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Deze vraag krijg ik regelmatig. Telkens neem ik de tijd om uit te leggen dat
de provincie als “streekmotor” verrassend veel doet voor Opwijk.
Alleen is dat niet altijd even zichtbaar.
Dat is jammer, want ik zou ook wel willen weten wat er gebeurt met mijn
155 euro * aan provinciebelasting.
Vandaar deze folder, met een beknopt overzicht van dingen die de laatste 5
jaar gerealiseerd werden met steun van de provincie.
Een volledige lijst kun je vinden op mijn website.
(*) 155 euro is het bedrag dat ik dit jaar, voor mijn gezin van 6, betaald heb aan
belastingen voor de provincie. Dit bedrag wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen van mijn woning.

Tom Dehaene
Gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant
www.tomdehaene.be

tom.dehaene

@tomdehaene

tom.dehaene@vlaamsbrabant.be

Bestrijding van wateroverlast: 350.000 euro
Met de realisatie van 2 gecontroleerde overstromingsgebieden langs de Puttenbeek
en de Stambeek kunnen we 24.000 kubieke meter extra water bufferen. Het risico
op overstromingen en schade aan woningen werd hierdoor aanzienlijk ingeperkt.

Boeren met Klasse: 4.000 euro
Subsidies voor het ontvangen van
groeps- en klasbezoeken aan
land- en tuinbouwbedrijven.

“Zeer nuttig werk van de provincie voor het
voorkomen van overstromingen in onze gemeente.”
Willy Segers, Afdelingsvoorzitter en gemeenteraadslid

Kerk van Nijverseel
Grondig onderhoud van onze monumenten
voorkomt dure restauraties. Dat heeft de
kerkfabriek van Nijverseel goed begrepen.
Zij kregen al 11.250 euro provinciale steun
voor onderhoud aan de Kerk OnzeLieve-Vrouw Middelares.

De provincie steunt Opwijk in haar natuur- en klimaatbeleid. Getuige daarvan zijn de
borden zoals hierboven in het straatbeeld en de natuurprojecten in ‘het witte dorp’
Mazenzele en de Doortstraat. De provincie droeg hiervoor 27.177 euro bij.

Fietssnelwegen
We werken aan 2 fietssnelwegen door Opwijk:
De F27 of “Leirekensroute”. Een oude trambedding en thans recreatief fietspad waar achter de schermen hard aan het ontwerp van
fietssnelweg wordt gewerkt.
De F221 of “OMA-route” (Opwijk, Merchtem, Asse).

Meer info op www.fietssnelwegen.be

“Om veilig te kunnen fietsen, zijn degelijke fietspaden cruciaal. Met de steun van
de provincie maken we van Opwijk een
echte fietsgemeente.”
Lutgard Van der Borght, gemeenteraadslid

VZW Wereld van Indra:

49.500 euro

Het versterken van lokale
handelskernen: 8.675 euro
Met de aanleg van extra parkeerplaatsen in het centrum van Opwijk maken
we lokale detailhandel opnieuw aantrekkelijker.

In vzw De Wereld van Indra worden kinderen
die het moeilijk hebben, opgevangen. Met een
provinciale subsidie van 49.500 euro kon De
Wereld van Indra nieuwe activiteiten uitwerken
en individuele begeleiding bieden aan jonge
kinderen vanaf 6 jaar.

Interbibliothecair leenverkeer: 4.709 euro
Dankzij interbibliothecair leenverkeer kunnen Opwijkse
lezers boeken ontlenen uit andere bibs. De bib kan zo meer
aanbieden dan alleen haar eigen collectie. De provincie
steunde deze dienstverlening met 4.709 euro.

Jubilieumviering Sint-Pietersgilde: 5.000 euro
De Koninklijke Sint-Pietersgilde in Mazenzele bestaat al 475 jaar. Levend erfgoed dus
en uniek voor Vlaams-Brabant. De provincie steunde het jubileum van de SintPietersgilde met 5.000 euro
Heemkring Opwijk-Mazenzele houdt de herinnering aan het verleden levend. Voor
een tentoonstelling en website over WO I in Opwijk kreeg de heemkring een provinciale subsidie van 2.025 euro.

Mobiliteitsprojecten op school

25.428 euro voor 5 scholen. O.a. voor schoolfietsen in

basisschool ‘t Luikertje en het Buso Maria Assumpta Instituut.

“De provincie keurde eind 2017 de subsidieaanvraag van de vrije basisschool De
Leertrommel in de Schoolstraat goed. Het gaat om een bedrag van ongeveer 10.000
euro dat besteed zal worden aan groenaanleg en de omheiningen bij de heraanleg
Edith Grauwels,
schepen
Jeroen Eenens, Gemeenteraadslid
en lijsttrekker2018
van de speelplaats.”

Aanpassingspremies:

164.649 euro

Senioren die met steun van de
provincie hun woning aanpassen,
kunnen langer zelfstandig thuis
blijven wonen. In Opwijk werden al
114 aanpassingspremies voor ouderen en personen met een handicap toegekend voor alles samen
164.649 euro.

In Buurthuis Den Hopstaak van het OCMW
kunnen Opwijkse senioren elke week terecht voor een maaltijd en gezellig samenzijn. De provincie steunde de opstart met

5.000 euro.

Meer informatie over
woonpremies:
www.vlaamsbrabant.be/
wonen

“Senioren die met steun van de provincie hun woning aanpassen (met bijvoorbeeld
een traplift), kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen. En dat willen we uiteindelijk toch allemaal, niet?”
Anja Haverals, Gemeenteraadslid

TEAM CD&V OPWIJK

Voor uw agenda:
Jaarlijks Eetfestijn CD&V Opwijk op zaterdag 10 maart
(vanaf 18u00) en zondag 11 maart (vanaf 11u30 tot 15u00).
Parochiezaal Droeshout
Spaghettiavond Joop op zaterdag 5 mei 2018 vanaf 17u30.
MAI (Heiveld 15 - 1745 Opwijk)

www.tomdehaene.be

tom.dehaene

@tomdehaene
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Verantwoordelijke uitgever: Tom Dehaene, Eikstraat 83, 1981 Hofstade

De provincie:
Wat doet de provincie
zoal voor Zaventem?

