
De vele antwoorden en zeer
positieve reacties zijn onze
bron en basis voor het uit te
schrijven verkiezingspro-
gramma. Wij wensen alvast
iedereen te bedanken waar
we de laatste weken al zijn
langs geweest en dit voor het
warme onthaal en enthou-
siasme. Tot vandaag kwam
een gedeelte van Opwijk-
Centrum, Droeshout en
Mazenzele  aan de beurt. De
komende weken zullen ook
de andere delen van Opwijk
aan de beurt komen. Uw
mening telt! Dank en beste

“kartelgroeten”, namens
CD&V, voorzitter Willy
Segers (0475361333) en
namens de N-VA, voorzitter
Patrick De Smedt
(052350907).
Het kartel CD&V - N-VA
van Opwijk wil rekening
houden met uw mening,
visie, opmerkingen. We gaan
voor een ondubbelzinnig,
zeer duidelijk communica-
tief beleid. Wil je thuis “Jij
kiest” spelen, vul dan onder-
staande strook ‘vrijblijvend’
in, of stuur hem naar Pro-
cessiestraat 25 te Opwijk. 

■ Samen werd het initiatief boven de doopvont gehouden
om een 'Opwijks burgemeestersspel' uit te bouwen en
daarmee de Opwijkse inwoner te bezoeken en/of
hem/haar de mogelijkheid te bieden via de 2 websites het
spel te spelen opwijk.cdenv.be of www.n-va-opwijkma-
zenzele.be 

Het kartel

CD&V/N–VA werkt
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DE OPWIJKENAAR

Ik wens thuis het spel  Jij kiest” te spelen
hieronder mijn adresgegevens:

Naam: ............................................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................

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

Of surf naar een van onze websites en speel online, of stuur een mail via voormelde sites.

✁

➛ Op 1 mei nam een dele-
gatie van CD&V/N-VA deel
aan de wandelspeurtocht
van Vakantiegenoegens
Opwijk, winnares werd
Ineke Robijns. De speur-
tocht bracht ons langs heel
wat mooie plekjes van
Opwijk.

➛ Voetbalclub “De
Sjoeters” vierden hun zilve-
ren bestaan en natuurlijk
waren wij ook present. 
➛ Onder het motto “Wei
steken en taneken boi” werd
tijdens het laatste carnaval-
weekend onder kartel speci-
aal in de kijker gezet!

➛ Het Compostelamonu-
ment (kilometerpaal 2000
km) op Leirekensroute (in
de buurt van de Steenweg op
Dendermonde) werd vrij-
dagavond 5 mei 2006 feeste-

lijk onthuld, een initiatief
van onze schepen Vic
Everaet, die trouwens met
de fiets al enkele keren naar
dit Spaanse bedevaartsoord
trok.

➛ Dank aan de talrijke
Opwijkenaren die de voor-
bije weken deelnamen aan
het burgemeestersspel om
het programma CD&V/N-
VA mee samen te stellen.
Ook u kunt dit spel spelen
op de website van CD&V en
N-VA. Zeker doen! Meer
nieuws trouwens op
opwijk.cdenv.be of www.n-
va-opwijkmazenzele.be 

➛ Noteer alvast vrijdag 16
en zaterdag 17 juni
GEZINSBARBECUE, zaal
“Houtekeet”, Mazenzele.

Wist u dat? "Te weinig jeugdverblijven 
in Vlaams-Brabant" 
De provincie liet op vraag
van gedeputeerde voor
jeugd, Jean-Pol Olbrechts,
een studie maken over de al
dan niet geregistreerde
jeugdverblijfscentra.

Daaruit blijkt dat er in onze
provincie te weinig jeugd-
verblijven zijn, vooral in het
centrum en het zuiden van
het Hageland. De Ardennen
en Limburg zijn meer in

trek, terwijl er in onze pro-
vincie wel enkele sterktes
zijn zoals het grote aanbod
in de regio Leuven en de
aantrekkelijke bossen en
landschappen. Er moeten
zeker meer verblijven bijko-
men.   "Het rapport reikt
heel wat mogelijkheden aan
om een ondersteuningsbe-
leid voor jeugdverblijven uit
te werken. De provincie gaat
nu aan de slag om hiermee

concrete acties uit te wer-
ken", aldus gedeputeerde
Jean-Pol Olbrechts. Voor
meer info over deze studie:
jean-pol.olbrechts@vlaams-
brabant.be

