
CD&V-Opwijk ging 
op uitstap naar 
Doel…

…om daar op zaterdag 8 septem-
ber van start te gaan met een 
fietstocht van meer dan 30 km 
doorheen het nabij gelegen na-
tuurgebied. Prachtige natuur, het 
Verdronken Land Van Saeftinghe, 
protestborden, het grotendeels 
desolate dorp, … kortom, de Eco-
fietsroute: een echte aanrader 
voor de wielerliefhebbers en wan-
delaars onder ons. 

’s Middags werd er een stevige 
(dit mag je letterlijk nemen) steak 
gegeten, waarna het bezoek aan 
de kerncentrale,  waar meer dan 
800 mensen werkzaam zijn, een 
aanvang nam.

Eerst volgde een vol uur tech-
nische uitleg waar de diepste 
geheimen van de kerncentrale, 
die zowat 2839 MW kan leveren, 
op vakkundige wijze werden ge-
openbaard. Daarna volgde een 
rondleiding met helm, oordopjes, 
… langsheen de 4 reactors, koel-
torens, enz. Wist je dat deze koel-
torens meer dan 160m hoog zijn, 
dus meer dan de OLV kathedraal 
in Antwerpen, en dat men er huis-
dieren heeft, nl. de slechtvalk.
Na afloop straalde iedereen, ui-
teraard niet van radioactiviteit, 
dus voor herhaling vatbaar!

Bob Engels, 

voorzitter jong-CD&V

TALRIJKE 
WERKEN. . . 

Velen zullen het wel aan den lij-
ve ondervonden hebben, maar 
in 2007 zijn in onze gemeente 
talrijke werken uitgevoerd, nog 
lopende of staan op stapel.
Wij geven hier een kort over-
zicht van.
Vooreerst zijn er talrijke ver-
beterings- en onderhoudswer-
ken aan onze gemeentewe-
gen uitgevoerd door de firma 
Van Hoorebeeck uit Wolvertem 
(herstellen van voetpaden, 
fietspaden…) en dit gespreid 
over de gemeente.
Bovendien hebben wij de ver-
nieuwing van de voegvullingen 
tussen de betonplaten (zie 
bijgaande bijdrage) door de 
firma Trafiroad uit Nazareth.

In de wijk Konkelgoed werd 
het speelplein heruitgerust 

als skateterrein deels door de 
firma Alfmar uit Elversele en 
deels door de firma Sporeco uit 
Moorsel.
Zeer omvangrijke werken 
waren er in de omgeving van 
de Gasthuisstraat-Ringlaan 
(project Kloostertuin) en deze 
wegenwerken zijn uitgevoerd 
door Interplant uit Londerzeel.
Verder zijn er de herinrichtings-
werken in de Klaarstraat tus-
sen de Averbeekstraat en het 
rondpunt De Ster en de aan-
nemer hier was Marcel Nijs uit 
Turnhout.
De wegenis- en rioleringswer-
ken op de Belgomilksite en het 
Hof ten Hemelrijk zijn ook door 
de firma Van Hoorebeeck uit 
Wolvertem uitgevoerd.
Natuurlijk mag de bouw van de 
nieuwe BLO-school langsheen 
Heiveld (op de gronden van de 
vroegere drukkerij Nota Bene) 
niet vergeten worden en star-
ten weldra de omgevingswer-
ken hiervan.
Er waren nog de wegenwer-
ken in Mazenzele in de nieuwe 
verkaveling tussen Dorp en 
Rauwakker (de Klokkenstraat). 

(vervolg op blz.4)

G E E N 
W O O R D E N , 

M A A R 
D A D E N !

