onmogelijk 
iedereen op hetzelfde uur naar het restaurant te 
krijgen. Daarom zou ik een warme oproep wil-
len doen naar eventuele vrijwilligers die bereid 
zouden zijn om een geïnteresseerde buur, kennis 
of vriend af en toe naar het woonzorgcentrum te 
brengen. Het initiatief om gezonde, gevarieerde 
en betaalbare maaltijden aan te bieden is name-
lijk ook heel belangrijk en bevorderlijk voor de 
sociale contacten en kan voor bepaalde mensen 
de enige vorm van ontspanning zijn of gezellig 
samen zijn met anderen. “Aan Tafel” is iedere 
dag open, vooraf inschrijven is noodzakelijk op 
het nummer: 052/365940. Een maaltijd kost 
€7,00 (soep, hoofdgerecht, dessert, water en 
tafelbier).     Ineke Robijns, Voorzitter OCMW

EEN KWART EEUW 
LANDBOUWRAAD TE OPWIJK

Onder impuls van onze ereburgemeester Vic Everaet werd in 
april 1985 de Opwijkse Landbouwraad gesticht met als eerste 
voorzitter Gaby Vermeir en als landbouwschepen Vic Everaet. 
Later werd Vic opgevolgd door eerst Walter Gillis en nu Paul 
Onselaere. De Landbouwraad is officieel erkend door de ge-
meente en neemt talrijke initiatieven, denk maar aan de Land 
en Tuinbouwkijk-dagen (vorig jaar met overrompelende be-
langstelling in het witloofbedrijf van Ludo, Louis en Bea Em-
merechts-De Coninck), infovergaderingen, hoorzittingen en 
uitbrengen van adviezen bestemd voor het gemeentebestuur.
In deze 25 jaar waren er drie voorzitters Gaby Vermeir, Robert 
Dierickx en nu Ludo Emmerechts.
Proficiat bestuursleden van de Landbouwraad, zowel de hui-
dige als velen voordien.

WAT KRIJGEN WIJ DIT JAAR OP 
ONS BORD INZAKE 

OPENBARE WERKEN?
Op het vlak van openbare werken is het zeer druk in Opwijk. 
Denken wij maar aan de grondige herstellingen van de School-
straat, de Baardegemstraat en de Pluimhofweg, maar ook op 
andere vlakken besteedt de coalitie van CD&V-NVA-INZET 
veel aandacht. 
Samen met mijn 
collega van ver-
keer, is er een 
plan uitgewerkt 
om regelmatig 
voet- en fiets-
paden te her-
stellen of nieuwe 
aan te leggen.
Een mooi voor-
beeld hiervan 
is nu het Heiveld. Ook de komende jaren werken wij hieraan 
verder. 
In Ravensveld zullen op regelmatige wijze delen van het voet-
pad vernieuwd worden, maar er is meer… begin 2010 werd 
in het Dorp te Mazenzele (aan het kruispunt met de Klokken-
straat) een nieuw voetpad aangelegd en aan het Europaplein is 
er een fietspad, om dit rondpunt nog veiliger te maken.
Andere zogenaamde kleine, maar toch zo belangrijke werkjes, 
zijn herstellingswerken aan het wegdek van heel wat straten. 
Tevens werd een nieuwe weg aangelegd tussen het nieuwe ge-
bouw van Nijdrop en de gemeentelijke bibliotheek.
2010 kondigt zich druk aan, wij hopen van start te kunnen gaan 
met diverse projecten op het vlak van openbare werken met als 
uitschieter de volledige (vervolg op bladzijde 5)

OPWI mei 2010.indd   2 6/05/2010   18:56:03



         5                                                                                                                                                                            den opwijkenaar.direct   Informatieblad 

