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Iedereen weet het, iedereen voelt het: onze koopkracht is 
sterk gedaald, de consumptieprijzen sterk gestegen! Dit 
fenomeen merken we zeker op aan de prijzen in de vast-
goedmarkt. Huizen en appartementen, zowel in aankoop 
als verhuur zijn duur en voor een aantal gezinnen bijna 
onbetaalbaar! We vinden het erg belangrijk dat IEDER-
EEN een goede en betaalbare woning zou kunnen vinden; 
daarom is in onze gemeente een inhaalbeweging voor 
sociale woningen nodig. Anderzijds is er ook nood aan 
aangepaste woningen. Vele senioren, dit blijkt eveneens 
uit het grootscha-
lig ouderenbehoefte 
onderzoek in Opw-
ijk, vinden hun huis 
en(of) grond te groot 
geworden maar 
zijn nog te goed om 
naar een woon- en 
zorgcentrum of een 
serviceflat te gaan. 
Hiervoor bestaat een 
goede oplossing: 
bejaardenwoningen 
C, kleinere appar-
tementen met eigen 
tuintje en centraal 
gelegen naar allerlei 
nutsvoorzieningen. 
Al op 9 januari 2007 gaf het Opwijkse schepencollege 
een gunstig advies voor een dubbel project ‘Providentia 
IC – Den Boogaard) gelegen tussen het park van het Hof 
ten Hemelrijk en de Millenniumstraat en ‘Providentia II – 
Blocksweide) gelegen aan de achterzijde van het nieuwe 
woon- en zorgcentrum ‘De Oase’ en de Millenniumstraat, 
een terrein waarop eveneens de Asbeek loopt. Na heel wat 
vergaderingen en problemen en na afronding van het ar-
cheologische onderzoek, werden eindelijk deze projecten 
definitief opgestart. De aanleg van beide straten is intus-
sen grotendeels afgerond. De bouwvergunningen zijn 

verleend, de aanbestedingdossiers bijna afgerond, zodat 
weldra met de bouw van de huizen kan worden gestart.
Enkele gegevens: In de Blocksweide worden voorname-
lijk bejaardenwoningen rond een centraal pleintje voor-
zien. De weg is ± 90 meter lang en 9 meter breed (4,80 
meter straatbreedte en 1,80 meter brede en toegankelijke 
voetpaden aan beide zijden en volledig uitgerust in klin-
kers. Er is eveneens vanaf deze weg een voet- en fiets-
verbinding naar het centrum en naar de Oase. Er is zeer 
veel aandacht voor de groenvoorzieningen en natuurlijk 

wordt er overal een gesc-
heiden riolering aange-
legd. Den Boogaard is het 
tweede project: eveneens 
een straat van ongeveer 94 
meter, eveneens met brede 
voetpaden en uitgevoerd in 
betonstraatstenen. Om de 
overgang tussen de open 
ruimte rond het Hof ten 
Hemelrijk en de nieuwe be-
woning geleidelijk te laten 
verlopen werd er geopteerd 
om de nieuwe straat pa-
rallel aan de perceelgrens 
met het gemeenschapcen-
trum te voorzien. Ook hier 
wordt een nieuwe voet- en 

fietsverbinding met het centrum aangelegd. In de Blocks-
weide worden 20 huurappartementen gebouwd met één 
slaapkamer en 10 met 3 slaapkamers en eveneens 2 koop-
woningen met 3 slaapkamers.
In den Boogaard zijn 12 huurappartementen voorzien, 6 
appartementen met 1 slaapkamer en 6 met 2 slaapkamers, 
evenals 16 koopwoningen met 3 slaapkamers.

BLOCKSWEIDE?    DEN BOOGAARD?

