
■ Beste
Opwijkenaren
De Opwijkenaar is het
informatieblad van onze
CD&V-afdeling met als
doel aandacht te schenken
voor de mens en zijn direc-
te omgeving. CD&V wil
een partij zijn van mensen,
voor mensen en midden de
mensen. Dit lokaal huis-
aan-huisblad zal u dit jaar
4 maal in uw bus vinden.
Als open en democratische
partij betrekken wij u
graag bij wat we in onze
gemeente doen. U kunt via
deze weg de werking van
onze partij en ons beleid
op de voet volgen. Ook uw
suggesties en opmerkingen
zijn altijd welkom. Onze
deur, onze telefoon, ons e-
mail adres staat steeds
voor u open. Alvast veel
leesplezier.

■ Om fier 
op te zijn 
Agriflanders is de Vlaamse
Land- en Tuinbouwbeurs.
Dit jaar ging deze door op
7, 8 en 9 januari. Op de
beurs vinden belangrijke
Vlaamse rundveewedstrij-
den plaats. De editie 2005
zal de keuringsannalen
ingaan als het jaar van
Stefaan Vereertbrugghen.
Inderdaad: ONZE Stefaan
Vereertbrugghen uit de
Klaarstraat. Hij pakte uit
met niet minder dan drie

kampioenentitels. In de ru-
briek vaarzen van 32 tot
44 maanden won hij het
kampioenschap met Virgi-
nie ter Heiveld. Een tweede
trofee veroverde hij in de
reeks koeien met Melissa
de Bergskens. In de eind-
ronde moest een publieks-
jury, bestaande uit 15 jon-
geren, het eindklassement
bepalen. Het eindverdict
van de jongeren was in het
voordeel van Virginie, die
daarmee haar tweede titel
van de dag binnenhaalde
en de teller voor Stefaan
Vereertbrugghen op drie
bracht. Stefaan, van harte
proficiat.

“De bedoeling is zeer dui-
delijk. Wij willen meegaan
met de trend van het aan-
bieden van meer communi-
catiemiddelen. Uit studies
blijkt dat ook onze senio-
ren zich daar voor interes-
seren.  Vandaar dat de
OCMW-raad heeft beslist
om een internetcafé in te
richten in de cafetaria van
De Oase,” aldus OCMW-
voorzitter Paul Onselaere. 

Hierdoor krijgen de bewo-
ners en de bezoekers meer
kansen om hun communi-
catie op een hoger niveau

te tillen  en hun leergierig-
heid aan te scherpen. “De
mogelijkheden zijn immers
onbegrensd en daarop  wij
willen daar met het
OCMW duidelijk op inspe-
len door mensen te leren
hoe ze allerlei wetenswaar-
digheden moeten opzoeken
en hoe ze vlugger en beter
met elkaar communice-
ren,” aldus de OCMW-
voorzitter tijdens de offi-
ciële opening. 

Hij onderstreepte ook nog
dat het OCMW van Op-
wijk vorig jaar al een hoog-
technologische stap heeft
gezet met de creatie van de
website www.ocmw-
opwijk.be, waar je heel wat
nuttige informatie over de
dienstverlening vindt. 

In het internetcafé staan
twee computers ter
beschikking en iedereen
kan hier ‘gratis’ gebruik
van maken (zowel bewo-
ners, bezoekers als senio-

ren uit Opwijk) en dit iede-
re dag van 10 tot 20 uur
(ook op zon- en feestda-
gen).

Hierdoor bieden we meer
contactmogelijkheid, wat
kan helpen als tegengif
voor het isolement van de
bewoners van het woon- en
zorgcentrum. Daarom
staan de computers ook in
de cafetaria van De Oase.
“Dit houdt in dat wij nu
dus een echt ‘café met
internet’ hebben,” verkon-
digde Paul Onselaere tij-
dens de officiële ingebruik-
name. “Hopelijk wordt
hiervan goed gebruik
gemaakt en zal men zich
nog meer “thuis” kunnen
voelen in het woon- en
zorgcentrum.”

■ Binnen het OCMW
woon- en zorgcentrum ‘De
Oase’, Kloosterstraat 41b,
is een Internetcafé beschik-
baar. 

Waarom een internetcafé in De Oase?
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Albert De Pauw en Robert
Dierickx, de respectievelijke
voorzitters, ontvingen deze
waarderingsprijs uit handen
van onze burgemeester
Lutgard Van Der Borght. De
prijs bestaat uit een geldelij-
ke bijdrage en een aquarel. 

In naam van de laureaten

bedankte Albert De Pauw
onze CD&V-afdeling en ein-
digde zijn overwinnings-
speech met de woorden van
minister-president Yves
Leterme: “Ik ben een mis-
lukte boer.” Volgens Albert
was dit een groot compli-
ment: “Dit betekent dat de
toekomst van onze boeren er

zo slecht nog niet uitziet,
want als ze mislukken als
boer kunnen ze nog altijd
minister worden.” 

