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Informatie schrijf je met een hoofdletter!
Beste Opwijkenaar,

Voldoende, juiste en adequate infor-
matie geven is één van de grootste 
uitdagingen die deze bestuursmeer-
derheid wilde aangaan. 
Als burgemeester en verantwoorde-
lijke voor communicatie en informa-
tie wil ik graag een aantal initia-
tieven toelichten die de laatste 
jaren zijn genomen. We heb-
ben als gemeente natuurlijk een 
enorm voordeel een wekelijks 
krantje,” ‘t Opwijks Leven” in 
de bus te krijgen. Hierin kon de 
gemeente die vroeger wekelijks twee 
bladzijden afhuurde, veel in-
formatie kwijt. Maar we wilden 
meer, enerzijds was er de be-
hoefte om meer achtergrondin-
formatie te kunnen geven, ander-
zijds wilden we nog korter op de 
bal spelen. Vaak is het immers 
belangrijk heel vlug bepaalde 
mededelingen te kunnen doen 
zoals bijvoorbeeld dringende 
omleidingen, enz. Daarenbov-
en wilden we naast geschreven 
mededelingen, ook nieuwe com-
municatiemiddelen gaan ge-
bruiken en ook via persoonlijke 
contacten zaken bespreken. 
De wekelijkse berichten in ‘t 
Opwijks Leven werd ondertussen 
beperkt tot één bladzijde. Met de 
vrijgekomen gelden wordt “Opwijk 
Info” uitgegeven. Heel wat nieuw-
tjes, maar ook foto’s kunnen we 
kwijt in deze tweemaandelijkse bro-
chure die gretig wordt gelezen. 
Verenigingen kunnen er ook hun 
activiteiten in aankondigen. Ik hoop 

dat hier in de toekomst nog meer ge-
bruik van gemaakt wordt. Heb je een 
viergeslacht of wil je graag iemand 
of een vereniging extra in de kijker 
zetten, onder de nieuwe rubriek ‘al-
lemaal Opwijkenaren‘ kan je heel 
wat kwijt. Doen dus!
Meer informatie dus, maar ook heel 

vlug bepaalde berichten kunnen 
doorgeven is belangrijk, je kunt dit 
doen door bijvoorbeeld een SMS 
dienst doch deze berichtgeving is 
vrij duur. Daarom werden vier 
informatieborden aangekocht, met 
de bedoeling dringende of belangrijke 
korte berichten door te geven. 
We hebben ze geplaatst op 4 centrale 

plaatsen namelijk in de omgeving 
van de kerken, zodat ook in de ver-
schillende deelwijken deze informa-
tie kan gelezen worden. 
Ook onze webstek was zeker aan 
vernieuwing toe. We zijn ervan over-
tuigd dat dit medium in de toekomst 
nog belangrijker zal worden. Er werd 

beslist om een nieuwe web-
site uit te bouwen. We kregen 
ondertussen 16 offertes binnen 
en er zal een grondige selec-
tie gebeuren, zeker naar ge-
bruiksvriendelijkheid toe, ook 
naar de aantrekkelijkheid van 
de website en het vlug vinden 
van de nodige informatie. Het 
personeel kreeg ondertussen 
duidelijk de boodschap mee 
de website steeds actueel te 
houden. Wij houden u van de 
nieuwe opstart van de website 
op de hoogte. Hoewel je heel 
wat inspanningen kan doen 
op vlak van schriftelijke of 
digitale informatie, ben ik als 
burgemeester er vast van over-
tuigd dat persoonlijke commu-
nicatie nog steeds de sterkste 
is. Daarom organiseren we bij 
belangrijke nieuwe beslissin-
gen, vooral op vlak van open-
bare werken, infovergaderin-

gen met de betrokken buurt. We zijn 
er van overtuigd dat de inwoners zelf 
een zeer belangrijke input moeten 
hebben bij nieuwe voorstellen. 
Zo werden onlangs de inwoners van 
de Nieuwstraat en de Steenweg op 
Aalst uitgenodigd om het voorstel 
van de nieuwe voetpaden en fiets-

(vervolg op pagina 4) 
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De vleugel, waar vroeger de BLO-school gevestigd was, 
wordt gerenoveerd ten behoeve van de gemeentelijke 
basisschool De Boot. 

De herinrichting van het bestaande gebouw wordt ge-
raamd op ongeveer 360.000 euro. Deze werken zouden 
ten laatste tegen eind augustus 2012 kunnen gereali-
seerd zijn. De renovatie zal in 3 fasen gebeuren. Ten 
eerste wordt de herinrichting van het bestaande gebouw 
aangepast voor de kleuterafdeling. Er komen 7 ruime 
kleuterklassen (ongeveer 100 m2) met voldoende berg-
ruimte en ruimte voor boekentassen en kapstokken. Er 
wordt nieuw sanitair, een nieuwe vloer, een nieuw pla-
fond en een gevelbekleding met panelen voorzien.
Een volgende fase is het plaatsen van een luifel langs 
de gevel van de speelplaats. Tenslotte zal in de voortuin 

langs het Heiveld een speelruimte worden voorzien van 
verharde speelzones, zandbakken en groene beplantingen.

