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Treinen in Opwijk SCHOOLSTRAAT KRIJGT
EEN MOOI UITZICHT

Opwijk is altijd een pendelgemeente geweest, het
station met zijn goede verbindingen, vooral naar
Brussel, is een belangrijke meerwaarde voor ons
dorp. De laatste jaren werd dit aanbod sterk beknopt. Te weinig treinstellen en overbezetting
was rond de jaarwisseling een belangrijke en gegronde klacht van deze inwoners. Eind februari,
nam ik contact op met minister Vervotte, bevoegd
voor ambtenarenzaken en overheidsbedrijven en
ook al met de NMBS. Minister Vervotte beloofde
deze problematiek met de nodige aandacht op te
volgen. Kort erna ontvingen we een schrijven van
de NMBS, waaruit we u graag een stuk citeren:
“Sinds 9 december 2007 werd het vervoersaanbod
op de lijn 60 aangepast. In de avondspits is er een
bijkomende trein vanuit de Brusselse Noord-Zuidverbinding, met aankomst in Opwijk om 17.50
uur. De capaciteit van de CR-trein 1565 bleek bij
aanvang van de dienstregeling inderdaad niet te
volstaan. Daarom werd zijn samenstelling begin
januari 2008 met één tweeledig motorstel uitgebreid. Vanaf 17 maart ll. werd deze trein bovendien
nogmaals met een tweeledig motorstel versterkt, zodat er nu 900 zitplaatsen worden aangeboden. Bij nazicht van de bezettingscijfers voor de overige treinen
tijdens de ochtend- en avondpiek werden er geen
overbezettingen vastgesteld.” We blijven dit dossier
zeker met aandacht verder volgen. Ook onze colatitiepartner ‘Inzet’, voerde al acties rond dit thema.

Lutgard Van Biesen-Van Der Borght,
burgemeester

Volgend jaar zal de Schoolstraat er totaal anders uitzien en dit wordt wennen!
Naast een grondige vernieuwing van de
straat tussen Heiveld (apotheek Noë) en
Singel wordt in dit deel eveneens gelijktijdig éénrichtingsverkeer doorgevoerd.
Wij laten hierover onze schepen van
openbare werken Paul Onselaere aan
het woord. Hij zal trouwens samen met
de dienst infrastructuur van de gemeente
deze werken met als ontwerper het studiebureau Astro-plan Aalst nauw op de
voet volgen. Inderdaad, de Schoolstraat
tussen Heiveld en Singel zal een volledig
nieuw aanzicht krijgen. Tevens wordt
éénrichtingsverkeer doorgevoerd, evenals een zone 30 in dat deel. De ramingsprijs is 442.690,60 euro. Verder wordt
de openbare verlichting vernieuwd en
gaat het aantal lichtpunten van 8 naar 11.
De werken houden in dat er een nieuwe
rijweg komt in asfalt, parkeervakken
en voetpaden in betonstraatstenen,
een volledige aanleg in betonstraatstenen van het kruispunt Schoolstraat en
Processiestrraat vooral om dit kruispunt
te accentueren. In het smalle deel tussen
BUSO en Singel komt er een verharding gelijkvloers van gevel tot gevel en
in dit deel wordt parkeren onmogelijk,
enkel stilstaan om te laden en te lossen.
Er worden langs beide zijden daar een
greppel voorzien, voor de waterafvoer”.
De schepen vervolgt : “Het deel tussen
Heiveld en Singel wordt dus “zone 30”.
De verkeersadviesraad zal zich bezinnen
over het feit of het niet best is volledig de
Schoolstraat in te richten als zone 30 gelet op de scholen en het buitenschoolse
opvang, zodat dit de veiligheid ten goede
zal komen. Deze verkeersadviesraad gaf
een gunstig advies. De Middenstandsraad gaf enkele opmerkingen, maar
aan deze werd in de mate van het
mogelijke tegemoet gekomen. Ik zeg
wel in de mate van het mogelijke, want
bepaalde vragen konden wettelijk

