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Nationaal en internationaal is dit één van de heetste 

herfsten op politiek vlak van de laatste 6 à 7 decen-

nia. Inderdaad, zonder zwartgallig of negatief te willen 

overkomen doen al deze warrige toestanden de iets 

ouderen onder ons onwillekeurig terugdenken aan de 

jaren 30 uit de vorige eeuw en het liefst van al willen 

we daar niet aan herinnerd worden. De megalomane 

drang om alles onbeperkt te laten groeien, zonder enig 

besef voor waarden, normen, onze moeder aarde, 

onze sociale rol, doet ons systeem op zijn grondvesten 

daveren. Het moeizaam opgebouwde Europa is mis-

schien ook een voorbeeld van een te snelgroeiend ini-

tiatief. Laat ons hopen dat alles binnen de paar weken 

en maanden weer tot zijn normale proporties komt.

Gelukkig is er nog zoiets als de lokale politiek en we 

zijn dus vandaag erg trots om onze ‘Opwijkenaar’ 

onder een nieuwe en frisse vorm aan u te kunnen 

voorstellen. We zouden dan ook graag uw reacties 

sprokkelen en ideeën krijgen van de lezer om het aan-

bod nog aangenamer en efficiënter en betekenisvoller 

te maken dan deze eerste vernieuwde spruit.

Bij gemeentepolitiek gaat het in de eerste instantie 

om ‘mensen’ achter de politiek.Zijn ze bekwaam om 

het beste te halen uit het ruime aanbod van mogelijk-

heden, zonder de financiële gevolgen uit het oog te 

verliezen. Komen alle bevolkingsgroepen voldoende 

aan bod? Doet men ‘goed’ voor iedereen of is het al-

leen een bepaalde ‘kaste’ die meer zeggenschap naar 

zich wil toetrekken zonder scrupules? 

Heeft dit wat te maken met de gemeenteraadsverkie-

zingen van volgend jaar oktober? Zeker wel. 

Bij het einde van het 5de jaar van deze legislatuur is 

het tijd om een evaluatie te maken van wat er de vijf 

eerste jaren is gerealiseerd en op stapel gezet om de 

Opwijkse samenleving beter af te stemmen en te voor-

zien van de nodige infrastructuur voor de komende 

jaren.  

Wij als CD&V hebben geopteerd om volgend jaar 

opnieuw uw vertrouwen te krijgen voor de komende 

legislatuur met de creatie van ‘de lijst van de burge-

meester’. Want hoe je het ook draait of keert, de 

burgemeester is niet alleen het gezicht van een ge-

meenschap maar tegelijkertijd de draaiende motor, de 

duivel doet al (zeer dikwijls achter de schermen), om 

de eigenheid van onze inwoners en het welvaren zo 

goed mogelijk aan te sturen met oog voor infrastruc-

tuur, cultuur, sport, onderwijs, voorzieningen (brand-

weer, relaties met de nutsbedrijven…), ouderenzorg 

en kinderopvang…

Met de eerder beperkte middelen die we binnen Op-

wijk hebben, hebben we een aantal grote projecten het 

levenslicht zien krijgen. Verder in dit nummer worden 

een aantal van die zaken nader toegelicht. 

De lijst van de burgemeester nodigt dan ook die (nieu-

we) Opwijkenaars uit om gezamenlijk een project voor 

2013-2019 uit te tekenen en daar constructief aan mee 

te werken. We steken graag onze hand uit naar allen 

die, op basis van onze bestuurbekwaamheid hun ei-

gen competentie ten dienste willen stellen van onze 

Opwijkse gemeenschap, waar we terecht fier op zijn. 

En toeval of niet …. maar onze burgemeester Lut-

gard Van der Borght is gelijk aan Lijst van de Burge-

meester.

