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Beste Opwijkenaar, 
Naast de vele wensen die u al heeft 
ontvangen, wil ik u toch ook een fijn 
2010 toewensen. Ondertussen zijn drie 
jaar van deze nieuwe legislatuur voor-
bij. Nog drie jaar te gaan dus. En we 
hebben zeker niet stilgestaan!
Het kartel CD&V/N-VA 
en de coalitievorming met 
Inzet hebben bewezen 
dat heel wat dossiers 
aangepakt en afgewerkt 
worden. Het heeft immers 
geen zin, veel plannen te 
maken en ze om allerlei 
redenen (vaak financiële) 
niet uit te voeren. Dit 
betekent natuurlijk hele-
maal niet dat we geen visie 
hebben op langere en 
middellange termijn. In 
tegendeel, graag geef ik hierbij enkele 
voorbeelden: we wensen o.a. het struc-
tuurplan van Opwijk te herbekijken 

en waar nodig aan te passen. Onze 
vroegere schepen Vic Everaet heeft 
ervoor gezorgd dat Opwijk als één der 
eersten een goedgekeurd structuur-
plan had. Een structuurplan is de ‘kap-
stok’ van de gemeente, hierin wordt 
bepaald in welke richting de uitbouw 

van ons dorp moet gebeuren. Het grote 
deel van dit structuurplan kan wellicht 
behouden worden. Met onze gemeen-

telijke slogan  “BRUISEND LANDE-
LIJK” als leidraad zullen er echter een 
aantal andere ideeën worden uitge-
werkt. Om dit dossier ten gronde voor 
te bereiden werd hiertoe binnen ons 
kartel een werkgroep samengesteld. 
We moeten immers opnieuw veel meer 

luisteren naar wat onze 
Opwijkenaar “ECHT” 
wenst. Ondertussen heb-
ben we echter in de ge-
meenteraad al een aan-
tal directe maatregelen 
genomen om de landelijk-
heid van ons dorp toch 
nog te behouden, o.a. 
door het beperken van de 
woonlagen. U hoort hier-
over zeker meer in de toe-
komst. Op vlak van open-
bare werken, wordt het 

dossier van de Schoolstraat en de Baar-
degemstraat momenteel uitgevoerd.                      

(vervolg op pagina 4) 

Onze Burgemeester, Schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden 
en de bestuursleden, wensen u het allerbeste voor

2010
Graag nodigen wij u en uw familie uit op onze 

N I E U WJ A A R S R E C E P T I E
in de schuur van het gemeenschapscentrum “Hof ten Hemelrijk”

zondag 10 januari 2010 van 10u30 tot 13u30

gastspreker: professor Jos Berghman
muzikale omlijsting door “Passe-Partout”                                                gratis
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De Steenweg op Merchtem, wordt vol-
gend jaar zeker aangepakt, en gesprekken 
met de Vlaamse administratie hebben ons 
geleerd dat op korte termijn ook de Steen-
weg op Dendermonde wordt aangepakt, 
naast het fietspad wordt ook het wegdek, 
de riolering en de verlichting hernieuwd. 
De nieuwe school van de BLO is een 
feit, evenals nieuwe klassen in de BUSO. 
Daarenboven wordt ook de vroegere BLO 
grondig omgevormd tot een nieuwe kleu-
terschool. Op vlak van informatie hebben 
we deze legislatuur een nieuw infoblad 
ingevoerd (zonder meerkosten voor de 
gemeente: deze kosten worden betaald, 
via besparingen op andere redactionele 
uitgaven). Elk jaar wordt een opendeur-
dag van de gemeente georganiseerd, en 
volgend jaar worden er in Mazenzele, 
Droeshout, Nijverseel en Opwijk digitale 
infoborden geplaatst, zo zal elke inwoner 
op adequate en zeer snelle manier geïn-
formeerd worden. De goede oplossing die 
we vonden voor de oude jongensschool 
in Nijverseel, de doorbraak voor de Sint-
Annasite, de Vetweyde, de verdere uit-
bouw van het IBO, de aanplanting van 
het geboortebos, enz.… Dit is slechts een 
beperkte opsomming. Kortom geen loze 
beloften of grote woorden, maar daden! 