en verkeerstechnisch niet ingewilligd
worden. Wij zijn wel van plan om aan
de beenhouwerszaak, die gelegen is in
het smalle deel van de Schoolstraat, bijkomende plaatsen voor kortparkeren te
voorzien in de omgeving, maar dit dient
nog verder onderzocht te worden. Wel
zal de bus van BUSO er alleen mogen
parkeren bij het begin en einde van de
school, buiten deze periode kan iedereen
dan parkeren”. Het ontwerpdossier werd
waar mogelijk aangepast. Aan de beenhouwerszaak is het nu mogelijk dankzij
een gelijk-vloerse verharding dat laden
en lossen is toegestaan. Belangrijk om
melden is tevens dat er door dit schepencollege liefst twee informatievergaderingen met de betrokken bewoners over
deze werken plaatsvonden en wel op 27
maart en 3 juli 2007 en dat deze meer
dan gunstig verliepen. Gelijktijdig met
de werken worden de ondergrondse
leidingen van Telenet aangelegd. “Het
wordt gewis een zeer mooie realisatie,
al zijn wij er ons sterk van bewust dat
tijdens de werken (duurtijd 85 werkdagen) hinder zal zijn, maar deze trachten
wij tot een minimum te beperken, maar
vooral dat het een grote aanpassing voor
iedereen zal vergen als éénrichtingsverkeer naar Singel toe wordt ingevoerd.
Paul ONSELAERE
schepen van
Openbare Werken
en monumenten
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Gemeente neemt ‘proper’ initiatief en werkt
ook samen met Droeshoutse vrijwilligers
Op vraag van het schoolbestuur
van Droeshout en de omwonenden
werd door het College een positief
advies gegeven over de toekomstige bestemming en het onderhoud
van een perceel tussen de ‘nieuwe
kerkhofbaan’, en de inplanting van
de vroegere jongensschool. Het perceel werd decennialang als moestuin gebruikt door de familie Uyttersprot. Het was een juweeltje voor
het oog, dat door het overlijden van
Alfons in 2006 geen opvolging meer
kende. Een stukje niemandsland dat
stilaan tot een verwilderd braakliggend terrein evolueerde tot groot
ongenoegen van de vele wandelaars
en gebruikers van deze veilige weg.
Na peiling bleek er geen nood te
zijn voor een bijkomend petanqueplein. De belanghebbende partijen
kozen aldus voor een duurzaam en
onderhoudsvriendelijk alternatief.
Het college heeft de mensen van de
groendienst al een eerste opruimbeurt laten geven, zal het deze zomer

Sociaal Beleidsplan
en Sociaal Huis
Op 22 en 24 april keurde zowel OCMWraad als gemeenteraad het nieuw lokaal
sociaal beleidsplan goed. De doelstellingen
die in het vorige plan (2006-2007) al waren
opgenomen, blijven grotendeels behouden.
Toch worden in het nieuwe plan andere accenten gelegd of nieuwe acties opgenomen
en dit gebaseerd op gegevens van een uitgebreide omgevingsanalyse.

Enkele voorbeelden:
- Uit de statistieken blijkt dat Opwijk een
eerder laag aantal sociale huurwoningen
heeft en het aantal kandidaat-huurders dus
hoog ligt.
- Opwijk heeft veel te weinig serviceflats in
vergelijking met gelijkaardige gemeenten
terwijl de vergrijzing toch enorm toeneemt.
- Het aantal actieven ligt in onze gemeente
dan weer boven het Vlaamse gemiddelde
maar er zijn redelijk wat langdurige werk-

verder onderhouden, en in het najaar
voorzien met een goede laag houtsnippers die het opkomend onkruid
kan weren. Maar een aantal inwoners van Droeshout ging eerder al
verder door een georganiseerde en
repetitieve zwerfvuilinzameling te
organiseren op Droeshout. Al voor
de tweede maal werd rond de paasvakantie een ophaalbeurt gedaan en
het is duidelijk, het initiatief werkt!
Een drietal coördinatoren probeert
op een zachte manier een groep vrijwilligers te motiveren en de tweede
lozen. Dergelijke gegevens leiden dan tot
nieuwe doelstellingen in het sociale beleidsplan:
- creëren van sociale tewerkstelling via de
op te richten strijkwinkel (= samenwerking
gemeente, PWA en OCMW)
- nauwere en/of betere samenwerking met
sociale verhuurkantoren
- bouwen van bijkomende serviceflats
Het sociale beleidsplan gaat over de periode
2008-2013 en beslaat 9 beleidsvelden: kansarmen-, vreemdelingen-, ontwikkelingssamenwerking-, senioren-, thuiszorg-,
mindervaliden-, gezins-, jeugd- en tewerkstellingsbeleid. Het plan legt niet alles in detail vast maar heeft de bedoeling een basis te
vormen waarop we de volgende jaren kunnen verder bouwen. Gemeente en OCMW
willen op alle domeinen beter samenwerken niet alleen met elkaar maar ook met de
verschillende welzijnsactoren. Het bestuur
heeft bij de opmaak van het plan dan ook
in belangrijke mate dialoog gevoerd met
de verschillende welzijnsorganisaties en
adviesgroepen.
Onze grootste uitdaging dit en het volgende
jaar op sociaal vlak is wellicht de oprichting
van het Sociaal Huis. Hoewel dit een wettelijke verplichting is voor alle gemeenten
tegen mei 2009, mogen we stellen dat onze
plannen ambitieuzer zijn. We willen verder gaan dan alleen het wettelijk verplichte.