                                  

NIEUWBOUW ‘t SCHOOLHUIS
Op een deel van de speelplaats van BuSO ’ t Schoolhuis 
komt een nieuwbouw. Dit gebouw zal een praktijklokaal 
voor de schildersafdeling en één voor de staalbewerking 
bevatten. Daarnaast zullen er nog 2 leslokalen, sanitair 
en/of een leraarslokaal voorzien worden.
Dit alles wordt geraamd op 700.000 euro en zal voor 
60% betoelaagd worden door AGION (Agentschap voor 
Infrastructuur in het Onderwijs). 
(het dossier ‘De Boot’ onder voorbehoud van goedkeu-
ring op de gemeenteraad van november 2010)

Onderwijs in de kijker
VERBOUWINGEN ‘DE BOOT’

Het geraamd algemeen begrotingsresultaat 
2010 van de gewone dienst (de gewone 
dienst bevat de ontvangsten en de uitgaven 
voor de gewone activiteiten van een jaar 
zoals de personeelskosten, toelagen, 
werking,...) bedraagt na begrotings-
wijziging in oktober 551.280,83 euro 
en dat van de buitengewone dienst (de 

buitengewone dienst bevat de ontvang-
sten en uitgaven voor het patrimonium 
(investeringen, modernisering...) bedraagt 
93.851,39 euro.

Anja Haverals,
Schepen

F i n a n c i ë l e  w e e t j e s
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paden te bespreken; de inwoners van
de Steenweg op Merchtem in ver-
band met de nieuwe inrichting; de 
bewoners van de Esp om de parkeer-
problemen te bespreken; de inwoners 
van de Gasthuisstraat en een gedeelte 
van de Nanovestraat over de rijrich-

ting, enz. 
We geloven inderdaad sterk in de in-
put van de bewoners! 

Naast mijn taak als burgemeester ben 
ik eveneens bevoegd voor welzijn, 
senioren, enz, maar en ook voor 

Informatie en omdat dit zo belangrijk 
is schrijf ik het met een hoofdletter! 

Lutgard Van Biesen - Vander Borght, 
Burgemeester

OPWIJK:
één jubilerende 

gemeente
Het is inderdaad goed om wonen 
in onze gemeente, dat bewijzen 
niet alleen de steeds maar hogere 
bevolkingscijfers, de vele jonge 
mensen die hier wonen of komen 
wonen, maar tevens het aantal jubi-
larissen huwelijken (50, 60 en zelfs 
65 jaar gehuwd). In 2010 waren er 
maar liefst 51 jubilarissen, waarvan 
34 goud, 16 diamant en 1 briljant 
namelijk het echtpaar Ward Joos-
tens en Lisa Meskens uit de Station-
sstraat. Wij wensen alle jubilarissen 
van harte proficiat en hopelijk nog vele 
jaren samen.

Draaiboek
WINTERHULP

De winter 2009-2010 zullen wij 
niet gauw meer vergeten en wij 

hebben duidelijk onze lessen eruit 
getrokken. Daarom werd een ”Draai-
boek sneeuw- en ijzelbestrijding in 
Opwijk” uitgewerkt, dat uiteraard 
regelmatig op zijn efficiëntie zal ge-
toetst worden om steeds maar beter 
te kunnen optreden.
Het draaiboek omvat onder-
meer volgende punten: wanneer 
uitrukken, de prioritaire punten 
(schoolomgevingen, station), een 
routeschema voor de straten. Het 
sneeuw- en ijzelvrijmaken van de voet- 
en fietspaden, samenwerking met an-
deren… en ook veel aandacht voor 
de zwakke weggebruiker.
We vragen ook de medewerking 
van iedereen, ieder voor eigen deur 
ruimen maakt het werk heel wat 
lichter en is ook wettelijk verplicht!

WAT STAAT ER
NOG TE GEBEUREN?

In de Processiestraat werd de bouw van het 
Sint-Anna complex opgestart. Hopelijk star-
ten we in 2011, na vele jaren van ad-
ministratieve rompslomp, de werken aan de 
monumentale Sint-Pieterskerk van Mazen-
zele en aan de mooie Sint-Rochuskapel in de 
Mazelstraat.
In 2011 staat de vernieuwing van de Steenweg 
op Merchtem op het programma. Er komt een 
nieuw wegdek bestaande uit asfalt in plaats 
van beton, nieuwe fiets- en voetpaden, nieu-
we openbare verlichting, een hele klus dus!
Verder komen er nieuwe fiets- en voetpaden 
alsook nieuwe openbare verlichting langs de 
Steenweg op Aalst en de Nieuwstraat.
Ook op diverse andere plaatsen worden voet-
paden hersteld en andere kleine werken uit-
gevoerd.