Ook op sociaal vlak willen we vooruit 
en hebben we de subsidiebelofte voor 
32 bijkomende serviceflats, een project 
waar we zeker voor het eind van de le-
gislatuur mee zullen starten. Providentia 
is uiteindelijk gestart met de bouw van 
bijkomende sociale huur- en koopwonin-
gen. Ook willen we tijdens deze periode 
een volwaardig Sociaal huis uitbouwen, 
vooreerst in de Gasthuisstraat, later in de 
Kloosterstraat. Dit sociaal huis, moet een 
open en laagdrempelig huis zijn, waar 
elke Opwijkenaar met elke vraag zal ter-
echt kunnen. Ook kleinere projecten wer-
den aangepakt. Zo werd in nauwe samen-
werking met de Opwijkse huisartsen een 
algemene vaccinatieactie opgezet, werd 
een veiligheidscel opgericht, en een nood- 
en interventieplanning uitgewerkt. Maar 
een van de meest markante feiten is dat 
we gezorgd hebben, en dat in tegenstel-
ling met verschillende naburige gemeen-
ten, dat we een financiële gezonde ge-
meente zijn! We hebben een aantal grote 
projecten aangepakt en hiervoor de nodige 
financiële reserves voorzien. Zo hebben 
we ervoor gezorgd een flinke ‘spaarpot’ 
te hebben: het gewoon reservefonds be-
draagt € 1.711.603, een buitengewoon 
reservefonds van € 750.000 en een pen-

sioenfonds van € 750.000. Samen hebben 
we eind 2009 dus meer dan € 3.336.000 
reserve en daarenboven hebben we nog 
€ 1.500.000 voor de ‘Vetweyde’. Het be-
komen van deze reserves is niet eenvoud-
ig; ook onze gemeente voelt de crisis o.a. 
door het wegvallen van de dividenden. 
Dit positief financieel resultaat, komt er 
dank zij sterke controles en besparingen 
op de eigen werkingsmiddelen. We kun-
nen u duidelijk beloven dat er GEEN 
BELASTINGVERHOGING komt. 
Deze verwezenlijkingen zijn geen een-
manszaak, maar een teken van de goede 
samenwerking tussen ons kartel CD&V / 
N-VA en Inzet. Dank zij de onverdroten 
inzet van ons college, onze gemeente- en 
ocmwraadsleden, onze besturen, maar 
ook dank zij de kennis van ons gemeente- 
en ocmw-personeel. Zij zorgen er im-
mers voor dat ons beleid terdege wordt 
uitgepakt. Bedankt jullie allen die op de 
één of andere wijze betrokken zijn het be-
leid van onze gemeente. Ik hoop oprecht 
en van harte dat we ook in 2010 verder 
op een even fijne wijze kunnen blijven 
samenwerken.

Lutgard VAN BIESEN-VAN DER BORGHT, 
Burgemeester

De gemeentebegroting is de voornaamste politieke hande-
ling in het leven van een gemeente. De begroting voorziet 
alle inkomsten en alle uitgaven van de gemeente gedurende 
één vol burgerlijk jaar, van 1 januari tot 31 december. De 
gemeentebegroting is opgesplitst in gewone en buitengewone 
begroting. De gewone begroting bevat de uitgaven en inkom-
sten die ieder jaar terugkeren en onontbeerlijk zijn voor de 
goede werking van de gemeente, zoals bijvoorbeeld de lonen 
van het personeel en de belastingsopbrengst. De personen-
belasting blijft behouden op 7,8% en de opcentiemen op de 
onroerende voorheffing blijven ongewijzigd op 1.350. 
De gemeente Opwijk komt tussen in het tekort van de poli-
tiezone POL AMOW voor 12,93%. Voor 2010 is dit 786.791 
euro. De gewone werkingsuitgaven bedragen 3.353.672 euro. 
Dit cijfer is meer dan 100.000 euro lager dan vorig jaar, wat 
duidelijk een besparingsmaatregel is. De werkingsbijdrage 
aan het OCMW bedraagt 1.671.426 euro. Voor 2010 werd 
een extra toelage van 90.000 euro voorzien voor de aanleg 
van een pensioenfonds. Voor de uitbouw en onderhoud van 
zijn rioleringen en waterzuivering is de gemeente toege-
treden tot “RIOFIN”. Vanaf 2010 financieren we hiervoor 
gedurende 20 jaar 59.080 euro per jaar. Voor het personeel 
zijn de nodige kredieten voorzien om maaltijdcheques van 7 
euro uit te betalen en één indexaanpassing. Er wordt dezelfde 
personeelsbezetting aangehouden als in 2009, behalve de 