ophaalbeurt resulteerde in één derde
aan verzameld vuil in vergelijking
met de ophaalbeurt voor Nieuwjaar.
Hoe u daar kunt aan meewerken? In
de eerste plaats door te zorgen dat de
omgeving rond uw woning gevrijwaard blijft van blikjes of ander materiaal, maar ten tweede door u eventueel ook aan te sluiten bij de man of
vrouw of ploeg die uw buurt onder
handen neemt. De gemeente ondersteunt dit initiatief ook logistiek.
Samen maken we er iets mooi van.
Een positieve kijk op onze omgeving doorbreekt de zogenaamde verzuring van onze maatschappij. Ook
dit behoort tot de krijtlijnen van de
huidige meerderheid. Of mogen we
hier ook al spreken van een publiek
- private samenwerking avant-la-lettre? Bedankt vrijwilligers, bedankt
college, bedankt medewerkers van
de groendienst.
Willy Segers,
08/04/2008,
communicatieverantwoordelijke

Het Sociaal Huis moet een fysieke plaats
worden waar iedereen werkelijk met al zijn
vragen terecht kan:
- hoe vraag ik mijn pensioen aan?
- welke mogelijkheden bestaan er op gebied
van kinderopvang en scholen, jeugdbewegingen, mindervaliden-organisaties?
- ik zou graag vrijwilligerswerk doen, waar
kan dat en ben ik verzekerd?
- heb ik recht op een stookoliepremie?
- welke premies bestaan er voor duurzaam
bouwen?
Het is de bedoeling dat men u op allerlei
soorten vragen kan antwoorden, helpen of
minstens doorverwijzen.
Dit is alleen maar mogelijk mits een
zeer doorgedreven samenwerking tussen
OCMW, gemeente en andere welzijnsaanbieders. In eerste fase zal het aftasten zijn en
we zullen moeten groeien maar wij geloven
sterk in het nut en de meerwaarde van een
Sociaal Huis!
Lutgard Van Biesen-Van Der
Borght,
burgemeester en
verantwoordelijke voor
Sociale Zaken

Ineke Robijns
voorzitter OCMW
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ONDERWIJS

398,83 euro BTW inbegrepen. Tot slot wordt nomische en ecologische ontwikkeling onderhet gebouw nog voorzien van vast en los meu- steunt. De gemeente verbindt zich tot het nemen
Het uitvoeren van kleine noodzakelijke ver- bilair.
van onder andere volgende maatregelen inzake
bouwingswerken na de verhuis van de huidige BuSO-school “’t Schoolhuis” fiscaliteit: 1) Met betrekking tot aanslagjaar
BLO-afdeling ten behoeve van de gemeente- De nieuwbouw van een serre met een opper- 2009 geen enkele nieuwe belasting invoeren en
lijke basisschool de Boot.
vlakte van 432 m2 en het verbouwen van de de aanslagvoeten of tarieven van de belastingen
bestaande serre met een oppervlakte van 240 niet verhogen t.o.v. deze van aanslagjaar 2008
m2 worden voor 60% gesubsidieerd door de 2) Geen nieuwe forfaitaire gezinsbelastingen
Vlaamse overheid. Dit jaar wordt er nog gestart invoeren tot en met aanslagjaar 2012. 3) Een
met het bouwen van 2 nieuwe klaslokalen op bedrijfsvriendelijke en transparante fiscaliteit
voeren.
het magazijn van de school.