Verder in dit blad vindt u de mogelijkheid om aan te 

geven of u geïnteresseerd bent om actief of achter 

de schermen mee te bouwen aan een Opwijk waar 

het goed blijft om leven. We willen naar de kiezer 

gaan met een sterke lijst met plaats voor jongeren, 

senioren, vrouwen, groenen, linksen, kortom door-

snee democraten die de christelijke inspiratie op hun 

levenstocht willen meenemen.

Veel leesgenot!

Opwijk, herfst 2011...
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Wie kennis heeft van de onder-

wijswereld, weet dat als school 

“behoren tot een scholengemeen-

schap” vandaag de dag een nood-

zaak is en heel wat voordelen 

biedt. Sinds 1 september 1999 zijn 

binnen de onderwijswereld scholen-

gemeenschappen opgericht. 

Een scholengemeenschap omvat 

één of meer scholen die al dan niet 

behoren tot hetzelfde schoolbe-

stuur en/of hetzelfde onderwijsnet.

De hervorming van het secundair 

onderwijs heeft als opzet enerzijds 

het studieaanbod transparanter 

te maken en daardoor de stu-

diekeuze en leerlingenoriëntering 

te optimaliseren en anderzijds de 

beschikbare middelen zo efficiënt 

mogelijk aan te wenden.

Daarom is, zoals in talrijke domei-

nen van het socio-economisch le-

ven, samenwerking aangewezen.

Dergelijke samenwerkingsver-

banden hoeven geen verlies van 

eigenheid te betekenen; ze komen 

daarentegen neer op een geza-

menlijk bundelen van krachten en 

instrumenten om, met respect voor 

het pedagogisch project en de cul-

tuur van elke individuele school, de 

geplande onderwijsdoelen en het 

vooropgestelde onderwijsrende-

ment te bereiken.

Enkele bevoegdheden van 

een scholengemeenschap.

Een scholengemeenschap maakt 

afspraken over: 

1. de ordening van een rationeel 

onderwijsaanbod;

2. een objectieve leerlingen oriën-

tering en -begeleiding en werkt 

daartoe samen met één psycho, 

medisch en sociaal centrum of cen-

trum voor leerlingenbegeleiding;

3. het personeelsbeleid, meer 

bepaald over de criteria voor het 

aanwerven, functioneren en evalu-

eren van personeelsleden;

4. de verdeling van de extra uren 

leraar over haar scholen;

5. de verdeling over haar scholen 

van de puntenenveloppe;

6. de aanwending van de punten 

voor ICT coördinatie;

7. de verdeling van de uren leraar 

en lesuren die bestemd zijn voor 

mentorschap.

Diverse voordelen voor 

scholengemeenschappen.

De gewone rationalisatienorm per 

school wordt met 15 % vermin-

derd voor een school die tot een 

scholengemeenschap behoort.

Tot 1 november van het betrokken 

schooljaar kunnen door het be-

trokken schoolbestuur tussen 

scholen die behoren tot eenzelfde 

scholengemeenschap, uren leraar 

worden herverdeeld tussen 

scholen die behoren tot eenzelfde 

scholengemeenschap.

Personeelsleden van de scholen 

die de scholengemeenschap vor-

men, kunnen voor de vervulling van 

opdrachten voor de totaliteit van 

de scholengemeenschap worden 

ingezet.

Aan de scholengemeenschappen 

wordt 20.000 extra wekelijkse uren 

leraar toegekend. 

Deze extra uren leraar worden 

aangewend om de werkdruk te 

verminderen door aanrekening 

van klassenraad, klassendirectie, 

splitsing van klassen, lerarenon-

dersteuning, stagebegeleiding en 

leerlingenbegeleiding op het pak-

ket uren leraar. 

De gemeentelijke BLO-school 

“MOZA-IK” en de gemeentelijke ba-

sisschool “De Boot” vormen reeds 

vele jaren met 4 andere scholen uit 

de regio de scholengemeenschap 

BLOM (Buggenhout, Lebbeke, Op-

wijk en Merchtem). 