Sinds kort beschikt gedepu-
teerde Jean-Pol Olbrechts
over een heuse website. Klik
om een kijkje te nemen op
www.olbrechts-grimber-
gen.be

Provincieraadsleden Anne Sobrie, Elke Zelderloo, Paul Geeraerts, Rik De Baerdemaeker,
Michel Doomst en Lieve Vanlinthout

CD&V Opwijk-Mazenzele

secretariaat:
Processiestraat 25 te Opwijk
telefoon 052 35 65 00
mobiel 0478 56 01 85

email: info@opwijk.cdenv.be (NIEUW!)
website: opwijk.cdenv.be (NIEUW!)
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■ Opwijk
opnieuw in een
voortrekkersrol
Iedereen herinnert zich wellicht
nog levendig de verwoestende
ramp in Gellingen. Sindsdien is
iedereen er zich van bewust hoe
belangrijk het is, een duidelijk en
juist beeld van de gemeente te
hebben. Eind 2013 zal Vlaan-
deren volledig in een uniform
referentiebestand zijn gegoten:
ondermeer, gebouwen, percelen,
wegenis; leidingen; zullen overal
op dezelfde wijze worden geregi-
streerd. De kosten van aanmaak
worden gedragen door het
Vlaamse gewest en door de nut-
sector. Welnu, in september
2006, zal Opwijk al over een
dergelijk GRB (grootschalig refe-
rentiebestand) beschikken. Onze
gemeente behoort hiermee bij de
eerste 10 in Vlaanderen.

■ Nieuwe
inbraak-
beveiliging door
politiedienst
In de schoot van het politiecolle-
ge, waar onze burgemeester
Lutgard Van der Borght en
gemeenteraadslid Gust Van
Mulders, deel van uitmaken,
werd onlangs een nieuw initiatief
opgestart om zoveel mogelijke
inbraken in onze gemeente te
voorkomen. Politieadviseurs ko-
men persoonlijk bij u thuis of
bedrijf langs voor een volledig
kosteloze controle.  Ze geven
nuttige tips om uw gebouw min-
der aantrekkelijk te maken voor
mogelijke inbraken. Natuurlijk
beslist u zelf of u al dan niet
ingaat op dit advies. Voor meer
informatie kan u contact opne-
men met de dienst preventie van
de lokale politie, of op het tele-
foonnummer 02 4520881.

■ Hoe besparen
op energie 
en premie 
ontvangen?
Wie rationeel met energie
omspringt en energiebesparende
investeringen doet, kan hiervoor
bij GeDIS van een tussenkomst
genieten. Investeringen die dit
jaar in aanmerking komen zijn
ondermeer het plaatsen van een
condensatieketel, een warmte-
pomp, zonneboiler, ventilatiesys-
teem met warmterecuperatie,
plaatsen superisolerende begla-
zing, enz… Voor het volledige
overzicht van de mogelijke pre-
mies, de premieaanvraag, de
algemene voorwaarden en de
aanvraagformulieren, kan u
terecht in het Gemeentelijk
Administratief Centrum I, dienst
Grondgebiedzaken, Marktstraat
55, telefoon 052 365125. 
OPGELET! De mogelijke pre-
mies gelden tot 31 december
2006. Enkel facturen met fac-
tuurdatum tussen 1/1/2006 en
31/12/2006 komen in aanmer-
king. De aanvragen moeten vóór
1 april 2007 ingediend worden
bij GeDIS en de premieaanvraag
geldt enkel voor nieuwe toestel-
len. GeDIS maakt jaarlijks in de
loop van januari nieuwe
acties en premies bekend!
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Op 9 december 2004 is de
vzw Brabantse kouters opge-
richt waarbij Opwijk een
belangrijke medespeler ge-
worden is. De bedoeling van
onze aansluiting bij deze
vzw is dat wij onze toeristi-
sche en recreatieve troeven
ten aanzien van de hele regio

in de kijker stellen. Om dit te
bewerkstelligen heeft ons
gemeentebestuur een half-
tijdse bediende aangeworven
om de promotie op een stijl-
volle manier waar te maken.
Eveneens werd een techni-
sche beambte aangeworven
om de bestaande wandel- en
fietspaden te onderhouden.
De vele fietsroutes die
Opwijk doorkruisen zijn
ondermeer de Drieprovincie-
route, de Scheldelandroute,
de Ros Beiaardroute, door
de Faluintjes, Opwijk op het
randje, de VTB-VAB fiets-
route en onze Leirekens-
route.

