
Nu het eindejaar in zicht komt, maken we 
de balans op van het voorbije politieke 
jaar. Een jaar waarin CD&V Opwijk-
Mazenzele vanuit de oppositie, u als kie-
zer, actief  vertegenwoordigd heeft in de 
gemeente- en ocmw raad. We hebben als 
CD&V heel wat punten op de politieke 
agenda geplaatst de voorbije maanden. 
Jammer genoeg werd dit niet vertaald in 
voldoende, kritische commentaren in de 
pers. Tevens betreuren we de opmerkin-

gen rond de gekleurde en niet correcte 
informatie van de meerderheid in ’t Op-
wijks Leven. Een meerderheid die keu-
zes maakt, die niet de onze zijn! Maar we 
willen uiteraard niet uitsluitend kankeren 
over de huidige meerderheid. In dit num-
mer proberen we u een duiding te geven 
over een aantal toegevoegde punten en 
vragen die we op de agenda van de ge-
meenteraad plaatsten. Helaas kregen wij 
niet altijd antwoorden en werden wij als 

CD&V-fractie niet altijd met respect be-
handeld. Toch zullen we onze rol blijven 
vervullen op een onderbouwde, positieve 
en constructieve manier, ten bate van de 
modale Opwijkenaar. Op CD&V Opwijk-
Mazenzele kan je rekenen! En wees er van 
overtuigd, u zal zeker nog van ons horen! 
Samen pakken wij de toekomst vast en 
klinken alvast op het nieuwe jaar!
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“Samen pakken wij de 
toekomst vast” en klinken 

op het nieuwe jaar!

SAMEN PAKKEN WE 
DE TOEKOMST VAST
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CD&V zegt resoluut NEE!

Enkele toegevoegde punten op de voorbije gemeenteraden

Enig opzoekwerk leert ons dat de vraag 
om het bewuste gebied in te kleuren 
als woonuitbreidingsgebied (WUG) 
destijds van de Vlaamse administratie 
zelf  kwam! De tendentieuze frase over 
‘gelobby’ in het dossier Rubensveld op 
de gemeentelijke infobladzijde (Op-
wijks Leven 07/10) die volgde, was een 
duidelijke inbreuk op het verspreiden 
van gekleurde informatie via neutrale 
gemeentelijke kanalen. Dit tolereren 
wij niet! De gemeente Opwijk is sedert 
01/09/13 ontvoogd en kan haar ver-

gunningenbeleid zelfstandig voeren, 
met andere woorden beslist het sche-
pencollege over het verlenen van een 
bouwvergunning!

CD&V Opwijk-Mazenzele is van meet 
af  aan tegen deze megaverkaveling 
omdat:
• er GEEN woonbehoefte is,
• de kans op nog meer WATEROVER-
LAST reëel is, 
• de scholen, sport- en weginfrastruc-
tuur niet voorzien zijn op zo’n grote 

bevolkingstoename,
• dergelijke grote projecten de verfran-
sing in de hand werken,
•  …

CD&V zegt resoluut NEE tegen het 
aansnijden van dit woonRESERVEge-
bied!

• Is deze gemeente bereid het regle-
ment tot het verstrekken van gratis 
vuilniszakken voor een aantal chro-
nisch zieken uit te breiden tot stoma 
patiënten? (Opmerking: gevraagd in 
januari, nog steeds geen antwoord.)
• Kan CD&V Opwijk een lijst krijgen 
van de klachtenregistratie zoals die 
wettelijk verplicht aan de gemeente-
raad dient voorgelegd te worden?
• Tijdens de gemeenteraad van januari 
drong CD&V Opwijk aan tot het drin-
gend werk maken van de oprichting 
van een gemeentelijke welzijnsraad, 
immers na meer dan één jaar van deze 
nieuwe legislatuur was er nog geen en-
kel voorstel over oprichting van deze 
raad voorgesteld. (CD&V is blij dat 
deze raad inmiddels werd opgericht, 
immers een welzijnsraad oprichten was 
één van onze belangrijke punten uit 
ons verkiezingsprogramma).
• Tijdens de gemeenteraad van febru-
ari drong onze fractie nogmaals aan 