Dat de gemeentelijke BuSO-

school ’t Schoolhuis toetrad tot de 

scholengemeenschap in de regio, 

namelijk Asse, Merchtem en Op-

wijk was in navolging van hen dan 

ook een noodzakelijke en drin-

gende beslissing.

 SCHOLENGEMEENSCHAPPEN WORDEN OPGERICHT!
“puntjes op de i voor Open-VLD”
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Onze Burgemeester Lutgard Van der Borght heeft 

wel een speciale verjaardag: namelijk 11 novem-

ber. Dit jaar was het wel een “specialleke”; zij vierde 

namelijk haar 60e verjaardag. Haar opstap op tram 

6 moest dan ook meer dan een speciale viering wor-

den… Lutgard nodigde de Opwijkenaren uit om met 

haar en haar familie mee te vieren. 

Ruim 750 inwoners waren niet tegen te houden om 

aanwezig te zijn op het verjaardagsfeest van Lutgard 

in het Hof ten Hemelrijk. 

In de vroege namiddag was het de beurt aan de klein-

sten.  Sint-Maarten en zijn Zwarte Pieten vergastten 

de kinderen op snoep en speelgoed. Drankjes, pan-

nenkoeken, pakjes frieten waren zeer in trek. De oude 

brandweerwagens kregen veel belangstelling en voor 

de kinderen die konden meerijden in zo’n grote wa-

gen was het een toppunt; hoog in de grote brandweer-

wagen... Naargelang de namiddag over ging naar de 

avond vonden vooral de ouderen hun weg naar de 

“drankbonnetjesverdelers” en de toog. De frietjes vlo-

gen de pan uit (oei, in tipzakjes, natuurlijk) en pannen-

koeken met suiker versterkten de innerlijke mens.  

En toen was er muziek, zang en dans… De Swinging 

Oldies zorgden voor een geslaagd “bal populair”; mu-

ziek uit de jaren zestig en zeventig klonk door micro’s 

en bracht de nodige ambiance in de zaal. Het bewijs 

is er: Er zijn zeker en vast nog vedetten in Opwijk die 

een publiek in lichterlaaie kunnen zetten. 

Van de werkgroep “Eenzame Kerst”, medeorganisator 

van dit verjaardagsfeest, ontving Lutgard wel een zeer 

origineel cadeau; we spreken van een geschenk vol-

gens leeftijd: 3 x 20; 20 kg aardappelen, 20 kg ajuin en 

20 kg wortelen. Zal Lutgard vanaf nu een vegetarisch 

leven leiden? U hoort het nog wel…

Als kers op de taart zorgde de plaatselijke CD&V 

voor een reuzentaart. Alle aanwezigen konden er een 

stukje van proeven. Echtgenoot François zag, van-

achter de toog, dat het goed was en dat zijn Lutgard 

glunderde.

En nu, Dos Cervezas en laat ons klinken op de ge-

zondheid van Lutgard en haar langs deze weg nog 

veel gelukkige jaren toewensen!

Vraagje: wie verjaart op 12-12-2012?

MASSA AANWEZIGEN OP VERJAARDAGSFEEST 

VERHUIS

Aangezien het oude rusthuis bin-

nenkort plaats ruimt voor de ge-

plande bouw van 32 nieuwe ser-

viceflats, was het OCMW-bestuur 

al geruime tijd op zoek naar een 

geschikte nieuwe locatie in het 

centrum van Opwijk voor het so-

ciaal leerwerkproject “ ’t Kapstok-

ske”.

Momenteel is  ’t Kapstokske nog 

als laatste gehuisvest in het oude 

rusthuis in de Kloosterstraat. 

De OCMW-raad kocht daarom be-

gin dit jaar een woning (vroeger 

handelshuis) in de Kattestraat 

nr.15.

De raad besliste ook meteen gron-

dige renovatiewerken uit te voeren 

aan de woning en dit bijna vol-

ledig in eigen beheer maar onder 

toezicht van een ingenieursbu-

reau die een gedetailleerde sta-

biliteitsstudie maakte. Onze eigen 

tewerkstellingscel onder leiding 

van de instructeur werkt nu al en-

kele maanden onafgebroken aan 

de stabiliteit en renovatie van de 

woning .