Lutgard Van Biesen-Van Der Borght, 
burgemeester
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De Mont Ventoux, Reus van de Pro-
vence met zijn 1910 m, een uitdaging 
voor menig wielerliefhebber!
Met een goede voorbereiding als 
bagage, waaronder een trip 
Opwijk – Muur van Ger-
aardsbergen en een behoor-
lijke Guldensporenloop, 
vetrokken naar de Pro-
vence. Startplaats : Bédoin, 
een pittoresk dorpje aan de 
zuidkant van de Ventoux, 
tevens vaste stek van de 
Tour de France wanneer 
deze passeert.
De eerste 5 km – in 30°  
zijn er om “warm” te draai-
en in het gezelschap van 
– hoe kan het anders – een 
Hollander die reeds Alpe 
d’Huez op z’n actief staan 
heeft. Rustig keuvelend 
doorheen 2 dorpjes (Plateau 
de Vaucluse) beginnen we 
aan het echte werk na de 
eerste haarspeldbocht: het 
gerenommeerde bos, 
kilometers lang ceder, eik, beuk, den, 
aangeplant sinds 1860 na eeuwen-
lang rooien voor de scheepsbouw in 
Toulon. In de loden hitte, nog niet 
eens halfweg, maar bijzonder zwaar 
(9-11%), met supporters onderweg 
(picknickers, renners, begeleiders 
ervan, …), valt het gesprek vanzelf 
stil en zoekt ieder z’n eigen tempo. 
Eindeloos lang, via het pavillon de 
Roland naar Chalet Reynard op km 
15, met gelukkig af en toe een groet 
van dalers en supporters “aller lande”. 
Daar ongeveer (1600m) maakt de be-
groeiing plaats voor een uitgestrekt 
veld van witte kalkstenen die de top 
bedekken. Die laatste 5 à 6 km – in 
totaal ca. 22 km – waren er van uiter-
sten : bij de eerste beklimming werd 
na de eerste bocht aan den lijve onder-
vonden waarom deze berg de Vent – 
oux heet : een muur van wind. Recht 
op de trappers, kleinste verzetje naar 
boven, aan 8-9%. Onderweg passeert 
men een gedenkplaat aan Tom Simp-
son (met tientallen drinkbussen).

Eenmaal boven een fantastisch zicht 
op een groot deel van de Provence, 
maar snel (60-70 km/u) terug in de af-
daling gegaan wegens te frisse wind. 

Bij de 2e beklimming (met onze ka-
bouters als supporter) was dit laatste 
stuk eerder een apocalyps: zeer hevig 
onweer, donderslagen, slechts enkele 
meters zicht wegens dichte mist (een 
bocht pas opgemerkt door het plotse 
opduiken van mistlampen), bliksem, 
hevige windstoten, veel renners te 
voet, … en o ironie, nu pas viel het 
bord “Col des Tempêtes” op… met 
het water letterlijk in de schoenen, bij 
12° gearriveerd. Zelden meegemaakt, 
maar een aanrader voor de sporters 
onder jullie…en zeker familie/sup-
porters meenemen, want dat maakt 
de trip amusant. 
PS: voor de kenners: 1u43 vanaf het 
rond punt in het centrum.

                  Bob Engels, 
               OCMW-raadslid

CD&Ventoux Onderwijs in 
de kijker…

1 september was het weer “terug naar 
school”. Het begin van een nieuw 
schooljaar voor de kinderen, maar 
ook het begin van de dagdagelijkse 
puzzel voor vele ouders: Hoe krijg 
ik ze veilig naar school? Wat met de 
opvang na school? Hoe zorg ik er-
voor dat ze af en toe een gezond stuk 
fruit opeten?...
Voor vele vragen trachten we een 
oplossing te vinden in de gemeente. 
De politie zal regelmatig controles 
uitvoeren, er is onze gemeentelijke 
buitenschoolse kinderopvang ’t Sloe-
berke en alle scholen werken mee om 
de leerlingen bewust te maken van 
het belang van gezonde voeding.
Van de ongeveer 2500 schoolgaande 
kinderen in Opwijk gingen er op 1 
september 152 kleuters (vorig jaar 
140) en 206 kinderen (vorig jaar 186) 
naar de gemeentelijke lagere school 
de BOOT. De gemeentelijke BLO-
school MOZA-IK telde 160 leer-
lingen en de gemeentelijke BuSO-
school ’t SCHOOLHUIS 116.
De werkingsmiddelen voor het 
schooljaar 2008-2009 stijgen voor 
het basisonderwijs. Onze gemeen-
telijke basisschool ontvangt nu on-
geveer 200000 euro (27000 euro 
meer) net zoals onze gemeentelijke 
lagere school voor buitengewoon 
onderwijs ook ongeveer 200000 euro 
ontvangt (41000 euro meer). De doel-
stelling van ons beleid is een aange-
past schoolbeleid op maat van alle 
jongeren. Met deze bijkomende mid-
delen trachten we de gelijke kansen 
op een uitstekend onderwijs mee te 
realiseren.
Tot slot wens ik alle schoolgaande 
kinderen een leerrijk en boeiend 
schooljaar toe.