dringend bewakingscamera’s aan het 
station te plaatsen.
• CD&V Opwijk stelde voor om het 
Vlaams karakter van onze gemeente te 
benadrukken en meer uniformiteit te 
krijgen in de bevlagging, dus ook aan 
het Europlein de Vlaamse leeuw op te 
hangen.
• Terreinen Klaarstraat: Waarom werd 
dit punt niet op de agenda geplaatst 
zoals bij vorige gemeenteraden be-
loofd? Heeft dit invloed op de aan-
vraag voor het kunstgrasterrein en 
op de timing van inrichting van de 
voetbalvelden als oplossing voor KSK? 
Wat is de huidige timing zodat deze 
velden kunnen gebruikt worden?
• Vraag i.v.m. verlegging voetweg 
Hulst- Steenweg op Vilvoorde: dit 
dossier werd immers door de provincie 
geweigerd omdat het onvolledig werd 
ingestuurd. CD&V Opwijk vroeg naar 
de reden waarom de juiste procedure 
niet werd gebruikt en drong aan om 

bij de nieuwe aanvraag de volledige 
verlegging van deze voetweg aan te 
vragen: dit zou immers een enorme 
meerwaarde betekenen voor de vele 
wandelaars en fietsers.
• CD&V Opwijk herhaalde in 2013 
verschillende malen tijdens de gemeen-
teraad dat het belangrijk was dat de 
verbouwing aan GAC II, indien die 
effectief  doorging, men het gebouw 
diende toegankelijk te maken voor 
andersvaliden en men een doorlichting 
van het toegankelijkheidsbureau nodig 
had. De meerderheid nam dit in 2013 
niet aan, bijgevolg werd de bouwver-
gunning dan ook niet aanvaard. Onze 
fractie stelde daarom duidelijke vragen 
over het toepassen van deze wetgeving.
• De Sint-Pauluszaal! In maart al vroeg 
onze fractie hoever men stond met 
de stabiliteitsstudie rond de Sint-Pau-
luszaal en waar de verenigingen naar 
toe moeten indien deze zaal wordt 
afgebroken. (Antwoord: studie is nog 

Op onze vraag of het schepencollege onverdeeld achter de plan-
nen van het project Rubensveld bleef staan, kregen we tijdens 
de gemeenteraad van september geen éénduidig antwoord. De 
blauw-gele paraplu’s werden open getrokken en het werd een 
scheldtirade over “leugens”, “ophitsen van het volk” en “de ver-
antwoordelijkheid van de CVP in de jaren ’70” met finaal enkele 
wansmakelijke twitter berichten.
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Opwijks bedrijventerrein 
‘De Staak’ of was het  
‘De Vlaamse Staak’?

Enkele toegevoegde punten op de voorbije gemeenteraden

In een recent verslag van het schepen-
college konden we lezen dat het college 
voor het KMO-terrein in Nijverseel een 
naam had gevonden: de staak. Zon-
der afbreuk te willen doen aan om het 
even wie of  om het even wat, zou onze 
fractie er toch voor opteren om de cor-
recte en door iedereen gekende naam te 

gebruiken van ‘De Vlaamse Staak’. We 
vinden dat de correcte benaming een 
grotere herkenbaarheid zou hebben in 
een cultuurhistorische juiste context. 
CD&V vraagt aan het college om dit 
in overweging te nemen en liefst toe 
te passen. Het verwondert ons dat de 
collega’s van N-VA dit hebben laten 

liggen. Of  was dit een compromis met 
partner Open-VLD voor ‘blauwbrug’, 
een andere, overigens correcte, bena-
ming voor deze stek?