Ons publiek werd op
Breugeliaanse wijze van spijs
en drank voorzien en muzi-
kaal omringd door The
Belgian Dixie Kings.

■ Op de nieuwjaarsrecep-
tie van CD&V Opwijk
werd dit jaar de ‘Egelprijs’
uitgereikt aan de Lande-
lijke Gilde Opwijk-Mazen-
zele en de Opwijkse
Landbouwraad.

Egelprijs 2005

SECRETARIAAT:

Processiestraat 25
te Opwijk
telefoon 052 35 65 00,
mobiel 0478 56 01 85
email: sec.cdenvop-
wijk@skynet.be
website:
www.cdenv.be/opwijk
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COLOFON

■ Verkeers-
adviesraad
Oorspronkelijk werd deze
adviesraad opgericht om
de delegatie van de
gemeente in de gemeente-
lijke begeleidingscommis-
sie mobiliteit te ondersteu-
nen. Het gemeentelijke
mobiliteitsplan werd con-
form verklaard met de
opheffing van de raad tot
gevolg. Onder het voorzit-
terschap van Wieter Van
Hove, werd aan het
gemeentebestuur voorge-
steld deze raad een perma-
nent karakter te geven.
Ondertussen reageerde het
gemeentebestuur hier posi-
tief op en zal de gemeente-
lijke verkeersadviesraad
voor het verlenen van
adviezen over verkeersaan-
gelegenheden blijven
bestaan.
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Het voordeel van dit docu-
ment is zeker dat hiermee
een beslissende medespeler
zich aandient om vooruit-
gang te krijgen in de
gemeentelijke ordenings-
plannen.
Het Vlaamse structuurplan
legt immers brede en alge-

mene regels op die stilaan
moeten verfijnd worden
voor het terrein: met deze

planning staan we een stap
dichter bij de werkelijkheid
van de gemeenten.

Wie in Halle-Vilvoorde een
woning of bouwgrond wil
kopen moet overdreven veel
geld op tafel leggen: het
nieuwe structuurplan moet
mee een hefboom worden
om die markt te verruimen
en betaalbaar te maken.
Bedrijven hebben uiteraard
ruimte nodig om zich oor-
deelkundig te ontwikkelen:
we kunnen op basis van het
plan nagaan waar zich in
onze provincie mogelijkhe-
den voordoen.

Vrije tijd wordt een steeds
belangrijker gegeven in het
leven van iedereen: het struc-
tuurplan geeft aan hoe wij
de leefomgeving op heel wat
plaatsen kunnen verbeteren.

De tijd van veel plannen en
praten is stilaan voorbij: wij
hopen dat we via de provin-
cie tot een betere uitwerking
in de gemeenten kunnen
komen. Het is nu aan de
gemeentebestuurders om
hun prioriteiten van uitwer-
king vast te leggen.

Michel Doomst

■ Het goedgekeurde ruim-
telijk structuurplan van de
provincie Vlaams-Brabant
heeft een algemene visie
vastgelegd op de ontwikke-
ling van wonen, werken en
vrije tijd in onze streek
voor de komende 10-20
jaar. 

PROVINCIAAL STRUCTUURPLAN
VOOR RUIMTELIJKE ORDENING 

Wist u
dat…

?
… ons steak- en kippenfes-
tijn doorgaat op 9 en 10
april in de parochiezaal te
Droeshout?

… er een samenwerking is
van het woon- en zorgcen-
trum ‘De Oase’ met de ge-
meentelijke openbare biblio-
theek? Hierdoor krijgen
bewoners van het centrum
de kans boeken te lezen.

… er op verzoek van de
Opwijkse huisartsen, mo-
menteel een defibrillator
(een toestel bij hartproble-
men) ter beschikking is?
Hierdoor is het nu mogelijk
onze Opwijkse bevolking-
vlug hulp te bieden bij hart-
klachten. Het toestel, werd
ons ter beschikking gesteld
door het Aalsterse zieken-
huis.

… Er een maximale belang-
stelling was voor de uiteen-
zetting van de providentia-
verkaveling in de buurt van
het rusthuis en de

Millenniumstraat?

… de stevige afvaardiging
van CD&V de 4de plaats
wegkaapte in de jaarlijkse
quiz van de Landelijke
Gilde?

^… in de maand mei alle
processiewagens, kledij en
toebehoren zullen overge-
bracht worden naar de nieu-
we gemeentegebouwen op
de Fläktsite?

… dat onze fractieleider
Walter Gillis een fietstocht
plant op 30 april 2005 bin-
nen het thema ‘In alle stra-
ten’? (Meer info in ’t
Opwijks Leven en onze web-
site.)