Anja Haverals
Schepen van financiën en 
onderwijs
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2008 een JAAR 
MET TALRIJKE 

WERKEN
Inderdaad, dit jaar was een heel druk 
jaar met heel wat werken en dit kun-
nen velen getuigen, die het aan den 
lijve ondervonden (betrokken bewon-
ers, de verkeersgebruikers…).
Vooreerst zijn er talrijke verbeter-
ings- en onderhoudswerken aan onze 
gemeentewegen uitgevoerd door de 
firma Van Hoorebeeck uit Wolvertem 
en dit gespreid over de gemeente.
Wij halen hierbij ondermeer aan de 

toegangsweg naar de atletiekpiste op 
het Heiveld, nieuw voetpad in Kon-
kelgoed ter hoogte van het skateter-
rein, nieuw voetpad in het Dorp te 
Mazenzele, verlenging doodlopend 
straatje op de Steenweg op Den-
dermonde, vernieuwen deel van de 
voetpaden in Vitsgaard, herstellen op 
diverse plaatsen van voetpaden zoals 
in Ravensveld en Kloosterstraat, her-
stellingen verzakte greppels in onder-
meer Bolstraat, Grootveld, Kouter-
baan, Neerveldstraat, Kapellebaan…
Tevens werd aan de verkaveling in 
de Dageraadweg de weg grondig ver-
nieuwd, komt er in asfalt een vernieuwd 
voetpad langs beide kanten in de 
Nieuwstraat van Korruit af richting 
centrum, terwijl het voetpad achter 
de woningen in de Beiaardlaan, richting 
begraafplaats en nieuw aangelegd 
petanqueterrein, wordt vernieuwd.
Ondertussen gaan de werken in de 

omgeving van de Gasthuisstraat-Ring-
laan (project Kloostertuin) verder, 
terwijl de herinrichtingwerken in de 
Klaarstraat tussen de Averbeekstraat 
en het rondpunt De Ster voltooid zijn, 
evenals de parking aan het gemeen-
schapscentrum Hof ten Hemelrijk 
(met een grote uitbreiding van de par-
keermogelijkheden aldaar).
Er staan voor de komende maanden 
zeker nog meer werken op het pro-
gramma zoals de  fietsverbinding 
tussen Bolstraat en Steenweg op Leb-
beke, de vernieuwing van een deel 
van de Schoolstraat (tussen Heiveld 
en Singel) met invoering van éénrich-
tingsverkeer, de verdere uitwerking 
van nieuwbouw project Sint-Annasite 
in de Processiestraat, waar de mu-
ziekacademie, tekenacademie, politie 
en brandweer een onderkomen zullen 
hebben, de werken in Pluimhofweg 
en Baardegemstraat…

WERKEN 
STAMPBEEK: 

VERGOEDINGEN…
In een vorige bijdrage werd gesteld 
dat de eigenaars van de ruim 50 
grondinnemingen voor deze zeer om-
vangrijke werken aan de beek op de 
grens Merchtem-Opwijk al vergoed 
waren. De aktes waren toen nog niet 
geregistreerd, maar nu is het zeker dat 

deze innemingen met vergoedingen 
is en ondertussen voor de meesten 
al uitbetaald zijn.  In Opwijk zijn de 
werken gesitueerd op Klei, Molen-
beek- en Sint-Jansstraat. Bouwheer 
is Aquafin, maar het gemeentebestuur 
van Opwijk is medeopdrachtgever.
“Dit omvangrijke project kost 3,7 
miljoen euro en het gemeentelijk aan-

deel van Opwijk is 92.265,04 euro 
(voor aanpassing wegprofiel en her-
stellingen wegenis). 