In de gemeentelijke BuSO-school ’t Schoolhuis is een 
ontwerper, Lies Vanderstraeten, aangesteld voor een nieuw-
bouwproject voor o.a. de schildersafdeling van de school. 
AGIOn (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) 
heeft dit dossier op de prioriteitenlijst van 2010 opgenomen. 
Voor eind oktober dienen de nodige stukken opgestuurd te 
zijn. Zodra we het principieel akkoord van AGIOn ontvang-
en hebben, kan de gemeente verdere stappen zetten in de 
uitvoering van dit dossier. De subsidies (60%) worden dan 
uitgekeerd naargelang de werken vorderen. Het ereloon van 
de ontwerper wordt geraamd op 36.000 euro en de indica-
tieve kostprijsraming van de werken is 300.000 euro.
Voor de verbouwing van de oude gemeentelijke BLO-school 
ten behoeve van de gemeentelijke basisschool de Boot is ook 
een ontwerper, Johanna Vermeir, aangesteld. De voorberei-

dingen van dit dossier zijn gestart in de paasvakantie. De ontwerpopdracht houdt o.a. de stabiliteitsstudie, de 
veiligheidscoördinatie en de verslaggeving en opvolging van de energieprestatieregelgeving in. Het ereloon 
van de ontwerper wordt op 30.000 euro geraamd en de aanpassingswerken op 240.000 euro.
De gemeentelijke BLO-school MOZA-IK is al gehuisvest in een volledige nieuwbouw. Van 1 tot 4 maart is 
deze school doorgelicht en kreeg als advies voor erkenning en subsidiëring GUNSTIG. Dit is een positieve 
stimulans om de kwaliteit van het gemeentelijk onderwijs verder uit te bouwen.

Anja Haverals, Schepen van Onderwijs en Financiën

BOUWEN EN VERBOUWEN…

(vervolg van bladzijde 5) 

herinrichting van de Steenweg op Merchtem (eindelijk 
komt het einde van de tunnel in zicht), terwijl de werk-
en in de Droeshoutstraat verder worden voorbereid. Het 
betreft hier afkoppelingswerken van gescheiden regenwa-
ter en vuil water (deels in deze straat) en een volledige 
vernieuwing van fiets- en voetpaden vanaf de Gulden-
boomstraat tot aan het kruispunt met de Steenweg op 
Vilvoorde.
In 2009 werden enkele landbouwwegen beter toeganke-
lijk gemaakt tot tevredenheid van onze land- en 
tuinbouwers, maar ook van de recreanten. Indien 
mogelijk worden dit jaar opnieuw enkele landbouw-
wegen aangepakt en dit in samenspraak met onze 
Gemeentelijke Landbouwraad.
Wij zeggen wel indien mogelijk, want de voorbije win-
ter heeft veel “tol” geëist van onze wegen.
De renovatie van de Sint-Annakapel in de Processie-
straat wordt verder gerealiseerd en, in samenspraak 
met de kerkfabriek, hopen wij dat in 2010 de Sint-Ro-
chuskapel wordt opgeknapt. Hier zijn wij wel afhanke-
lijk van de diensten Monumenten en Landschappen, 
wat ook het geval is voor de renovatie van de Sint-
Pieterskerk van Mazenzele.

Paul Onselaere, Schepen van openbare werken.

TERUGBLIKKEN – VOORUITZIEN
Wat kan volgens u beter?

Hoe moet Opwijk er volgens u uit zien in 2020?
Geef uw mening!  

ROND DE TAFEL

Op zondag 30 mei 2010 
in de Busorefter – Schuttershof

nodigt CD&V-Opwijk iedereen uit om samen te 

ONTBIJTEN
van 8u30 tot 11u30 

(uw deelname is volledig gratis)
Graag inschrijven via 

e-mail: paul.vanbiesen@skynet.be 
of gsm: 0473 22 41 73 
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Oud ≠ Out!
Momenteel maken de senioren on-
geveer 20% uit van de Opwijkse 
bevolking; in 2025 zal dit al 30 % 
bedragen. Op de gemeenteraad van 
29 april en de OCMW raad van 
20 april jl. werd het ouderenbe-
leidsplan van de gemeente Opwijk 
goedgekeurd.
 Het plan zet de krijtlijnen uit van 
een seniorenbeleid voor de ko-
mende jaren. Het Lokaal Sociaal 
Beleidsplan 2008-2013 en in het 
bijzonder het domein ‘seniorenbe-
leid’ geeft de opdracht een oude-
renbeleidsplan uit te schrijven om 
een gemeentelijke seniorenwerking 
zichtbaar(der) in kaart te bren-
gen en zo de nodige impulsen te 
geven. 
Een eerste aanzet werd gegeven 
door in te stappen in het weten-
schappelijk onderzoek van de VUB 
dat met de steun van de provin-
cie Vlaams-Brabant, de Opwijkse 
Seniorenraad, de dienst Welzijn en 
vele vrijwilligers werd georganiseerd 
in de gemeente. De conclusies van 
de bevraging bij 408 thuiswon-
ende zestigplussers in de gemeente 