Zo kwam er heel wat kritiek en onte-
vredenheid na:
• onteigeningsprocedure voormalige 

villa notaris D’Hollander voor IBO 
• onteigeningsprocedure voetbalter-

reinen Klaarstraat
• infovergadering ‘herinrichting Fata 

Morgana-site’
• infovergadering ‘Matexi’ Mazenzele 
• infovergadering ‘Bedrijventerrein 

Rodeveld’ 
• plaatsen verkeersremmers Mansteen
• plaatsen verkeersremmers Droes-

houtstraat
• hoorzitting ‘Rubensveld’ 
• invoering nieuwe tarieven container-

park
• infovergadering ‘Trage Wegen’
• opschorten bemiddelingsprocedure 

met de Heemkundige Kring
• het niet realiseren van de OMA-

fietsroute
Er ontstond tevens:
• ontevredenheid bij een groot deel 

van het gemeentepersoneel
• ongerustheid bij personeel omtrent 

mogelijke overname BUSO school
• …

Het lijkt een slogan in volle verkiezingsstrijd, jammer genoeg is 
het bittere ernst. Na 2 jaar oppositiebanken, maken wij een tus-
sentijdse balans op van de coalitie OPEN-VLD/N-VA. De meerder-
heid slaat ons om de oren met positieve berichtgeving, maar wij 
weten wel beter. Nooit eerder verlangden de Opwijkenaren naar 
hun goedgezinde gemeente van weleer. 

Opwijk opnieuw ‘goedgezinde gemeente’?

steeds niet gestart … ook nu, eind 
2014, is er geen enkele vooruitgang in 
dit dossier).
• Ook in maart werden vragen gesteld 
rond de voortgang van het masterplan 
Hof  ten Hemelrijk en over de zoek-
tocht naar een nieuw terrein voor het 
skatepark (over deze punten blijft het 
nog steeds angstvallig stil).
• In april stelde CD&V o.a. vragen 
over de riolering en waterproblematiek 
van Perreveld, Diepenbroek, Groen-
straat en Kalkestraat. (Onze fractie 
drong reeds verschillende malen aan 
dat deze cluster in zijn geheel wordt 
uitgevoerd om ook aldus de overstro-
mingsproblematiek aan te pakken: vol-
gens de meerderheid is het aanpakken 
van deze volledige cluster financieel 
niet haalbaar…).
• CD&V Opwijk stelde regelmatig 
vragen over de werking van de dienst 
welzijn: in het budget staan verschil-
lende posten vermeld waar nog geen 

enkel initiatief  over werd genomen: 
de senioreninfogids, de gemeentelijke 
infogids (sinds lang niet meer versche-
nen), ontwikkelingssamenwerking, het 
diversiteitsbeleid, enz. De meerderheid 
voorzag in haar budget verschillende 
posten tot uitwerking van deze pro-
jecten, maar er komt voorlopig geen 
realisatie.
• Onze fractie stelde ook vragen 
over het uitwerken van de nood en 
interventieplannen - zoals wettelijk 
verplicht - en over de werking van de 
veiligheidscel. (Ondertussen vernam 
onze fractie dat deze cel dit jaar zelfs 
nog niet vergaderd heeft).
• En verder stelden we vragen over het 
Rubensveld (zie elders), over zwerfvuil, 
over grachten in Waaienberg, over de 
Vlaamse staak, over eenrichtingsver-
keer in de Broekstraat, en nog zoveel 
meer…
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Wist-je-dat…
… in Opwijk meer dan 2500 leerlin-
gen onderwijs volgen?
… Open-VLD / N-VA voor Opwijk 
een beroep zal doen op een gespeci-
aliseerd communicatiebureau om een 
nieuwe huisstijl (logo) te creëren voor 
OCMW en gemeente en hiervoor 
30 000 € voorziet?
… in 2014 de meerderheid een extra 
bedrag van 245 000 € voorziet voor 
informaticamaterieel om o.a. het col-
lege en de gemeenteraad digitaal te 
laten verlopen. CD&V onthield zich 
bij de stemming. Tot eind 2019 zal er 
dus 549 000 € gespendeerd worden 
aan ICT.
… door Open-VLD / N-VA jaarlijks 
10 000 € voorzien wordt voor het hu-
ren van feestverlichting aan gemeente-
lijke gebouwen, enz.? CD&V onthield 
zich bij de stemming.
… Open-VLD / N-VA een advo-
caat aanstelde om de ernstige finan-
ciële schade proberen te beperken 
als gevolg van een discussie tussen 
gemeente, TMVW en aannemers in de 
zaak “vetweyde”. Men spreekt van een 
schadevergoeding van meer dan 
1 000 000 €!
… eind november de verbouwingen 
starten in het gemeentehuis GAC II 
en deze tot eind juni of  7 kalender-
maanden zou duren. De kostprijs van 
de verbouwingen zal volgens CD&V 
oplopen tot 1 000 000 €, werkuren 
eigen personeel en optellen van de 
verschillende werken/loten,… inbe-
grepen.
… de jubilarissen met 25 en 50 jaar 
huwelijk jaarlijks niet meer gevierd 
worden.
… het jaarlijkse seniorenfeest in de 
sporthal afgeschaft is door de huidige 
meerderheid.