VOEGVULLINGEN 
BETONWEGEN 

HOOGSTNODIG…
Nadat vorig jaar en dit was vele, zeer 
vele jaren geleden voegvullingen tus-
sen de betonplaten werden uitgevoerd 
in zes gemeentelijke straten (Heiveld, 
Nieuwstraat, Heirbaan, Eeksken, 
Steenweg op Lebbeke en Broevink) 
komen dit jaar de resterende gemeen-
telijke straten (liefst elf) hiervoor aan 

bod. Dit bestuur heeft in het kader 
van goed beheer van onze wegen 
de beslissing genomen om voegvul-
lingen uit te laten voeren. Sommige 
betonplaten kwamen immers los te 
liggen, bij anderen werden scheu-
ren vastgesteld, nog bij anderen zijn 
barsten te zien…”.
Het is dringend nodig en wij hopen 
met deze ingreep vooral onze beton-
wegen terug te herwaarderen, want 
het was meer dan vijf voor twaalf om 
nog meer ingrijpende werken te ver-
mijden en dus heel wat bijkomende 
kosten”.
Dit jaar komen voor deze dringende 
instandhoudingswerken volgende 
straten aan bod (afstand in totaal acht 
kilometer) : Nijverseelstraat, een deel 
van de Sint-Paulusbaan, Steenweg 
op Aalst, Steenweg op Merchtem, 
Ringlaan, Korruit, Droeshoutstraat, 
Vitsgaard, Kouterlaan, Hollestraat en 
Stationsstraat.

Paul ONSELAERE
schepen van Openbare Werken 
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Het leven 
zoals het is...
in het OCMW

Bij het afsluiten van de 
jaarrekening 2007 van het 
OCMW springen enkele 
opmerkelijke feiten in het 
oog. 33 personen werden 
tewerkgesteld waaronder 
13 personen in opleiding. 
Bij de zogenaamde sociale 
tewerkstelling wordt er 
een intensieve begeleiding 
gegeven op de werkvloer. 
4 personen vonden nadien 
werk in het reguliere ar-
beidscircuit. Het gaat hier 
om personen die nergens 
meer terecht konden en niet 
meer in orde waren met 
sociale zekerheid of geen 
recht hadden op werkloos-
heidsvergoeding of enige 
andere vergoeding. Door de 
prijsstijgingen van voeding 
en energie neemt de kloof 
toe tussen de koopkracht 
van de minst begoeden en 
het gemiddelde van de be-
volking. Ook in Opwijk 
zien we dit aan het aantal 
dossiers omtrent budget-
beheer. Grote boosdoener 
voor vele mensen is na-
tuurlijk de stijging van de 
stookolie. In 2007 kwamen 
115 gezinnen in aanmerking 
voor een verwarmingstoe-
lage. Dit jaar verwachten 
we het driedubbele! Op-
merkelijk is ook de stijging 
met 50% (tegenover 2006) 
van het aantal dossiers leef-
loon. De groep jongeren 
en alleenstaande vrouwen 
vertegenwoordigen de 
grootste groep. Sociaal be-
geleide personen met een 
hoge schuldenlast en leef-
loongerechtigden kunnen op 
het OCMW beroep doen op  
kleine  bijdragen voor deel-
name aan sociale, culturele 
of sportieve activiteiten. 
Het OCMW beschikt over 
een kleine jaarlijkse subsi-
die van de hogere overheid. 
Hiervan genoten in 2007 45 
mensen. Zo werd onder an-
dere lidgeld betaald van een 
sportvereniging, inschrij-
ving in de muziekschool, 
vakantiekamp of opvang 
van de vakantiewerking. 
Het is belangrijk dat gezin-
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Walter Gillis
ereschepen