Enkel voor de nieuwe dakconstruc-

tie- en bekleding wordt nog druk 

gezocht naar een gespecialiseerd 

aannemer die bereid is dit relatief 

“kleine” werk zo vlug mogelijk uit 

te voeren. 

Misschien zal nog tijdelijk een 

andere locatie moeten worden 

gezocht voor ‘t Kapstokske in af-

wachting van de volledige afwer-

king van de woning in de Katte-

straat. 

Hierbij denken we aan het Herge-

bruikerscenrum (Steenweg op 

Merchtem).

Het is dus nog enkele maanden 

wachten voor de medewerkers 

van ’t Kapstokske hun intrek kun-

nen nemen in de vernieuwde wo-

ning maar het zal zeker de moeite 

waard zijn. 

Het OCMW-bestuur zal terecht fier 

kunnen zijn op deze realisatie van 

en voor haar eigen tewerkstel-

lingsproject!

copyright Erik Gyselinck
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Naar aanleiding van de gesprek-

savond met Wilfried Martens en 

Christian Kremer begin september 

kondigden we jullie al aan via het 

Opwijks Leven, dat CD&V de ko-

mende tijd opnieuw zou aankno-

pen met een goede traditie om 

op regelmatige basis, informatie-

avonden te organiseren rond inte-

ressante thema’s of sectoren. 

Op 28 november laatstleden 

werden alle geïnteresseerden (uit 

de regio) in de agrarische sec-

tor vergast op een hoogstaande 

avond rond dit thema. Alle boeren, 

tuinders en toeleveranciers (zeg 

maar van veearts tot 

voederfabrikanten of 

-verdelers, meststof-

fenverkopers en alle 

afnemers (fruithande-

laar tot beenhouwer, 

en de studenten uit 

onze regionale land, 

tuinbouw en dier-

enzorg afdelingen 

konden elkaar daar 

vinden om op een 

aangename manier te 

luisteren naar de ge-

vleugelde spreker Jan de Keyser, 

hoofd agrarische sector van de 

BNPParibas Fortis bank te Brus-

sel, en schepen van o.a. landbouw 

in de gemeente Oostkamp. 

Meer dan 50 lezingen per jaar 

geven Jan de ‘drive’ en ‘de kennis 

en kunde’ om een beeld te schet-

sen waar we met deze sector naar 

toe (moeten) evolueren.

Uiteraard werd er ruimte voorzien 

voor vragen en sociale netwerking. 

En aan spraakwater en een hapje 

ontbrak het ook niet. Het werd een 

memorabele avond!
Een organisatie van CD&V-Opwijk 

Samen agrarisch ondernemen van-
daag en in het komend decennium

Onze gemeente werd als ramp-

gebied erkend tijdens de erge 

sneeuwval van vorig jaar. 

Ondanks het feit dat er op de Op-

wijkse gemeentewegen vorig jaar 

220 ton zout werd gebruikt voor 

het sneeuwvrij houden van onze 

gemeentewegen en fietspaden, 

waren we één van de enigen in de 

ruime regio, die deze twijfelachtige 

eer te beurt viel en dit omdat het 

Konink-lijk Meteorologisch Insti-

tuut uitzonderlijke sneeuwval had 

vastgesteld. 

Tegen deze immense sneeuw-

massa is immers niets of niemand 

opgewassen. Deze extreme win-

tersituatie heeft ons aangezet vol-

gende bijkomende maatregelen te 

treffen. 

Er werd een nieuwe sneeuwploeg 

aangekocht voor het vrijmaken van 

de straten en een miniruimer waar-

mee fiets- en voetpaden beter en 

vlugger kunnen worden geruimd. 