vormt de voedingsbodem voor 
praktische en haalbare acties en 
actieplannen. 
Voor de concrete uitwerking van dit 
ouderenbeleidsplan werden twee 
trajecten doorlopen. Enerzijds was 
er de inbreng van de werkgroep, 
die bestaat uit zowel professione-
len als niet-professionele. Zij onder-
zochten de haalbaarheid en noodza-
kelijkheid van deze verschillende 
actiepunten en actieplannen. Door 
een stem aan de basis te geven krijgt 
het plan draagkracht en wordt het 
niet herleid tot een voorgekauwd 
vodje papier omdat het nu een-
maal zo hoort. Anderzijds werd er 
gekozen om het plan terug te kop-
pelen en te laten adviseren door de 
leden van de Opwijkse senioren-
raad. Zij vertegenwoordigen zowel 
seniorenverenigingen als individu-
ele senioren en zijn het kloppend 
hart van een groeiend en actief 
bevolkingssegment. 
Het is de taak van het gemeentebe-
stuur en de OCMW-raad om een 
algemeen beleid te voeren. Een 
goed ouderenbeleid maakt daar 
onomwonden deel van uit. 
Het document vat op dit ogen-

blik samen wat er leeft, wat er be-
weegt en wat er groeit bij de ou-
deren onder ons. In die zin vormt 
het een verlengstuk van al wat er 
al daadwerkelijk werd gerealiseerd 
op vlak van seniorenbeleid en dat 
is een heel pak. Het ouderenbe-
leidsplan heeft niet de pretentie een 
pasklaar antwoord te bieden op elk 
individueel en collectief vraagstuk. 
Het heeft wel de ambitie rich-
tinggevend en uitvoerbaar te zijn, 
binnen alle budgettaire mogelijk-
heden van het lokale bestuur en 
alle betrokkenen. Het is de stille 
wens dat elkeen die bekommerd 
is om het welzijn van de Opwijkse 
senior zich kan terugvinden in het 
bereikte resultaat en de opgenomen 
doelstellingen. 
We danken tevens de Opwijkse 
seniorenraad voor hun intense 
samenwerking; hun gedegen ad-
viezen; hun actieve werking en 
voor hun vele nuttige initiatieven.

Lutgard Van Biesen-Van der Borght, 
Burgemeester, schepen van seniorenzaken 
en Ineke Robijns,
Voorzitter OCMW

SUCCESVOL EETFESTIJN 2010
Zaterdag 13 en zondag 14 maart 2010 werd iedere CD&V-sympathisant en liefhebber van een lekkere maal-
tijd verwacht in “mijn restaurant”, de parochiezaal van Droeshout. 
Met zeer velen waren ze om te genieten van een lekker voorgerecht, een soepje en een 
smakelijk hoofdgerecht tijdens het jaarlijks CD&V-etentje.Voor wie lid is van CD&V 
was er zelfs een gratis coupe dame blanche om van te genieten. 
Wieter, onze Peter Goossens van dienst, zijn souschefs en het voltallig keukenperso-
neel zorgden er voor dat alles “goed afgekruid” bij onze bezoekers van ons restaurant 
gebracht werd door ervaren zaalpersoneel. Onze zaalverantwoordelijken, sommeliers, 

de mannen van de bar en de bezorgers van 
dranken zetten hun beste beentje voor om 
iedereen van dranken te voorzien. 
Langs deze weg willen we onze oprechte dank uitspreken aan de 
vele helpers en de schenkers van tombolaprijzen. We danken even-
eens van ganser harte alle bezoekers van ons restaurant. 
Tot volgend jaar op 12 en 13 maart in ons restaurant, 
parochiezaal Droeshout. 
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