Gedurende vele jaren was hij een graag ge-
zien boegbeeld binnen de CD&V, maar ook 
ver daarbuiten. Zijn stevige, opbouwende en 
verfrissende contacten met de jongeren, zijn 
luisterend oor, zijn deskundigheid stonden 
altijd buiten kijf. Deze en nog vele andere 
argumenten werden doorgespeeld aan het 
Agentschap voor Binnenlands Bestuur om 
de toekenning van de eretitel ‘ereschepen 
van Opwijk’ te staven. Op 28 augustus laatst-
leden werd hier door de administrateur 
- generaal een positief antwoord op gefor-
muleerd. Walter Gillis zal met waardigheid 
deze titel dragen. Binnen de partij zal ten 
gepaste tijde hulde worden gebracht aan 
Walter en uiteraard zijn echtgenote Lou, die 
toch ook een stuk deelt in deze fijne erken-
ning. Vanwege je ex-collega’s, het bestuur 
van CD&V, maar ongetwijfeld ook vanwege 
oud-collega’s uit andere partijen en de hele 
Opwijkse bevolking: bedankt voor alles, 
proficiat en ad multos annos!
Willy Segers, Verantw. Communicatie CD&V.

nen die het financieel moeilijk hebben niet 
in een sociaal isolement terecht komen!. 
Deze en nog veel meer vaststellingen 
geven stof tot nadenken en moeten ons, 
de beleidsmensen, helpen de juiste keuzes 
te maken, rekening houdend met de finan-
ciële middelen die beschikbaar zijn (zoals 
elke goede”huisvader”). Een opdracht die 
ons de komende maanden zoet zal houden 

bij de nakende budgetbesprekingen voor 
2009. Hoe gaan we de middelen beste-
den?                                            
Geen gemakkelijke opdracht!

Ineke Robijns
voorzitter OCMW

Opwijk feest! Onder deze naam sluit de huidige meer-
derheid, samen met een aantal groeperingen aan bij de voorgaande edities van het ‘Feest 
van de burgemeester’. Het hoeft niet steeds hetzelfde te zijn en dus beginnen we de na-
middag met een recordpoging ‘stoel zitten’. Met niet minder dan 600 personen gaan we 
op één stoel zitten. Hoe dat, hoor ik jullie al vragen. Kom kijken en vooral meedoen op 
27 september tegen 16 uur. Eerst wat organiseren en afspreken, eens oefenen en dan tus-
sen 17 uur en 17u30 is het ‘het uur van de waarheid’. Het moet snel gaan, gestructureerd, 
het moet plezant zijn en blijven … De organisatoren betalen 1 euro per deelnemer aan 2 
verschillende goede doelen van bij ons. Nijdrop, dat nu eerlang zijn nieuwbouw op gang 
schiet en de verenigingen die het Jeugdheem bevolken, het Jeugdheem waar ook één en 
ander staat te gebeuren naar nieuwbouw en verbouwing enz. delen de opbrengst(en), niet 
alleen van de recordpoging dus, maar ook de mogelijke opbrengst van ‘Opwijk feest’ 
zelf. Niet minder dan 6 groepen zullen op twee verschillende podia het beste van zichzelf 
geven, u laten genieten, huiveren, lachen. In de Sint Pauluszaal vult de concertorganisator 
van Nijdrop dit podium. In het belendende parkje achter de Sint-Annakapel, wat we in de 
volksmond ‘het Wieterparkje’ zijn gaan noemen, krijgen we voor elk wat wils. Geen toe-
gangsgeld! Eten en drinken aan democratische prijzen. Voor de kinderen gratis ballonnen 
plooien, springkastelen, grime… promotiestands en onder de deelnemers aan de record-
poging worden er natura prijzen verloot.  Komt u amuseren, voor de herfst ons stilaan doet 
wegkruipen achter het haardvuur! 
>>>>>>>> voor meer inlichtingen surf naar www.opwijkfeest.net <<<<<<<<<<<<<