Paul Onselaere, 
Schepen
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- de gemeentelijke gezinsraad 
samen met veel vrijwilligers er 
opnieuw in slaagde om 1850 
azalea’s te verkopen in Opwijk, 
en dit in het kader van de actie 
Kom op tegen Kanker! Proficiat 
allemaal!
- de gemeentelijke senioren-
raad een erg geslaagde ‘Opwijk 
sportelt’ organiseerde, meer dan 
180 senioren brachten een aan-
gename en sportieve namiddag 
door. Op naar de volgende or-
ganisatie van deze zeer actieve 
raad onder impuls van voorzitter 
Robert Heyvaert. Hij was vroeger 
politieagent in ons dorp, van een 
nieuwe carrière gesproken!
- er in de Opwijkse scholen 2.510 
kinderen school lopen
- er in september opnieuw een 
aangename verbroedering was 
met  Musikverein Obermock-
stadt. Proficiat aan de voorzitter 
van de Koninklijke harmonie 
‘De Volherding’ en dank aan 
alle leden en gastgezinnen die 
aan dit prachtig initiatief mee-
werkten. Onze burgemeester en de 
schepenen werden verwend op 
een fijn concert en de harmonie 
ontving van hun Duitse collega’s 
een prachtige houten bank, die ze 
schonk aan de gemeente. Het ge-
meentebestuur zoekt er een mooi 
plaatsje voor. 
- wie het kleine niet eert is het 
grote niet weerd is, een oud 
spreekwoord, onder dit motto 
verzamelt de gemeente dopjes 
van drankflessen en de opbrengst 
van deze recyclage gaat integraal 
naar de opleiding van blindenge-
leidehonden. Ondertussen zijn 
heel wat gezinnen naarstig aan 
het verzamelen. 

Dankuwel!

WIST JE DAT... START VOOR PLANNEN SERVICEFLATS
Het architectenbureau heeft in overleg met Serviceflats Invest een ontwerp van inplanting 
gemaakt voor de bouw van 32 serviceflats. Het gebouw zal via een aanpalende ontmoe-
tingsruimte (polyvalente zaal, keuken, berging en sanitair) direct aansluiten op het huidig 
woonzorgcentrum “De Oase“. Hierdoor wordt het zorgondersteunend aspect maximaal 
gewaarborgd. De Raad koos voor een standaard type flat welke in 90% van het gerealiseerde 

bouwprogramma door Serviceflats Invest (Belgische vastgoedbevak, gespecialiseerd in 
residenties met dienstverlening voor senioren) werd toegepast. Alle flats zijn uiteraard 
aangepast aan rolstoelgebruikers en zullen een woonruimte hebben van 23,5m², een open 
keuken, 1 slaapkamer met aansluitende badkamer, een berging en een terras (3,64 meter x 
1,5 meter). De totale bouwkost van het project wordt geraamd op € 3.790.000 (exclusief 
btw). De afbraak van het oude rusthuis en het bouwrijp maken van de site kan volledig 
gesubsidieerd worden. Deze afbraak wordt voorzien in het najaar van 2011. Daartegen 
zou het Sint-Anna gebouw klaar zijn en zullen de laatste huidige huurders (Muziekaca-
demie) van het oude rusthuis een nieuwe locatie krijgen. Het moge duidelijk wezen dat 
de huidige be-stuursmeerderheid acties neemt in het kader van de bevolkingsevolutie in 
haar gemeente.

EEN GESMAAKT BELEID?
Toch even vermelden dat enkele initiatieven zoals het „Sociaal Restaurant“ blijkbaar nog 
steeds zeer „gesmaakt“ worden. Niet alleen worden in bepaalde media deze afgeschilderd 
als initiatieven tegen de lokale horeca, maar ook dat deze een flop zouden zijn. Van bij 
aanvang is duidelijk gemaakt dat er geen commerciële doeleinden achter het “Sociaal 
Restaurant” zitten. Het is louter een extra aspect in de sociale dienstverlening die we 
voor ogen hadden. Het objectief dat vooropgesteld werd, ligt nog steeds in het verlengde 
van wat er nu gebeurt. Van een flop kan men dan hoegenaamd niet spreken. Daarnaast 
wordt de sociale dienstverlening afgeschilderd als een labyrint waarbinnen men zijn 
weg niet meer vindt. Toch vermelden dat er een prachtig initiatief bestaat om dit even te 

ontkrachten: “De Wegwijzer” In deze ontmoetingsplaats in de Gasthuisstraat 
maken verschillende personen en organisaties u graag wegwijs in de sociale 
dienstverlening op gemeentelijk en OCMW vlak. Eveneens een initiatief 
van de huidige beleidsmensen. En als laatste willen we een andere mythe 
ontkrachten: geregeld zou de huidige bestuursmeerderheid (als je sommige 
media mag geloven) initiatieven nemen om de lokale middenstand te tref-
fen. Er zijn echter tal van voorbeelden waarbij het tegendeel bewezen wordt: 
toewijzig van leveringen rond medicatie, eet- en drinkwaren, elektronica, 
allerlei herstellingen aan Opwijkse firma’s.

Bob Engels, OCMW raadslid en Ineke Robijns, OCMW voorzitter