De verkiezingen zijn al meer 
dan één jaar voorbij, een 
nieuwe coalitie werd gevormd 
en vanaf 1 januari zijn we 
volop aan het werken… voor 
u! Ondertussen verschijnen 
regelmatig artikels in de pers, 
waarin een aantal beslissin-
gen van de bestuursmeer-
derheid zwaar worden bekri-
tiseerd, wat het goede recht 
is van iedereen. Aanvankelijk 
kozen we voor een antwoord 
via dezelfde media, maar ik 
meen dat u als Opwijkenaar 
recht hebt op het feit dat we 
al onze energie gebruiken 
om een goed beleid te re-
aliseren en liever niet ver-
dwalen in een welles- of nie-
tes spelletje. Weet dat we 
inderdaad keuzes moeten en 
zullen maken en dat we onze 
verantwoordelijkheid zullen 
opnemen om binnen onze 
beperkte financiële middelen 
(er komt geen belastingsver-
hoging!) een aantal belang-
rijke en noodzakelijke inves-
teringen te doen. U hoort er 
binnenkort meer over!

U zag het wellicht al, de gemeente 
Opwijk koos voor een nieuw logo 
en dit onder het motto “Een 
nieuwe lente en een nieuw ge-
luid”. En neen, dit is niet zomaar 
een nieuwe verpakking! Het is 
een duidelijke keuze om aan te 
tonen dat de nieuwe bestuurs-
meerderheid een vernieuwde en 
jonge aanpak wil. Bruisend en 
landelijk is tevens onze visie en 
een uitdaging naar de toekomst! 
We horen vaak, met u: ‘Opwijk 
verliest zijn ziel en zijn dorp’. We 
menen dat door het uitvoeren 
van een aantal regels, via RUP’s 
en bouwkundige verordeningen, 
het nodig is normen te stellen 
om het groene en landelijke ka-
rakter van Opwijk te vrijwaren. 
Daar kiezen we voor!
Maar tevens willen we zorgen dat 
Opwijk leeft door het bruisend 
karakter van ons dorp te stimu-
leren door tal van activiteiten te 
ondersteunen. Een leefbaar, lan-
delijk en bruisend Opwijk, daar 
gaan we samen voor! 

Lutgard Van Biesen-Van Der Borght
burgemeester

FINANCIEN & 
ONDERWIJS

De nieuwbouw van de gemeente-
lijke BLO-school loopt stilaan ten 
einde. Na nieuwjaar starten de 
omgevingswerken en op 6 juni is 
de officiële inhuldiging om dan op 
1 september 2008 het schooljaar 
te starten in het nieuwe gebouw. 

De gemeentelijke basisschool ‘de 
Boot’ telde op 5 november 145 
kleuters. Dit schooljaar eten som-
mige leerlingen van de lagere 
school in hun klas, wat lekker 
gezellig en rustig is, maar zodra 
de refter van de BLO-school vrij-
komt zal er opnieuw in de refter 
gegeten worden. Dit is dus een 
tijdelijke noodoplossing.
De gemeentelijke BuSO-school ’t 
Schoolhuis’ zal heel waarschijnlijk 
vanaf 1 september 2008 toetreden 

tot de scholengemeenschap AMO 
(Asse-Merchtem-Opwijk).
De tekenacademie is 6 schilders-
ezels rijker, ten behoeve van de 
115 kinderen en 5 volwassenen 
die er les volgen.

De muziekacademie zal dit school-
jaar een mooie piano rijker zijn.
Onze gemeente is financieel nog 
steeds gezond. Het geraamd al-
gemeen begrotingsresultaat 
2007 van de gewone dienst (dat 
zijn vaste uitgaven) bedraagt na 
de laatste begrotingswijziging 
60.648,31 EURO. Het geraamd al-
gemeen begrotingsresultaat 2007 
van de buitengewone dienst (dat 
zijn ondermeer de investeringen 
en allerhande werken en aanko-
pen) bedraagt na de laatste be-
grotingswijziging 7.646,23 EURO.

Anja Haverals

schepen van financiën en onderwijs
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OCMWeetjes
1 jaar na de verkiezingen van 
oktober 2006 is een ideale gele-
genheid om even terug te blikken 
op onze eerste stappen in het 
echte politieke leven.
Na de kennismaking met de 
mensen die dagelijks het klop-
pend hart van de dienstverlening 
uitmaken en de verschillende 
diensten en reglementeringen 
van het OCMW , dienden er vlug 
beslissingen genomen te worden, 
die bepalend zijn voor een goede 
werking van het OCMW, in goede 
verstandhouding met onze coali-
tiepartners. goedkeuring van het 
budget 2007 en een meerjaren-
planning, vastleggen van een 
nieuw huishoudelijk reglement, 
toewijzingen van leveranciers, 
aankoop van woongelegenheden 
voor het OCMW in functie van 
betoelaging,...