Tekenacademie

De huidige gemeentelijke BLO-school moet
aangepast worden voor de 155 kleuters van De
Boot. De klassen worden groter gemaakt door
de ruimte van de gang bij de klassen te voegen.
De refter is te klein en men gaat de inkomhal en
de refter samenvoegen. Voor de kleuterafdeling
is er aangepast sanitair, douche en warm water
nodig en in 2 klassen moet de verlichting en de
elektriciteit aangepast worden. De kostenraming bedraagt 36 300 euro BTW inbegrepen.

Buitenomgevingswerken
nieuwe BLO-school MOZA-IK

FINANCIEN

De nieuwbouw van de BLO-school komt stilaan in een eindfase. Het gebouw is instapklaar
en op 1 september beginnen de lessen in het
nieuwe gebouw. Het dossier met betrekking tot
de omgevingswerken en buitenaanleg omvat
een overdekte en open speelplaats, fietsenberging, parking, afsluiting, groenaanleg en eerste
uitrusting en is lopende. Het totaalbedrag voor
de omgevingswerken wordt geraamd op 286

LANDBOUWERS zijn
BELANGRIJK
In onze bruisende, landelijke gemeente
Opwijk speelt de land- en tuinbouw,
evenals de sierteelt een cruciale rol.
Daarom hebben wij een schepen van
landbouw, Paul Onselaere en bestaat er
een zeer hardwerkende landbouwraad
onder leiding van voorzitter Ludo Emmerechts, die waakt over het landbouwleven in Opwijk en het behoud van het
agrarisch gebied. De landbouwraad is
met diverse aspecten bezig zoals de
Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (onlangs
vond hieromtrent een grondige besprek-

Rekeningen van het

Dit schooljaar telt de academie 117 leerlingen:
dienstjaar 2007
99 in de lagere graad, 13 in de middelbare graad De gemeenterekening 2007 – gewone dienst
jongeren en 5 in de middelbare graad volwas- sluit met een positief algemeen begrotingsresultaat van 3.860.000 euro. Het positief resultaat van het eigen dienstjaar is voor een groot
deel te danken aan de meeropbrengsten uit de
aanvullende personenbelasting. Dit algemeen
begrotingsresultaat is vergelijkbaar met het resultaat van 2006 namelijk 3.863.000 euro. De
gemeenterekening 2007 - buitengewone dienst
sluit met een positief algemeen begrotingsresultaat van 643.500 euro. In 2007 is er in totaal voor 4.480.000 euro geïnvesteerd. De voornaamste uitgavenposten zijn wegeniswerken,
senen. Opendeurdag tekenacademie met als schoolgebouwen, aankoop gronden, oprichting
thema “Tahiti” vindt plaats op 21 juni 2008.
gebouwen, erelonen BPA’s en RUP’s, informatica…
De toetreding van de gemeente Opwijk tot het
Lokaal Pact met de Vlaamse Regering. Het
pact is een politiek akkoord tussen de Vlaamse
Regering en de (308) Vlaamse gemeenten en
provincies. Het pact biedt enerzijds voor de
lokale besturen nieuwe financiële mogelijkheden: De Vlaamse Regering besliste onder
meer om de uitstaande leningschulden van
gemeenten die toetreden tot het pact, over te
nemen ten belope van 100 euro per inwoner.
Voor Opwijk is dit 1.239.300 euro (12.393 inwoners op 1 januari 2007). Anderzijds geeft
het pact een kader aan waarbinnen de lokale
fiscaliteit de eerstvolgende jaren het best zou
evolueren en dat een beleid van duurzame ecoing plaats rond deze van de Brabantse
Beek en Landschappelijke Overgang),
de herwaardering van trage wegen (de
landbouwraad is vertegenwoordigd in
de werkgroep hiervoor), rond de overstromingsgebieden Puttenbeek (omgeving van Klei)… Landbouwschepen
Paul Onselaere voorziet trouwens twee
nieuwe initiatieven die de landbouwers
zeker gaan aanbelangen. “Wij krijgen
regelmatig heel wat klachten binnen over
bevuiling van de wegen door ondermeer
landbouwvoertuigen, maar tevens door
vrachtwagens die bouwwerven verlaten,
aan grondverzet doen… Het gemeentebestuur zal hier speciale aandacht aan