Samen een investering die meer 

dan 100.000 euro bedroeg. Er werd 

een nieuw contract tot aankoop 

van zout getekend waarin we niet 

enkel een voorraad zout onmiddel-

lijk aankopen maar ook zout kun-

nen reserveren zodat we steeds 

een gegarandeerde toelevering 

krijgen en indien dit niet gebeurt 

We zijn er klaar voor!

binnen de vastgestelde termijnen 

de leverancier een boete zal aan-

gerekend worden onder de vorm 

van een aftrek op de factuur. 

Ten slotte werd er opnieuw gezorgd 

dat elk gezin een gratis zak

strooizout aangeboden kreeg. 

Om de wachttijden, zoals vorig jaar, 

te beperken werd er dit jaar in elke 

parochie een bedeling georgani-

seerd. 

Werken Steenweg op 

Merchtem profiteren 

van goede 

weerstoestand

Een overzicht van  openbare 

werken wordt verschoven naar de 

volgende editie...
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Midden in ons dorp was tot vorig jaar, de oude melkerij 

Sint-Anna de uitvalsbasis voor onze uitstekende 

brandweer. Daarnaast huisde de politie in een oud 

en versleten woonhuis dat totaal onaangepast was 

aan de behoeften van deze tijd. De oude melkerij was 

dan wel een stukje industrieel erfgoed, doch ze was 

totaal ongeschikt om de behoeften van een goed en 

adequaat uitgerust brandweerkorps te huisvesten. In 

het verleden hadden inspectie en controles van de 

hogere overheid hier al duidelijk op gewezen. Om de 

belangrijkheid en de sterke meerwaarde te erkennen 

van de nabijheid van ons korps, hebben we gekozen 

om een functioneel nieuw gebouw te creëren, waarin 

naast de brandweer en de politie, ook de muziek- en 

de tekenacademie volwaardige leslokalen kregen. De 

laatste jaren hebben we inderdaad heel sterk geïn-

vesteerd in onze brandweer, nieuwe wagens, nieuwe 

kledij, helmen, persluchtmateriaal en zo veel meer. 

Op deze wijze kunnen we een brandweer uitbouwen 

die even sterk en bekwaam is als korpsen die bestaan 

uit een beroepskorps. Door de gouverneur werd onze 

Burgemeester Lutgard Van der Borght (samen met de 

collega’s burgemeesters uit Asse, Londerzeel, Lennik, 

Vilvoorde, Zaventem en Halle) aangeduid als vertegen-

woordiger in de Task force om als prézone college 

te fungeren in de hervorming van de brandweer. Van 

daaruit pleit Lutgard sterk voor een betere waardering 

van de werking van de vrijwillige brandweerlui.

Door de huisvestiging van de wijkpolitie en de fiets-

brigade, zal in Opwijk daadwerkelijk meer blauw op 

straat te zien zijn, waardoor het veiligheidgevoel 

zal verhoogd worden. Gelukkig zijn ook de zachte 

waarden erg belangrijk in ons dorp en daarom was 

het tijd dat zowel voor de tekenacademie als voor de 

muziekacademie voldoende en ruime lokalen ter be-

schikking werden gesteld. Het gebouw is nu klaar en 

de verhuis is achter de rug. Op 24 oktober hebben 

we de buren van de Processiestraat en het Heiveld 

in “primeur” kennis laten maken met dit nieuwe erg 

functionele gebouw. Om de verkeersdruk te beperken 

werd trouwens op de laatste gemeenteraad een over-

eenkomst goedgekeurd met de nabij gelegen school 

(MAI) waardoor, buiten de schooluren, de politie, de 

brandweer en de leraars van muziek- en tekenaca-

demie van de speelplaats kunnen gebruik maken 

om te parkeren. Hierdoor zal de parkeerdruk rond 

deze nieuwe site zeker verminderen. Op 27 novem-

ber werd de jaarlijkse opendeurdag van de gemeen-

te georganiseerd op deze nieuwe site. De politie en 

brandweer zorgden voor heel wat demonstraties, het 

gemeentelijk archief zorgde voor een tentoonstelling 

over vroeger en nu en de academie zorgde voor heel 

wat workshops. De oude kapel, naar wie de vroegere 

melkerij werd genoemd, werd eveneens in een nieuw 

kleedje gestoken.