functie van werkleider werd extra voorzien. De buitengewone 
begroting bevat de uitzonderlijke uitgaven en inkomsten be-
treffende de investeringen: grote herstellingswerken voor ge-
bouwen of wegen, aankoop van onroerende goederen, enz. In 
2010 bedragen de investeringen 2.490.500 euro gefinancierd 
met leningen ten laste van de gemeente. Een groot bedrag 
gaat naar wegeniswerken o.a. in Baardegemstraat, Doort-
straat, Steenweg op Merchtem, stationsomgeving, fiets- en 
voetpaden,… Er worden  gelden voorzien voor maatregelen 
inzake energiebesparing, brandveiligheid en verkeersveilig-
heid. Naast informaticamaterieel kunnen er ook machines en 
uitrusting voor verschillende gebouwen aangekocht worden 
en kunnen de nodige aanpassingswerken in enkele gebouwen 
plaatsvinden. Ten slotte dient gezegd dat het verschil tus-
sen inkomsten en uitgaven batig of nadelig kan zijn. Het ge-
raamd algemeen begrotingsresultaat voor de gewone dienst is 
6.615,13 euro en dit voor de buitengewone is 27.762,77 euro. 
Voor 2010 tot en met 2013 voorzien we ook telkens 2.500. 
000 euro, behalve voor 2012. Dan voorzien we 5.500.000 
euro voor o.a. de financiering van het nieuwe gebouw op de 
Sint-Annasite. Eén van onze voornaamste doelstellingen is de 
gemeente Opwijk financieel gezond houden en toch ervoor 
zorgen dat onze gemeente plaats heeft voor een aangename 
en leefbare gemeenschap en evolueert naar een moderne en 
kwaliteitsvolle samenleving.                   (vervolg pagina 5)  

GEMEENTEFINANCIEN  2010
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Sociale dienstverlening onder een nieuw gesternte

Het O.V.S.G. meldt dat 
men akkoord gaat met 
de wijziging van het 
bouwprogramma voor 
’t Schoolhuis (een bou-
wproject voor o.a. de 
schildersafdeling van de 
school i.p.v. bouw van 
een sporthal). Dit dossier 
wordt opgenomen op de 
prioriteitenlijst van 2011. 
In 2010 moet men dus 
starten met opmaak van 
ontwerpdossier.

Anja HAVERALS,
Schepen van financiën en 
onderwijs

11 november, herdenkingsdag van 
onze oud-strijders uit de beide wereld-
oorlogen en om 15 uur, in hartje Brus-
sel, vlak naast Manneke Pis en andere 
typische Brusselse symbolen, afscheid 
en herdenking van een fijn mens, Polle-
ke Berghman. Vele Opwijkenaren en 
bekenden uit onze regio hadden er aan 
gehouden om deze stijlvolle, maar be-
scheiden afscheidsviering van Polle mee 
te maken, niet uit ongezonde nieuws-
gierigheid, maar om postuum een hartelijk 

AFSCHEID VAN EEN FIJN MENS...

dankjewel te zeggen aan deze grote 
volksvriend, kunstenaar, Brusselken-
ner, clown, grimeur, toneelspeler, Pa-
jot, levensgenieter, mens... Als zelfs 
een vice-eerste minister in de persoon 
van Steven Vanackere onopvallend tus-
sen de honderden aanwezigen een laat-
ste eerbetoon wil brengen aan Polle, als 
levensgenieter en kok Dirk De Prins 
onder de afscheidnemenden is, als … 
als …  als … dan is er duidelijk een 
groot man van ons heengegaan.  Ik 

