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DAGVERZORGINGS-
CENTRUM ’
T ZONNEDAL
In 2004 werden 33 personen
opgevangen in het dagver-
zorgingscentrum ’t
Zonnedal, waarvan 63%
vrouwen en dus 37% man-
nen. Van de gebruikers
waren 45,5% afkomstig van
Opwijk, 48,5% van aan-
grenzende gemeenten en 6%
van niet-aangrenzende
gemeenten. De leeftijd van
de gebruikers lag tussen 56
en 94 jaar en de gemiddelde
leeftijd was 76 jaar. Bij de
gebruikers waren 48,5%
nog gehuwd en was het dag-
verzorgingscentrum een
goede “verademing” voor de
partner. Andere “mantelzor-
gers” waren kinderen
39,5%, broers of zussen 6%
en anderen zoals buren,
vrienden, neven of nichten
6%.

KORTVERBLIJF IN “DE
OASE” (drie bedden)
In 2004 werden er 35 perso-
nen opgenomen in het cen-
trum voor kortverblijf ver-
bonden aan het woon- en
zorgcentrum DE OASE,
waarvan 77% vrouwen en
23% mannen. Van de opge-
nomen personen waren er
77% afkomstig van Opwijk
en de leeftijd varieerde tus-
sen 46 en 90 jaar met een
gemiddelde leeftijd van 74
jaar.

Men doet vooral beroep op
het kortverblijf na een zie-
kenhuisopname (51%),
maar ook binnen thuiszorg-
ondersteuning 17% en ook
om de mantelzorger de kans
te bieden om vakantie te
nemen 17%. Na gebruik van
het kortverblijf keerden
73% van hen terug naar
huis. Voor de anderen volg-
den een rusthuisopname.

WOON- EN ZORGCEN-
TRUM “DE OASE” 
(80 bedden)
In 2004 waren alle bedden
constant bezet en hiervan
waren er 75% vrouwen (60)
en 25% mannen (20)
De jongste bewoner was 46
jaar en de oudste bewoner
werd 100 jaar (Germaine
Col, nu al op weg naar 101
jaar). De gemiddelde leeftijd
is 82 jaar.
In 2004 overleden er 14
bewoners en kwamen er
uiteraard 14 nieuwe bewo-
ners bij. Zij waren allen
afkomstig uit Opwijk.

ONTHAALOUDER-
DIENST MET GROTE
TEVREDENHEID
Vorig jaar op 18 september
2004 vierde de dienst ont-
haalouders van het OCMW
van Opwijk het 25-jarig
bestaan en bij deze dienst
zijn 28 opvangouders aange-
sloten. In totaal werden er in
2004 16.057 opvangdagen
(hele, halve of een derde van
een dag) genoteerd, wat
merkelijk meer was dan in
2003 met 14.680 opvangda-
gen. In 2004 waren in totaal
206 kinderen minstens één
dag ingeschreven in een

opvanggezin en werden er
46 kinderen buitenschools
opgevangen. In 2004 werd
een tevredenheidsmeting
gehouden. Hieruit bleek dat
liefst 90% van de ouders
tevreden waren over de ont-
haalouders met als pieken de
aandacht die deze besteden
aan het kind, de uurregeling
en de goede verzorging. Ook

80% van de ouders was
tevreden over de dienst zelf
(vooral belangrijk vindt men
de bereikbaarheid). 
Goed om weten is ook nog
dat de dienst kinderen met
specifieke zorgbehoefte
(gehandicapte of zieke kin-
deren) opvangt en samen-
werkt met “thuisopvang
zieke kinderen”.

Interessante 
OCMW-cijfertjes
Inderdaad er zijn naast de “financiële cijfers” ook zeer
interessante “andere cijfers” over het OCMW Opwijk en
dit toont ook het grote belang van de dienstverlening aan.
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COLOFON

GEDACHTEN-
KRUIS
Tussen de Luikerweg en
Leirekensroute hebben
aandachtige wandelaars of
fietsers wellicht een
gedachteniskruis bemerkt.
Dit kruis werd aan de
gemeente geschonken door
de familie Van Den
Broeck. Dit is een werk
van Bert Van Den Broeck,
een gedreven kunstenaar
en Opwijkenaar in hart en
ziel. De gemeente zorgde
verder voor de nodige
infrastructuur zodat voor-
bijgangers even tot rust
kunnen komen.

