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Beste Opwijkenaar,
Het jaareinde 2010 heeft ons niet ver-
wend, problemen met water en sneeuw, 
vrieskou... en daarbij de schrijnende 
beelden in de media van kinderen en 
volwassenen die ijzige temperaturen 
moeten trotseren. Het leert ons relative-
ren! In deze periode van de jaarwisseling 
ervaren we des te meer de noodzaak van 
menselijk contact en menselijke warmte 
en die wens ik jullie allen van harte toe in 
2011! Wij blijven echter verder werken, onze begroting 2011 
is klaar en hierin werden een aantal nieuwe accenten gelegd. 
We gaan nu realiseren wat we in de voorbije periode goed 
voorbereid hebben. Bij het begin van de legislatuur wilden 
we een aantal grote en minder grote projecten realiseren. We 
wilden echter vooral planmatig en doelmatig werken. We 
hebben heel wat vergaderingen achter de rug maar kunnen nu 
volop vooruit met o.a. de Steenweg op Merchtem, de Heir-
baan, de Doortstraat, de nieuwe site Sint Anna, de start van 
de serviceflats, de herinrichting van de Stationsomge-ving 

MET bewakingscamera’s, uitbreiding van 
het containerpark, uitbreiding van de Boot 
en het Schoolhuis, de Vetweyde, de opstart 
van een vrijwilligerscentrale in het voorjaar, 
enz. U leest meer over een aantal van deze 
projecten verder in dit nummer. We hebben 
gelukkig heel wat centjes opzij gelegd om 
deze projecten te kunnen realiseren, koken 
kost geld. We hebben echter elk jaar tijdens 
deze legislatuur een supplementair bedrag 
in ons reservefonds gestopt, waar we nu ge-

lukkig kunnen gebruik van maken. We kunnen dit echter niet 
alleen. Het is immers dank zij de goede samenwerking met 
onze kartel- en onze coalitiepartner, dat we erin slagen op een 
korte periode heel wat vooruitgang te boeken in belangrijke 
dossiers. Ook dank aan onze mensen van de gemeentelijke 
administratie die ons heel wat input leveren. 
DANK U WEL! Veel plannen dus in 2011. 
We duimen samen met jullie allen op een gezond en 
bruisend 2011.
Lutgard Van Biesen - Vander Borght, Burgemeester

Op weg naar 2011 ...

Onze Burgemeester, Schepenen, 
gemeente- en OCMW-raadsleden en 

de bestuursleden van ons kartel,
wensen u het allerbeste voor

2011

NIEUWJAARSRECEPTIE

in de schuur van G.C.
 “Hof ten Hemelrijk”

zondag 9 januari 2011 van 10u30 

met muzikale 
omlijsting

gratis
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(foto Bolstraat) 
De natuur laat zich niet aan banden leggen, maar we 
trekken zeker onze lessen uit wat gebeurde in het week-
end van 13 en 14 november.
We hebben onmiddellijk een oplijsting gemaakt van alle 
problemen, en trekken hieruit conclusies. 
In het verleden werd al een gemeentelijk reglement 
goedgekeurd waarbij het verboden wordt gemeentelijke        
grachten te overwelven. Immers grachten vormen be-
langrijke buffermogelijkheden. We roepen daarom ook 
iedereen op de privégrachten regelmatig te onderhouden 
en waar mogelijk terug open te houden.

Ondertussen hebben ook al vergaderingen plaats gehad 
met de Vlaamse Milieumaatschappij (problemen met 
Waterbekken) en met andere bevoegde instanties. Het 
vormt een grote uitdaging voor de gemeente om in de 
toekomst daar waar mogelijk het gevaar te beperken. 
Op dit ogenblik bekijken we samen met de hogere over-
heid hoe we dit op een adequate manier kunnen aanpak-
ken.                                                          

Lutgard Van Biesen - Vander Borght, 
Burgemeester

OPWIJK DEELDE IN HET OVERSTROMINGSLEED

Naast een forfaitaire tegemoetko-
ming per dag voor een opvang in een 
erkend dagverzorgingscentrum ’t 
Zonnedal in de Kloosterstraat, krij-
gen de gebruikers van zo’n centrum 
sinds 1 november een vergoeding 
voor verplaatsingskosten per 
kilometer.
De vergoeding wordt gegeven door 

de mutualiteit en zowel in het geval 
van vervoer door het dagverzorgings-
centrum zelf als door bijvoorbeeld 
een familielid.
’t Zonnedal stelt hiervoor een 
formulier ter beschikking waarmee 
de aanvraag bij het ziekenfonds kan 
worden gedaan.