Recent werd het jaarverslag 2006 
goedgekeurd, met onze waar-
dering voor het werk dat aan de 
opmaak van de documenten van 
de jaarrekening is voorafgegaan. 
Wie deze documenten gelezen 
heeft, weet waarmee én hoe het 
OCMW van Opwijk bezig is. Pro-
fessioneel en kwaliteitsvol werk 
van de medewerkers die met het 

financieel en algemeen beheer 
van het OCMW begaan zijn.  
In het najaar wordt er concreet 
werk gemaakt van het nieuwe 
beleidsplan, waar er nieuwe ac-
centen kunnen gelegd worden 
via strategische en operationele 
doelstellingen, binnen de moge-
lijkheden van het budget. Eén 
daarvan is de intentieverklar-
ing voor de bouw van extra ser-
viceflats op de campus van het 
OCMW, waarbij nu de mogelijk-
heid wordt gecreëerd om op ter-
mijn tegemoet te komen aan de 
vraag naar serviceflats. Op de 
OCMW-raad van oktober werd 
hiermee een “reservatie” ge-
maakt voor 54 extra serviceflats. 
De invulling hiervan, wat uitein-
delijk gerealiseerd zal worden 
en andere facetten binnen  het 
Lokaal Sociaal Beleid gebeurt in 
een volgende fase.
Daarnaast was er ook een deel-
name aan de “Open Gemeente-
dag”, het renovatiedossier voor 
een woning op ’t Eeksken, 
en werden er concrete acties 
genomen met betrekking tot 
de personeelsbezetting  in het 
Woon- en Zorgcentrum op basis 
van het rapport van de directeur, 
eveneens op de Raad in oktober. 
Hierbij werd voorgesteld om actie 
te nemen qua organisatie en een 
extra aanwerving voor ’t Stenen 
Wegske om tegemoet te komen 
aan de noden. 
In een volgend artikel krijgt u al-
vast meer uitleg rond het nieuwe 
beleidsplan!
Ineke Robijns
OCMW voorzitter en
Bob Engels

OCMW Raadslid

WIST JE DAT?

* de gemeente volgend jaar een 
geboortebos zal inrichten
* er een vergoeding is voor per-
sonen met incontinentieproble-
men
* de gemeente zorgde voor een 
politiereglement voor het verbod 
op franstalige verkeersborden
* zorgde voor een reglement dat 
spelende kinderen niet zomaar 
beschouwt als geluidsoverlast
* de Sint-Annakapel (Processie-
straat) wordt gerenoveerd
* ons volgend eetfestijn doorgaat 
op zaterdag 8 en zondag 9 maart 
in de parochiezaal te Droeshout, 
hou deze datum vrij en breng ons 

een bezoekje, wij serveren een 
heerlijke maaltijd aan democra-
tische prijzen
* dat onze OCMW-voorzitter 
Ineke Robijns op 5 november is 
bevallen van een flinke zoon ‘Jan’ 
... aan de fiere ouders en gans 
de familie een dikke proficiat!

ook via deze weg kan u ons 
bereiken!

webstek:

www.opwijk.cdenv.be

e-mail:

info@opwijk.cdenv.be

Tot slot is er de fietsverbinding 
tussen Bolstraat en Steenweg 
op Lebbeke en dit door aanne-
mer Nijs uit Turnhout.
Een hele boterham dus, maar 
wij zitten zeker niet stil, want         
andere werken kondigen zich 
aan zoals de realisatie van de 
vernieuwing van een deel van 
de Schoolstraat (tussen Heiveld 
en Singel) met invoering van 
éénrichtingsverkeer, de Sint-

Annasite in de Processiestraat 
(ontwerpbureau Infrabo uit 
Westerlo, hetzelfde bureau als 
voor de nieuwe BLO-school) waar 
de muziekacademie, tekenaca-
demie, politie en brandweer een 
stek krijgen… maar daarover 
volgende keer meer.