heb Polle vanuit de cultuurwereld zelf 
wel gekend en een aantal keren mee 
op stap geweest, maar als mens was hij 
wellicht een geslotener boek dan dat 
we ons konden voorstellen. Polle heeft 
veel moeten verwerken en verbloemde 
zijn kleine tegenslagen achter een scherm 
van goede luim, humor, kolder, onbaat-
zuchtige inzet, goedgelovigheid, onge-
breidelde inzet, vat vol creativiteit en 
mensenliefde... De vele Chinezen en 
Japanners die langsheen de aan de in-
gang van de kerk geposteerde lijkkist 
passeerden en traditiegetrouw honder-
den foto’s inblikten, begrepen er wellicht 
niet zo veel van. Noch hiervan, noch 
van het gedrum van de rouwenden om 
een plaatsje te bemachtigen in de stem-
mige Goede Bijstandskerk. Pakkende 
woorden van Staf Nimmegeers, kame-
raden en familieleden die Polle met 
‘vele’ handen de kerk binnendragen en 
op die manier veruitwendigen wat we 
allemaal hadden willen doen die dag 
en wat we ongeweten dikwijls hebben 
gedaan tijdens het te korte leven van 
Pol: hem op handen dragen. Zij die er    

                          (vervolg pagina 8)

De afgelopen maanden waren er tal van ge-
beurtenissen binnen de zorgsector die onze 
aandacht trokken: een verdubbeling van het 
aantal huisuitzettingen, een brand in en een 
overval op een woonzorgcentrum, tal van 
nieuwe asielzoekers die hun heil moeten 
zoeken in tenten, … Hierin speelt de cri-
sis zeker een rol: heel wat mensen hebben 
weinig reserves, zodat de minste tegenslag 
hen niet meer toelaat huur of energiekos-
ten te betalen. Het aantal dossiers voor so-
ciale of financiële hulpverlening stijgt snel, 
en opmerkelijk daarbij is het aantal jonge 
werklozen. De vraag naar betaalbare en so-
ciale woningen neemt toe. Alsmaar meer 
mensen kloppen aan bij het OCMW. Ook 
ons woon- en zorgcentrum (WZC) staat 
onder toenemende druk: net zoals de ge-
hele zorgsector kent de verpleging in het 
WZC een personeelsverloop, eigen aan 
een algemeen personeelstekort in de sec-
tor. Daarnaast maakten we dit jaar kennis 
met het nieuwe Woonzorgdecreet  met tal 
van nieuwe reglementeringen waaraan men 
moet beantwoorden, en komen er extra fi-
nanciële lasten i.h.k.v. de pensioenen. Ook 
raakt de infrastructuur verouderd, zowel 
qua gebouwen als middelen. Maar we zit-
ten niet stil! Het is uiteindelijk onze taak 

als beleidsmensen om hier in samenwerk-
ing met OCMW directie en diensthoofden, 
en een luisterend oor bij het personeel, 
antwoorden te zoeken, mogelijkheden te 
benutten en middelen ter beschikking te 
stellen om aan hoger vermelde noden en 
evoluties tegemoet trachten te komen. 
Een intern noodplan voor de verschillende 
afdelingen van het OCMW is beschikbaar, 
en er zijn oefeningen uitgevoerd. Er wordt 
werk gemaakt van extra sociale woningen, 
het OCMW schuwt haar rol niet als schuld 
- bemiddelaar en –regelaar. Daarnaast is er 
de oprichting van de speel-o-theek en het dien-
stenchequebedrijf (OCMW poetsdienst). 
Budgettair werden voorzieningen getrof-
fen voor een pensioensverzekering en de 
tweede pensioenpijler, werd de werkgevers-
bijdrage voor de maaltijdcheques verhoogd 
(wat ten goede komt van het personeel), 
maar vooral: met “de rekening” voor 2008 
werd een negatieve trend gehalveerd. Dit 
mede dankzij een goede budgettering door 
het OCMW management en enkele gerich-
te beleidsacties. Qua infrastructuur werden 
reeds tal van vernieuwingen doorgevoerd: 
de aanschaf van 10 alternating matrassen 
(voor zeer zorgbehoevende bewoners) en 
2 hef- en tilliften voor het woon- en zorg-