Enkele vermeldenswaardige
cijfers van 2007

Elke inwoner betaalt € 626 gemeentebelasting,
de schuld beloopt € 153 per inwoner, de algemene diensten kosten € 171 per inwoner en de
sociale zekerheid en bijstand (OCMW inbegrepen) kost elke inwoner € 126 per jaar. De financiële toestand van de gemeente is gezond. Er is
nog een behoorlijke reserve om de uitdagingen
van de volgende jaren aan te kunnen, wat niet
wil zeggen dat we in de toekomst de financiën
niet nauwgezet in het oog zullen houden.
Anja Haverals
Schepen van financiën en
onderwijs
schenken. Meer veiligheid brengen op
onze wegen is het grote uitgangspunt”
aldus de schepen, die vervolgt : “buiten
het algemeen politiereglement dat enkele zinnetjes besteedt aan dit probleem
bestaat er niets van reglementering, ook
niet in andere gemeenten. Na overleg met
de landbouwraad hopen wij binnenkort
een aantal correcte voorstellen te kunnen
doen om de moddertoestanden uit het
straatbeeld te kunnen weren. Een ander
belangrijk punt is de ijzelbestrijding en
hier wordt eraan gedacht de land- en tuinbouwers in te schakelen. Een dergelijk
initiatief bestaat reeds in de Pajotse
(lees verder op blz.8)
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gemeente Pepingen en daar
heeft de landbouwschepen al
zijn licht opgestoken op welke
wijze dit georganiseerd wordt.
Een ander belangrijk punt is de
ijzelbestrijding op de gemeentewegen. We denken eraan de landen tuinbouwers in te zetten bij de
bestrijding ervan. Een dergelijk
initiatief bestaat al geruime tijd in
de pajotse gemeente Pepingen en
ook het naburige Lebbeke kent
al vele een dergelijk initiatief.
Schepen Onselaere kaartte dit
aan binnen de gemeentelijke
landbouwraad en kreeg hiervoor
het licht op groen. Tegen de herfst
volgt een concreet voorstel.

Wist je dat...
* In de Pluimhofweg (wijk Eeksken) wordt de afvalwatercollectering uitgevoerd. De totale
kostprijs voor deze werken bedraagt 85.193,74 euro. Deze
kosten worden gedragen door
toelagen en investeringskredieten.
* Dat er in juni, het eerste
tweemaandelijkse infoblad van
de gemeente verschijnt, met
heel wat méér informatie, en dit
zonder financiele meerkost voor
de gemeente
* Op initiatief van het gemeentebestuur werd een overlegvergadering inzake de vernieuwing
van de Dageraadweg t.h.v. de
verkaveling “De Anjer” belegd
en werd een overeenkomst bereikt om dit nog voor het bouwverlof uit te laten voeren. De verdeel-sleutel is 51% van de kosten
voor de gemeente en 49% voor
de verkavelaar.
* Op 27 september het “Feest
van de Burgemeester” doorgaat
in de Sint-Pauluszaal en het
‘wieterparkje’.
* Ter gelegenheid van het eeuwfeest van R.S.C.Anderlecht heeft
de bloeiende supportersclub
“Kevers” een druk bijgewoonde
kwis ingericht.
* OKRA? Open, Kristelijk, Respectvol, Actief. Een bruisende
beweging van, voor en met
55+!, zij komen sinds Nieuwjaar
iedere maandag van 13u30 tot
15u30 ten dans gevraagd worden
in het gemeenschapscentrum…
Dit is één van de vele initiatieven
van OKRA Sint-Paulus Opwijk
en staat open voor iedere danslustige senior, al dan niet lid van
OKRA. Zo’n 30 senioren uit het
centrum, Droeshout, Mazenzele,
Nijverseel en zelfs van buiten
Opwijk zorgen nu al voor de
nodige ambiance op maandagnamiddag.
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IS HET NU STAMBEEK OF STAMPBEEK ?
DIT DOET ER NIET TOE…
Inderdaad of de schrijfwijze nu
“stambeek” (dus zonder “p”) is of
“stampbeek” (met “p”), zoals de
Merchtemse burgemeester over
discussieert, dit doet het er echt
niet toe. Eén ding is wel duidelijk:
velen weten deze beek nu liggen
op de grens Merchtem-Opwijk en
meer bepaald in de omgeving van
de Klei. Hier zijn grondige werkzaamheden bezig en wie Merchtem en omgeving wil bereiken
heeft dit al goed ondervonden.
Wij laten hierover onze Opwijkse
schepen van openbare werken,
Paul Onselaere, die deze werken
opvolgt, aan het woord: “het gaat
hier meer bepaald over de werken
rond de collector STAMPBEEK
(inderdaad met een “P”, zoals
het officieel is) en deze werken
zullen het afvalwater van bijna
2.000 inwoners van Merchtem
en Opwijk verzamelen. Het water zal dan via het nieuwe collectorstel afgevoerd worden naar
de rioolwaterzuiveringsinstallatie