In memoriam Jos Berghman
Jos Berghman - zoon van meester Berghman, broer van Greet, 
Marc, Mia, Lieve en, wijlen Paul, is geboren in Aalst op 5 juli 1949. 
Zijn jeugdjaren bracht Jos door in Opwijk en was actief in de 
jeugdbeweging. Hij was, net als zijn broer Polle Berghman, een 
bekende Opwijkenaar. Net geen vijf jaar na het overlijden van 
broer Polle, overleed Jos op 65-jarige leeftijd, volkomen onver-
wacht, te Antwerpen op 10 oktober 2014 aan de vooravond van 
zijn emiritaatsviering.

Jos werd hoogleraar, onderzoekscoör-
dinator en programmadirecteur aan de 
faculteit Sociale Wetenschappen van 
de Katholieke Universiteit van Leuven. 

De houdbaarheid en rechtvaardigheid 
van onze sociale welvaartsstaat was 
zijn passie. Jos was een autoriteit op 
het gebied van pensioenen en zetelde 
mee in de commissie voor de pensi-
oenhervorming. 

Generaties studenten zetten hun eerste 
stappen in de sociale wetenschappen 
tijdens zijn cursus Samenleving: Feiten 
en Problemen. 

Hij was onderzoeker aan het Centrum voor Sociale Politiek van de universiteit van 
Antwerpen. Hij was professor Sociale zekerheid aan de universiteit van Tilburg 
(NL) en twee keer decaan. Sinds 1998 was Jos hoogleraar Sociale politiek aan de 
faculteit Sociale Wetenschappen aan de KU Leuven. Hij was er ook departements-
hoofd en vicedecaan. Jos was tevens gedurende 18 jaar voorzitter bij de VZW 
KOCA; een onderwijs- en ondersteuningscentrum voor personen met communi-
catieve beperkingen (gehoorstoornissen, spraaktaalstoornissen, autismespectrum-
stoornissen, leer- en gedragsstoornissen). Door zijn betrokkenheid, zijn zacht-
moedigheid, zijn gedrevenheid en charisma was en blijft Jos zo geliefd bij familie, 
collega’s, studenten en vriendenkring. 

Tijdens de plechtige uitvaart in de prachtige Pius X-kerk in Wilrijk werd op serene, 
intense wijze afscheid genomen van Jos. Hij kreeg de eer die hem toekwam.

Het voltallig bestuur van CD&V Opwijk-Mazenzele biedt aan echtgenote Corine, 
de kinderen, kleinkinderen en de familie van Jos, zijn oprechte deelneming aan in 
hun rouw om het veel te vroege verlies van Jos en wenst hen veel sterkte en troos-
tende woorden toe in deze moeilijke tijd.

COLOFON
Uw lokale contactpersoon:
Liesbeth Vervloet
(liesjevervloet@hotmail.com)
www.opwijk.cdenv.be

Enkele belangrijke data voor 2015
11 januari 2015: Nieuwjaarsreceptie in de Sint-Pauluszaal
25 januari 2015: Dessertenbuffet in De Waag
11 en 12 april 2015: Eetfestijn in de Parochiezaal van Droeshout