TUSSENKOMST REISKOSTEN DAGVERZORGINGSCENTRA MINIMALE LEVERING VAN 
AARDGAS

Voor gezinnen die tijdens de ko-
mende winter (periode van 1 de-
cember tot 1 maart) zonder aardgas 
dreigen te vallen, is er vavaf nu een 
“nood”oplossing op korte termijn 
om de barkoude periode te overbrug-
gen.
Het ocmw keurde hiervoor een 

(vervolg op pagina 5) 
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In 2011 bedragen de investeringen 
uitzonderlijk 9.119.500 euro. Het 
grootste bedrag gaat naar het Sint-
Anna gebouw. Een nieuw gebouw 
voor onze lokale brandweer, de 
politie, muziek- en tekenacademie  
in de Processiestraat. De kost wordt 
geraamd op 5.250.000 euro. 
Verder staan er heel wat wegenis-
werken op het programma. Voor de 
aanleg van fiets- en voetpaden in 
de Nieuwstraat en de Steenweg op 
Aalst wordt een bedrag van 700.000 
euro voorzien. Voor de Steenweg 
op Merchtem nog een extra van 
100.000 euro, voor de stationsom-

geving 550.000 euro, … 
Voor de verbouwingen in de Boot 
voor het kleuteronderwijs wordt 
er 360.000 euro voorzien en voor 
het nieuwbouwproject voor de 
schilders- en lasafdeling in BuSO 
’t Schoolhuis 700.000 euro. Hier 
wordt 60% van betoelaagd. 
Voor de restauratie van de kerk in 
Mazenzele wordt er 500.000 euro 
voorzien waarvan 80 % zal betoe-
laagd worden. 
Voor de jeugdlokalen is een bedrag 
van 55.000 euro voorzien en voor 
de aanleg van speelpleinen 30.000 
euro. Er worden gelden voorzien 

voor maatregelen inzake ener-
giebesparing en verkeersveiligheid. 
Naast informaticamaterieel kunnen 
er ook machines en uitrusting voor 
verschillende gebouwen aangekocht 
worden.
Voor 2012 tot en met 2014 voorzien 
we telkens 2.000.000 euro voor in-
vesteringen.
Het geraamd algemeen begrotings-
resultaat voor de gewone dienst in 
2011 is 26.661,30 euro en voor de 
buitengewone is dit 2.263,50 euro.

Anja Haverals
Schepen van Financiën en Onderwijs

Wat in 2011? ... enkele cijfers 

voorstel goed van de Vlaamse   
Regering.
Gerechtigden op de sociale mini-
mumlevering van aardgas be-
schikken reeds over een budgetmeter 
maar zullen in sommige gevallen 
financieel niet in staat zijn om deze 
op te laden.
Na sociaal onderzoek zullen deze 
klanten in aanmerking komen op 
een minimumlevering en slechts 

maximum 30% zelf moeten betalen. 
Het is uiteraard niet bedoeld om een 
onbeperkt gasverbruik te hebben 
maar wel om een strict minimum 
aan (warmte)comfort te bieden af-
hankelijk van het type woning en/of 
het aantal bewoners.
Het OCMW was niet verplicht om 
op het voorstel van de Vlaamse 
Regering in te gaan maar het beleid 
besliste dit toch te doen om zo de 

mensen die het financieel zeer moeilijk 
hebben niet in de kou te laten staan!
Wie denkt in de problemen te komen 
met zijn levering richt zich best tij-
dig tot de sociale dienst in Nijver-
seel of ‘De Wegwijzer’ via het gratis 
telefoonnummer: 0800 11341.

Ineke Robijns
OCMW-voorzitter

EETFESTIJNJaarlijks
zaterdag 12 maart vanaf 18u

zondag 13 maart vanaf 11u30 tot 15u
in de PAROCHIEZAAL - Droeshout

Hartelijk welkom!
verzorgde dranken, voorgerechten, 

hoofdschotels, dessert, kinderschotels, 
gratis tombola...

2011
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- dat we de postzegelkring kun-
nen proficiat wensen voor hun 
prachtige postzegels van de Op-
wijkse kerken! 
- dat er in Opwijk heel wat ver-
enigingen een jubileum vieren 
tijdens dit werkjaar 
- het Droeshouts koor Forever 
Young op 3 december zijn 30 
jarig bestaan vierde met een fijn 
verzorgd en kwalitatief hoog-
staand concert in de Sint Jozefs-
kerk. Ze nodigen trouwens iedere 
Opwijkenaar uit om op kerst-
avond in dezelfde kerk de mid-
dernachtmis, die door hen wordt 
opgeluisterd, te komen bijwonen.
- de Sjoeters feesten in mei om 
hun 30 jarig bestaan te vieren 
- dat er heel wat concerten zijn 
rond het Kerst- en eindejaarsge-
beuren
- er sterkte vertegenwoordiging  
van de koren van Jaak De Bie, 
deelnamen aan een concert in 
Hasselt op 3/12 ll. 
- de Koninklijke Harmonie De 
Volherding in Brussel en op Nij-
verseel optreden
- de Koninklijke Toneelverenig-
ing Sterrenregen in zijn 65ste 
levensjaar zit en dit seizoen Taxi 
Taxi van Ray Conney brengt. 
Voor meer info , kijk naar ‘t Op-
wijks Leven! 
- er opnieuw een kerststallen-
tocht in Mazenzele wordt geor-
ganiseerd door de Vossendries.  
- in diverse buurten een kerst-
happening op stapel staat om de 
sfeer tussen de bewoners te be-
vorderen. 
- het redactieteam u een fantas-
tisch 2011 toewenst in goede ge-
zondheid!

