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DE OPWIJKENAAR

D!RECT

Samen in zee!
KARTEL CD&V-NVA
tair zijn in visie, zienswijze,
gedragspatronen en benaderingswijze.

■ Na enkele verkennende en meer diepgaande gesprekken werd einde juni al de kartelovereenkomst getekend
tussen CD&V en NVA in Opwijk.
Beide voorzitters, Patrick De
Smedt voor NVA en Willy
Segers voor CD&V, zijn erg

trots op dit contract en gaan
ervan uit dat beide afdelingen uitermate complemen-

Na de vakantie werden dan
ook al informele werkgroepen samengesteld die de verschillende beleidsthema’s
aan een kritisch onderzoek
onderworpen, verrijkten met
frisse en nieuwe ideeën, om
dan als basis te dienen voor
het verkiezingsprogramma
van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006.
Beide afdelingen zijn overge-

Wist u dat…

IN

OPWIJK

gaan tot de organisatie van
gezamenlijke bestuursvergaderingen, zodat de toenadering een erg hechte en diepgaande vorm heeft gekregen.
Volgende stap is natuurlijk,
naast het zoeken naar
inhoudelijk zeer valabele
kandidaten, het opzetten
van acties, het deelnemen
aan manifestaties (zoals bijvoorbeeld de kerstmarkt en
de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie op vrijdag 6 januari
2006) en de profilering van

het kartel CD&V-NVA met
positieve
meningen
en
ideeën over het beleid van
vandaag en morgen.
Voel je je aangesproken of
wens je hier actief aan mee
te werken?
Neem gerust contact op
met Willy Segers,
voorzitter CD&V:
0475 36 13 33
of Patrick De Smedt,
voorzitter NVA:
0497 33 23 21.

… Opwijk feest met de Burgemeester een succes was en de
opbrengst 1250 EURO bedroeg, wat integraal ten goede
kwam en ondertussen werd overhandigd aan de verantwoordelijken van jeugdhuis Nijdrop?

… dat je je stookoliefactuur kan recupereren?
Wie tussen 1 juni en 30 september zijn verwarmingstank heeft gevuld met dure stookolie, kan vanaf 1
oktober een aanvraag indienen om 17,35 procent van
het betaalde bedrag te recupereren. Het formulier
daarvoor zal beschikbaar zijn bij De Post of in uw
lokaal belastingskantoor. In dat belastingskantoor
moet u het formulier ook inleveren.
- Asse: Mollestraat 61, 1730 Asse, tel. 02 451 24 70
of
- Londerzeel: Stationsstraat 90 Bus 1,
1840 Londerzeel, tel. 052 31 98 00

… op vrijdag 6 januari 2006 om 20u onze 1ste gezamenlijke CD&V-NVA
nieuwjaarsreceptie doorgaat en dat iedereen zonder uitzondering welkom is?
Sprekers zijn Tom Dehaene en Mark De Mesmaeker. De muzikale omlijsting is
in handen van “Bar Choc”, een band met Opwijkse roots.

secretariaat:
Processiestraat 25
te Opwijk
telefoon 052 35 65 00,
mobiel 0478 56 01 85
email:
info@opwijk.cdenv.be
http://opwijk.cdenv.be

… een gratis kalender: eerstdaags ook in uw brievenbus valt?
Op voorstel van het politiecollege AMOW (Asse,
Merchtem, Opwijk, Wemmel), waarin ook onze burgemeester Lutgard Van der Borght zetelt, wordt eerstdaags gratis een kalender huis aan huis bezorgd. Deze
kalender verdient een bijzondere plaats in uw woning.
U kunt er natuurlijk uw eigen planning in kwijt, maar
hij bevat naast namen en foto’s van uw wijkagent, ook
belangrijke informatie in verband met openingsuren
en bereikbaarheid van de verschillende politiediensten,
enkele tips en natuurlijk ook informatie over de visie
en de missie van een politiezone. Hou uw brievenbus
in de gaten!
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OCMW-initiatieven
Toegankelijkheid voor
rolstoelgebruikers
Op vraag van de bewoners
van het OCMW-woon- en
zorgcentrum “De Oase”, en
vooral van de rolstoelgebruikers, werd de begraafplaats
in het centrum beter toegankelijker gemaakt met het
aanbrengen in klinkers van
een toegangspad naar de
diverse zerken, nissen, urnenveld, strooiweide…