De nieuwe Sint-Annasite

Proficiat aan

Paul Vermeiren

(Boerman)
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U bent geïnteresseerd... U wenst actief mee te werken... U heeft interesse als kandidaat...

ð    graag een email aan: opwijklvdb@skynet.be 

ð via contact op de website: www.opwijklvdb.net 

ð men helpt u verder op telefoonnummer 0494 990 369

ð    via twitter: @lvdbopwijk

ð    via facebook: Lvdb Opwijk

ð    of bezorg uw gegevens via onderstaand formulier aan onze lijsttrekker Lutgard Van der Borght, 

       Diepenbroek 13 1745 Opwijk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------"---------------------------

mijnheer, mevrouw wenst graag een bezoek omtrent de Lijst van de Burgemeester.

......................................................................................................................................

straatnaam /nr: ...................................................................................... te 1745 Opwijk

Enkele weetjes…
- De verbouwing van de gemeentelijke basisschool 

“De Boot” zal gebeuren door de firma VMG-De Cock 

uit Sint-Niklaas.

- Het dossier voor de gesubsidieerde nieuwbouw 

voor de schilders- en lasafdeling van de gemeente-

lijke BuSO-school ’t Schoolhuis is goedgekeurd op 

de gemeente-raad van 27 oktober 2011. De totale 

kostprijsraming bedraagt ongeveer 900.000 euro. 

Hiervan wordt 60% gesubsidieerd door AGION. De 

nieuwbouw komt op de speelplaats van de school.

- In de Karenveldstraat komt een nieuwe serre (ge-

subsidieerd) en komen er nieuwe klaslokalen (con-

tainers).

- De teken- en muziekacademie zijn vanaf novem-

ber gehuisvest in de Sint-Annasite in de Processie-

straat.

- Actie “Veterman” een succes dank zij de inzet van 

velen! (een organisatie van CD&V-Opwijk)

Roger Robijns 

is niet meer.

Roger Robijns is net voor de zomer overleden. Je 

verwacht zoiets van oudere mensen, natuurlijk, maar 

het gaf toch een koude rilling over de rug van velen 

die Roger hebben gekend als fanatiek verdediger van 

het hele gebeuren rond Leirekensroute, zeg maar 

DE peter en met Maria als meter de pleitbezorger 

voor aanleg, onderhoud, verbetering, opwaardering 

van deze veelgebruikte fiets- en wandelweg. Ook 

zijn gedrevenheid en betrokkenheid, dikwijls verta-

ald in wekelijkse bijdragen in ’t Opwijks Leven, bij de 

sport waren legendarisch en geliefd. 

Met veel respect en erkenning krijgt Roger bij ontel-

bare Opwijkenaars en sportvrienden een plaats in de 

eregalerij van ‘nooit te vergeten. 

Veel sterkte aan de hele familie en een welgemeend 

eresaluut aan de veelzijdige Roger.

lijst   van   de   Burgemeester

LvdB
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De lijst LvdB staat voor een lokaal beleid in onze 

gemeente gevoerd op maat van onze inwoners, 

zonder nationale politieke… ideologische… 

overtuiging.

Deze plaatselijke groep van politici zal zich volledig wijden 

aan lokale politiek. De “Lijst van de Burgemeester”, een 

nieuwe generatie mannen en vrouwen zal open staan voor 

verandering en vernieuwing.

De neutraliteit van deze lijst moet het mogelijk maken dat 

nieuwe lokale politieke talenten zich kunnen ontwikkelen 

binnen deze groep. Een fonkelnieuwe ploeg van mannen 

en vrouwen die Opwijk zal willen besturen zonder grootse 

politieke verklaringen maar enkel voor wat zijzelf staan en 

vooral doen in onze gemeente.
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