SOCIALE LOF-
BETUIGINGEN 
Er waren heel wat lofbe-
tuigingen te horen over het
goed gevoerd Opwijks
sociaal beleid aan het
adres van burgemeester
Lutgard Van Der Borght
en OCMW-voorzitter Paul
Onselaere tijdens de
Rerum Novarumviering in
het Opwijkse gemeen-
schapscentrum “Hof ten
Hemelrijk” en dit onder
het waakzaam oog van de
camera van de VRT-
nieuwsdienst, die trou-
wens in de nieuwsuitzen-
dingen ruime aandacht
besteedde aan deze viering.
Het was de arrondisse-
mentele ACW-voorzitter
en tevens Brussels parle-
mentslid Brigitte De Pauw
die Opwijk prees voor het
“lokaal sociaal beleid” en
ook de toepassing van het
decreet terzake. Opwijk is
een toonbeeld voor vele
gemeenten en een voor-
trekker in Vlaanderen op
sociaal vlak en dit is mede
dankzij u, burgemeester en
OCMW-voorzitter, aldus
Brigitte De Pauw tijdens
de academische zitting met
ruim 250 aanwezigen.
Tevoren hadden heel wat
deelnemers aan de sociale
wandelzoektocht reeds
kennis gemaakt met talrij-
ke sociale realisaties zoals
de tweedehands winkel “’t
Kapstokske”, het woon-
en zorgcentrum “De
Oase”, het internetcafé,
het tehuis Zonnelied in de
Millenniumwijk en het
hergebruikerscentrum.
Het is trouwens de bedoe-
ling in Opwijk een sociale
wandeling blijvend uit te
stippelen, zodat de aan-
dacht voor het sociale
aspect levendig blijft.
Ondertussen is het lokaal
sociaal beleidsplan goed-
gekeurd door de OCMW-
raad en de gemeenteraad
en dit als één van de eer-
sten in Vlaanderen.
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In onze gemeente werden al
veel inspanningen geleverd
om informatie over subsi-
dies te verspreiden onder
de Opwijkse bevolking. De
cijfers over het jaar 2004
plaatsen onze gemeente op
de 2de plaats, na Halle en
voor Vilvoorde. 

Op de 40 ingediende aanvra-
gen werd er maar liefst aan
38 een positief gevolg gege-
ven.
Toch denken we dat nog
meer mensen gebruik kun-
nen maken van deze premies
of subsidies, daarom willen
we enkele mogelijkheden
onder de loep nemen.

Woningaanpassing-
premie voor bejaarden
en gehandicapten
Iedereen kan op een bepaald
moment geconfronteerd
worden met aanhoudende
fysieke ongemakken en deze
vereisen vaak een aangepas-
te woonomgeving. Soms zul-
len hiervoor aanpassingen
van de woning noodzakelijk
zijn. Daarom springt de
Vlaamse overheid financieel
bij met een premie voor
woningaanpassingwerken
voor bejaarden of gehandi-
capten. Natuurlijk moet u,
om in aanmerking te komen,

voldoen aan enkele voor-
waarden, nl. uzelf, uw part-
ner of een inwonend gezins-
lid is ouder van 60 jaar of
gehandicapt, het netto
belastbaar inkomen mag
drie jaar voor de aanvraag
niet hoger zijn dan 20.000
euro, het kadastraal inko-
men van de woning mag niet
hoger zijn dan 1.200 euro,
enz… De premie bedraagt
50% van de kostprijs van de
werken, met een maximum
tegemoetkoming van 1.250
euro.
Voor de aanvraagdocumen-
ten en alle bijkomende
inlichtingen kunt u terecht
bij de dienst Stedenbouw
van onze gemeente.

Premie voor een ratio-
neler energieverbruik
Een tweede voorbeeld is een
premie voor een rationeler
energieverbruik. De huis-
houdelijke verbruikers die
hiervoor een extra inspan-
ning leveren, kunnen eventu-
eel in aanmerking komen
voor een financiële tege-
moetkoming. Wie een con-
densatieketel op aardgas
installeert krijgt 125 euro
uitbetaald (indien er een
aansluiting op het elektrici-
teitsnet is van minstens 5
jaar), voor een degelijke
dakisolatie is 1,25 euro per
m2 voorzien (indien er een
aansluiting op het elektrici-
teitsnet is van minstens 5
jaar), de installatie van een
zonneboiler voor warm
water kan tot 625 euro ople-
veren en wie domotica
installeert, gericht op ener-
giebeheersing, heeft recht op
100 euro (in een nieuw-

bouw) of 150 euro (in een
bestaande woning).
Beschermde afnemers (ener-
gieverbruikers met een soci-
aal tarief, een verhoogde
tegemoetkoming ontvangen
van het ziekenfonds, perso-
nen in een collectieve schul-
denregeling, personen met
een budgetbegeleiding van
het OCMW), krijgen een
dubbele premie voor de

plaatsing van een condensa-
tieketel en voor het aanbren-
gen van een dakisolatie.
Deze premies gelden ook
voor vervangingen. 

Een premie aanvragen is
eenvoudig! U kan hiervoor
eveneens terecht op de
gemeentelijke dienst
Stedenbouw, telefoon 
052 36 51 34.

Onze gemeente 
scoort hoog in subsidies 

WIST U DAT…
… we een verrassingsfeest voorbereiden?

Sssst... volgende keer meer hierover!

… de CD&V-afdeling van Opwijk zich bijzonder ergert aan de Vlaams-onvriendelijke houding van 
de meerderheidspartijen VLD en SPa/Spirit in het dossier Brussel Halle Vilvoorde?

… dat we beschaamd zijn om de koehandel, het misprijzen t.o.v. de eigen bevolking, de huichelachtige houding 
en de arrogantie van Elio di Rupo en zijn Waalse aanhangers?

… dat de gemeenten door de beloftepolitiek en foutieve voorspiegelingen (alternatieve inkomsten / vrije energiemarkt, 
enz.) een 35% stijging van de lokale belastingsdruk hebben moeten doorvoeren?

… dat we als belastingsbetaler er steeds verder op achteruitgaan door deze misleidende politiek?

… dat heel wat mensen van Opwijk ons plezierden met een nieuw/vernieuwd/hernieuwd lidmaatschap? 
En dit op basis van het degelijk en vooral eerlijk beleid!
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