Gebruik oud OCMWrusthuis
Nadat al diverse instellingen
tijdelijk een onderkomen
vonden in het oud OCMWrusthuis
langs
de
Kloosterstraat, zoals De
Linde Asse, MPI Roosdaal,

Zonnestraal Lennik (dit tot
eind 2005), het Volwassenonderwijs (men huurt nog
enkele lokalen tot eind juni
2006) en VKO, heeft de
OCMW-raad onder voorzitterschap van Paul Onselaere
ermee ingestemd de benedenverdieping te verhuren
aan een totaal nieuw initiatief. Het gaat over de vzw
Espero, uitgaande van het
MPI
Sint-Franciscus
Roosdaal. Het gaat meer
bepaald om het organiseren
van een observatie- en
behandelcentrum voor 20
kinderen en/of jongeren met
ernstige gedrags- en emotionele problemen, al dan niet
in combinatie met een mentale handicap. Hiermee
beantwoorden wij opnieuw
aan "sociale noden". Men
voorziet een duur van twee
jaar en zal ondertussen een
nieuwbouw optrekken (in de
omgeving van Brussel). Het
OCMW heeft dus het huidige bestaande gebouw al voor
heel wat sociale motieven ter
beschikking gesteld en dit is
alleen maar toe te juichen.

Internet voor senioren

voorzitter Paul Onselaere.

De eerste cursus internet
voor senioren-een initiatief
van de Raad van het
OCMW in het internetcafé
van het woon- en zorgcentrum “De Oase“-werd een
groot succes en kreeg een
gunstige evaluatie.

Senioren en veiligheid

Sociaal beleidsplan
Begin september 2005 verscheen er van huis tot huis
een brochure rond het
"Lokaal
Sociaal
Beleidsplan",
dat
de
Opwijkse gemeenteraad en
het OCMW als één van de
eersten in Vlaanderen hebben goedgekeurd.

…is de titel van een brochure met praktische veiligheidstips voor senioren. Dit
boekje werd aan alle senioren die beroep doen op de
OCMW-diensten
van
Opwijk (via poetsdienst,
klusjesdienst,
personenalarmtoestellen) bezorgd en
dit werd sterk gewaardeerd.
De OCMW-raad besloot,
net als het gemeentebestuur,
om aan te sluiten bij het
piloot-project
"BOEBS"
(Blijf Op Eigen Benen
Staan), een initiatief ter

voorkoming van vallen door
senioren. Dit valpreventieproject vindt plaats in acht
gemeenten in Vlaanderen,
namelijk
Antwerpen,
Brugge, Anzegem, Beveren,
Destelbergen,
Kruibeke,
Menen en dus Opwijk. Het
project loopt tot juni 2007
en omvat doorlichtingen van
woningen, openbare ruimten, het samenstellen van een
netwerk, de uitwerking van
een handleiding, het organiseren van cursussen, activiteiten in samenwerking met
scholen, jeugdbewegingen,
fit-op-stap-wandelingen en
nog zoveel meer.

100-jarigen
Op vrijdag 9 september
werd de bewoonster van het
woon- en zorgcentrum “De
Oase” GERMAINE COL
101 jaar en op vrijdag 7
oktober SUS SPINOY 100
jaar, wat uiteraard duchtig
gevierd werd met toespraken
door burgemeester Lutgard
Van der Borght en OCMW-

Dit is volgend jaar verleden tijd!
Bent u ook de losliggende
tegels en de waterplassen
beu? Welnu, sinds een tiental jaar doet uw gemeente
inspanningen om jaarlijks
een gedeelte van de voetpaden te verbeteren. Er werd
toen al gekozen om te starten vanuit het centrum.
Hoewel voetpaden overal
belangrijk zijn, is in het centrum natuurlijk altijd wat
meer beweging. Daarom
werd
dit
jaar
de
Processiestraat aangepakt,
en natuurlijk ook de
Ringlaan.

maar ook het eerste gedeelte
van
de
Fabriekstraat
(gedeelte van de Markstraat
tot aan de verkeerslichten)
en de Ringlaan (gedeelte van
de verkeerslichten tot de
brouwerij). Vanaf het voorjaar wordt ook hier een klinkerpad aangelegd. In een
latere fase volgt dan de
Schoolstraat. Hierover verneemt u meer in de volgende
editie van onze informatiekrant.
Volgend jaar komt in
Mazenzele
de
Verlorenkostbaan aan bod,

ZALIG KERSTFEEST
& GELUKKIG
NIEUWJAAR 2006,
ook vanwege de
provincieraadsleden
uit uw regio
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