van Merchtem”. Hij vervolgt,
strikt genomen komt het hierop
neer dat het afval- en regenwater zo goed mogelijk gescheiden
wordt. De werken zullen zeker

tot midden 2009 duren en vinden
vooral plaats op het grondgebied
Merchtem. In Opwijk zijn deze
gesitueerd op de Klei, Molenbeek- en Sint-Jansstraat. Gelukkig voor ons grondgebied zal
de hinder beperkt blijven, doch
wij ondervinden wel “verkeerslast” omwille van de werken op
het grondgebied van Merchtem”.

Sport voor allen: Petanquen is “in”
Petanquen is in functie van onze “ sport voor allen “
filosofie een van de meest doelmatigste sporten van
het ogenblik. Een sport waar men vanaf zeer jong
tot zeer oud aan zijn trekken komt. Een sportieve
vrijetijdsbesteding opmaat van de brede massa.Het
ontspannende en het speelse worden bij petanquen,
als receatiesport, zeer sterk beklemtoond. Men hoeft
geen echte topsporter te zijn om de heilzame werking
van, om het even welke sport, te ervaren en studies
hebben aangetoond dat de Petanquesport, naast het
fysieke, in grote mate bijdraagt tot vooral de mentale
gezondheid van de mens. Wil je op een sportieve
manier, geconcentreerd, actief bezig zijn, gekoppeld
aan een technische vaardigheid, dan is petanquen een
nieuwe uitdaging voor u. Op en rond het petanque
gebeuren vind je sociaal contact en de gezellige momenten voor, tijdens en vooral na de wedstrijden zijn
vaak de basis voor echte vriendschap. Ons gemeentebestuur heeft in Mazenzele, naast het Kerkhof, 4
nieuwe petanquebanen aangelegd. Iedereen is vrij
om er naar hartelust een balletje te komen werpen

Bouwheer is Aquafin, maar het
gemeentebestuur van Opwijk
is medeopdrachtgever. “Financieel moeten wij er eveneens
tussenkomen en dit is niet niks,
want ons aandeel bedraagt
92.265,04 euro (voor aanpassing
wegprofiel en herstellingen wegenis). Het volledig project kost
echter 3,7 miljoen euro” besluit
Paul Onselaere, die nog aanstipt
dat door deze werken er ruim
50 innemingen van grond gebeurden, waarvoor de eigenaars
zijn vergoed en dat op Opwijks
grondgebied deze voor verkeershinder zullen zorgen vooral als
men de weg op Klei zal dienen te
kruisen, maar dit is zeker beperkt
in tijd. Of het nu met of zonder
“p” is, daarover kibbelen wij Opwijkenaars zeker niet, maar wat
vaststaat is wel dat er grote hinder
is op Merchtems grondgebied en
dat wij Opwijkenaars dit behoorlijk aan den lijve ondervinden…

of te rollen. De terreinen zijn alle dagen toegankelijk
en op maandagavond ben je zeker dat er voldoende
medespelers zullen aanwezig zijn die het tegen jou
willen opnemen. De petanquebanen op het Heiveld
( de piste ) en in Nijverseel ( naast het familieheem )
kregen een grondige opknapbeurt. En er zijn plannen
om een nieuwe baan aan te leggen in de omgeving
van het Konkelgoed. Ondertussen zijn er in Opwijk
reeds een paar petanque clubs die in competitieverband hun sport met succes beoefenen en ook al is en
blijft het een recreatieve sport, toch is de vreugde bij
een overwinning even intens als ware het een echte
topsport, alhoewel het belang van een overwinning
ondergeschikt is aan het deelnemen. Zo veel mogelijk
mensen aan het sporten te krijgen, onder welke vorm
dan ook, dat is en blijft de voornaamste doelstelling
van het sportbeleid in Opwijk. Wij zijn er zeker van
dat de petanque sport hierin een zeer grote bijdrage
kan en zal leveren
Rik Geeurickx
schepen van Sport

COLOFON
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