WIST JE DAT... OPENBARE  WERKEN...
IN DE HEIRBAAN KOMEN ONDERGRONDSE 

DISTRIBUTIENETTEN EN NIEUWE OPENBARE VERLICHTING.
Tussen de viaduct en Leirekensroute, richting Bunderstraat worden in twee fasen 
dit jaar de rechterkant (kant Metalu) en volgend jaar de linkerkant (kant Manta) de 
voetpaden vernieuwd en maken wij van de gelegenheid gebruik om de openbare 
verlichting te vernieuwen en de elektriciteit ondergronds te brengen. 

VERSCHILLENDE WERKEN WORDEN UITGEVOERD.
Er worden weldra verschillende werken uitgevoerd verspreid over het ganse grond-
gebied. Aandacht hierbij wordt vooral gegeven aan de aanleg van nieuwe voetpaden 
te Mazenzele in het Dorp tussen de pastorie en de Steenweg (kant pastorie) en op 
de Steenweg op Lebbeke (het ontbrekende deel tussen fruithandel Van Biesen-
De Proft en de spooroverweg, richting Lebbeke), het herstellen van het voetpad 
op de Ringlaan, langsheen de Heirbaan tussen de viaduct en Leirekensroute (de 
rechterkant) en in het Konkelgoed. Op vraag van de school van Mazenzele komen 
er verlaagde boordstenen op de hoek Verlorenkostbaan-Mazel- en Opwijkstraat 
zodat de fietsers gemakkelijker kunnen oversteken en het fietscomfort verhogen. 
Op vraag van heel wat fietsers gebeurt hetzelfde in de verbindingsbaan tussen 
het Rubensveld en de Kluisbeekstraat. In de Groenstraat worden er greppels en 
waterslikkers geplaatst (kant Karenveldstraat). Op het Eeksken worden verzakte 
greppels hersteld (aan de Pluimhofweg). Hetzelfde wordt voorzien in de Neerveld-
straat en in het Dorp van Mazenzele (ter hoogte van café Den Bruinen). Op Hulst 
en Waaienberg wordt het wegdek hersteld. Aan de Mozaïekschool wordt de afwa-
tering aangepakt zodat het fietspad bij regenweer niet meer onder water komt te 
staan. Tot slot en zeker niet onbelangrijk is het grondig herstel van het wegdek op 
de viaduct tussen Heirbaan en Eeksken. 

STAND VAN ZAKEN WERKEN STEENWEG OP MERCHTEM.
Eindelijk staat het licht op groen voor de aanpak van de Steenweg op Merchtem. 
Na de winterperiode beginnen de “grote werken”. Tot nu toe zijn er al werken 
gebeurd aan de nutsleidingen o.a. voor het vernieuwen van de openbare verlich-
ting. Er wordt een coördinatieoverleg belegd met de aangestelde aannemer (ge-
beurt via TMVW) en daarna voorzien wij voldoende informatie voor bewoners 
en de gebruikers van deze belangrijke invalsweg. Komen zeker aan bod: manier 
van werken, de fasering (er wordt in vier fasen gewerkt), de bereikbaarheid van de 
woningen, de bereikbaarheid van het centrum, onze middenstanders, enz. Het ligt 
tevens in onze bedoeling tijdens de werken de nodige directe informatie te bezor-
gen. De informatie zal bezorgd worden via het Opwijks Leven, de website van de 
gemeente, de elektronische infoborden en het gemeentelijk infoblad. Wij houden u 
zeker op de hoogte van de stand van zaken.

VEILIGER MET DE FIETS VAN HEIZIJDE NAAR OPWIJK
Na de realisatie van het fietspad tussen de Bolstraat en de Steenweg op Lebbeke 

heeft het college besloten om tussen de Steenweg op Lebbeke en de Eek-
skenstraat te Lebbeke-Heizijde (station) de fietsvoorzieningen aan te pakken..
Zo wordt het fietspad van het Eeksken tot aan de spooroverweg op de 
Steenweg op Lebbeke doorgetrokken en wordt het baantje aan fruit-
handel Van Biesen-De Proft verbreed tot 1,50 meter en verhard en dus 
comfortabeler gemaakt voor de schoolgaande fietsende jeugd, maar ook 
voor de vele fietsers en wandelaars.

Paul Onselaere,Schepen van Openbare Werken.
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