Paul ONSELAERE

schepen Openbare Werken

wij wensen ieder van u, prettige feestda-
gen, een opperbeste gezondheid en een 

“GELUKKIG   NIEUW JAAR 
voor 2008”

IBO Sloeberke
Al in 1998 werd er met het 
toenmalige schepencollege en 
Kind & Gezin een overleg opge-
start waaruit het latere IBO zou 
ontstaan. Van bij de start werd 
er geopteerd om een intensieve 
samenwerking aan te gaan met 
de Opwijkse centrumscholen 
en de respectievelijke ouder-
comités. Niet alleen was het een 
decretale verplichting om net-
overschrijdend te werk te gaan, 
vooral de strategische inplan-
ting van het IBO binnen wandel-
afstand van de lagere scholen 
bleek een uitstekende beslissing 
te zijn. Alle betrokken actoren 
werden nog voor de officiële 
start in een overlegstructuur 
gegroepeerd, dat vanaf januari 
1999 door het leven gaat als 
‘lokaal overleg kinderopvang’. 
Een voormalige garage in de 
Schoolstraat zou de veilige 
thuishaven worden van intus-
sen honderden kinderen die oc-
casioneel of regelmatig al eens 
gebruik maken van de opvang. 
Een team van begeleiders werd 
gezocht en gevonden. Aan het 
hoofd ervan staat de coördina-
tor die de dagelijkse leiding in 
handen heeft. De logistieke 
medewerkers zorgen ervoor 
dat de speel- en beleefruimtes 
voor de kinderen er steeds net 
bijliggen. Het diensthoofd wel-
zijn ondersteunt mee de coördi-
nator en heeft een brugfunctie 
met het schepencollege dat een 
eindverantwoordelijkheid heeft 
over het IBO. “Sloeberke” werd 
uitverkoren als benaming van 
het initiatief voor buitenschoolse 
opvang. Van bij de openingsdag 
begin 2004 was het IBO een 
groot succes. Op dit ogenblik is 
het IBO erkend voor 65 plaat-

sen, waarvan 42 gesubsidieerd. 
Alle kinderen uit het basisonder-
wijs die in Opwijk wonen en/of 
in Opwijk school lopen zijn er 
welkom. Op jaarbasis maken 
meer dan 500 kinderen gebruik 
van de buitenschoolse opvang, 
een aantal dat stijgende is. Het 
IBO doet ook aan inclusiewer-
king, dit wil zeggen dat kinderen 
met een specifieke zorgbehoefte 
in overleg met de coördinator 
en binnen de mogelijkheden ook 
kunnen opgenomen worden in 
de groep. Op basis van de norm 
van Kind en Gezin om een ruimte 
van 4 m² per kind te voorzien is 
het nodig onze locatie uit te brei-
den om ons aantal bezoekers te 
kunnen opvangen. Het gemeen-
tebestuur is het voorbije jaar niet 
bij de pakken blijven zitten en 
heeft de nodige stappen onder-
nomen om de infrastructuur uit 
te bouwen. Zo wordt er op dit 
ogenblik hard gewerkt aan een 
nieuwbouw, gelegen naast de 
bestaande locatie in de School-
straat. Als alles volgens plan ver-
loopt, kunnen net voor de grote 
schoolvakantie volgend jaar de 
vele kinderen hun eerste speel-
stappen zetten in een nieuwe 
ruimte op het gelijkvloers, 
of een luchtje scheppen in de 
aanpalende tuin. Ook worden 
er de komende maanden con-
crete stappen ondernomen om 
het IBO uit te bouwen op deel-
locaties in Droeshout en Nijver-
seel en wordt ook al uitgekeken 
naar mogelijkheden in Mazen-
zele. Kwaliteitsvolle vrijetijds-
besteding in het Opwijkse kin-
deropvanglandschap, dat blijft 
garant staan voor het IBO.

Rik Geeurickx, schepen 

bevoegd voor kinderopvang
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