■ Opwijk en zijn gehuchten
zijn nog echt landelijk
gebleven, trek daarom je
wandelschoenen aan of
haal je fiets van stal en ont-
dek samen met ons de meest
recreatieve,  toeristische
plekjes en organisaties die
Opwijk in kaart brengen. 

Toerisme en recreatie in Opwijk

De drukst bewandelde
Opwijkse wandelroutes zijn:
de Asbeekroute, Leirekens-
route, het Kapellekenspad,
het Landbouwleerpad of de
Dagwandroute en de monu-
mentenwandeling met daar-
in een weergave van de
beknopte geschiedenis van
Opwijk. Eveneens een wan-
del- en fietsroute langsheen
de 24 grote aanpassingen in
het landschap van Opwijk
(uitgegeven door de Ge-
meentelijke Seniorenraad),
het “SINT PIETER-PAU-
LUSPAD”, het DROESPAD

en het HESTERGEMPAD. 
Deze 3 wandelingen, uitge-
geven en in kaart gebracht
door vakantiegenoegens
Opwijk, zijn recent door het
provinciebestuur Vlaams
Brabant weerhouden om te
worden bewegwijzerd. Ze
worden eveneens opgeno-
men in de nieuwe wandel-
gids “Brabantse Kouters“ en
zullen officieel ingehuldigd
worden op het provinciale
inwandelmoment van de
Brabantse kouters op 24
september 2006.

Gelegenheden om gewoon
rustig te genieten van de
omgeving en de natuur: het
park in het Hof Ten
Hemelrijk, de kinderboerde-
rij in het Grootveld en ten
Vossehove, een gastenver-
blijf (bed en breakfast). 

Verder zijn er de vele evene-
menten met bovenlokale uit-
straling. Onder de verenigin-
gen met een enorm rijk his-
torisch verleden: de schut-
tersgilde van Mazenzele
(465 jaar oud!) de Ko-
ninklijke harmonie de
Volherding, (168 jaar oud),
Nijdrop: het tot ver boven
onze grenzen bekend en ver-
maard jeugdhuis ... Vergeten
we ook onze sport- en ande-
re culturele verenigingen
welke op een of andere
manier Opwijk in de kijker
brengen niet. Aan zeer be-
zienswaardige monumenten
kun je niet voorbij: de Sint-
Pieterskerk in Mazenzele:
gebouwd omstreeks 1250,
met pastorie uit de 18de
eeuw. de Dries in Mazenzele:
eigendom van 28 gildebroe-
ders, de kouter met de molen
van Mazenzele, de Sint Pau-
luskerk in het centrum: re-
sultaat van 5 eeuwen bouw –
en uitbreidingswerken met
de waardevolle schilderijen

van Kaspar De Crayer, de
pastorie gebouwd in de 17de
eeuw, het Hof ten Hemelrijk
oorspronkelijk gebouwd in
de 14de eeuw. In Droeshout
trekt de imposante waterto-
ren en de Sint Jozefskerk de
aandacht. In de gids “uit-

stappen voor groepen in
Vlaams Brabant” editie
2006 uitgegeven door de
provincie Vlaams Brabant
werden niet minder dan 3
volledige dagprogramma’s
Opwijk opgenomen: ‘de
boer op in Opwijk vanop

een huifkar’, het landelijk
leven Opwijk met bezoek
aan een fruitboomgaard, een
imker en een geleide wande-
ling in Kravaalbos’  en ‘ik
heb mijn wagen volgeladen
met’, een huifkarrentocht
met de keuze uit 5 mogelijke

routes. Om de gids “Uit-
stappen voor groepen in
Vlaams Brabant ” gratis te
bekomen surf je naar
www.vlaamsbrabant.be/toe-
risme en klik op ‘Gratis
publicaties’ of stuur je aan-
vraag naar: Toerisme

Vlaams Brabant, Provin-
cieplein 1 te 3010 Leuven.
Meer informatie over toeris-
me, recreatie, fiets- en wan-
delroutes kan je bekomen op
onze dienst toerisme, in het
Gemeentelijk Administratief
Centrum 2 , 1ste verdieping,

Ringlaan 20 te Opwijk. Doe
ook zoals elke niet Op-
wijkenaar die ons bezoekt en
geniet van het moois dat ons
eigen dorp ons te bieden
heeft!