centrum. Daarnaast een nieuw prieel in de 
tuin (zithoek), een vernieuwing van een 
deel binnen- en buitenschrijnwerkerij. De 
verbouwing van de sociale woning op het 
Eeksken is voltooid, binnen budget. Een 
belangrijke actie op korte termijn zal de 
vernieuwing zijn van bijna het volledige 
IT park (33 pc’s, 4 laptops, 1 laser printer) 
met bijhorende monitoring software, ter 
ondersteuning van de dagelijkse werking in 
een gebruiksvriendelijke en veilige om-
geving. In het WZC werd een tijdsregis-
tratiesysteem in gebruik genomen en het 
Sociaal Restaurant opgestart, werden er 
tal van leveranciers aangeschreven voor de 
levering van voedingswaren,  en vormt de 
stabiliteit onder het personeelsbestand een 
actiepunt. Naar de toekomst toe wordt alles 
in gereedheid gebracht voor de opstart van 
het Sociaal Huis in 2010, de afbraak van het 
oud rusthuis, en de start van de bouw van 
32 serviceflats. De mogelijkheden van me-
dische registratie aan bed worden eveneens 
op termijn bekeken.  Innovatief dus, met 
een blik op de toekomst, en met zorg voor 
de medemens.

Bob ENGELS, OCMW-raadslid
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... 2010 
De mooie zomer van 2009 staat in schril 
contrast met de donkere dagen rond Kerst-
mis en Nieuwjaar. Koude winteravonden 
doen ons binnenblijven en geven tijd om 
bij de kachel of haard te genieten van een 
boek dat al lang klaar lag om gelezen te 
worden of we volgen ons favoriete TV- 
programma. Het is uitkijken naar 2010 
maar eerst sluiten we 2009 af. 2009 zit 
verveeld met de gevolgen van de wereld-
wijde economische terugval. Vooral in 
zware sectoren gaan hier veel banen ver-
loren. De middenstand en KMO daaren-
tegen kunnen, dank zij het vertouwen 
van de verbruikers, nog hoopgevende 
resultaten voorleggen. Bankiers trekken 
hun lessen en beloven zich terug bezig te 
houden met hun basisactiviteiten.
Politiek 2009 is vooral voorzichtig, 
behoed- en behoudzaam geweest, om-
standigheden lieten geen andere keuze 
toe. 2010 beginnen we met de beste 
wensen voor een goede gezondheid en 
veel geluk. Het nieuwe jaar kan het ver-
trouwen verder herstellen als we er in 
geloven en er zelf aan meewerken.
Met onze Herman Van Rompuy aan het 
Europese roer, zal Europa zich moeten 
tonen als een wereldspeler die alle baat 
heeft bij een evenwichtige verdeling van 
kennis, werk en werkgelegenheid, reken-
ing houdend met onze kwetsbare pla-
neet en zijn bewoners. “HERMAN” een 
welgemeenende proficiat, op onze steun 
kan je alvast rekenen!
Namens onze afdeling wensen we ieder 
van u een “ZALIGE KERST en een 
GELUKKIG NIEUWJAAR”

Paul VAN BIESEN, afdelingsvoorzitter

bij waren om hem ook ‘uit’ handen 
te geven, hebben in deze aangri-
jpende viering en de hele rouwpe-
riode daar rond ook een hand willen 
reiken aan de familie en de intieme 
vrienden die niet begrijpend de 
dood van Pol aanvaard hebben. Na-
mens de CD&V afdeling Opwijk 
willen we ieder die bij dit afscheid 
betrokken was, geleden heeft, ver-

driet heeft, met bijgaande foto, Pol 
oproepen opdat jullie hem zullen 
herinneren zoals hij werkelijk was 
en als stimulans om iedere dag een 
beetje van Pol zijn kwaliteiten tot de 
onze te maken, opdat hij in ons al-
lemaal verder zou leven en niet ver-
geten wordt. Hij leve lang, hij leve 
zeer lang in ons midden!

Willy SEGERS

Het weekend van donderdag 3 tot 
zondag 6 december 2009 zal in de 
annalen van Jeugdhuis Nijdrop 
steeds met stip aangeduid worden. 
De nieuwe lokalen, achter Hof ten 
Hemelrijk, werden officieel ge-
opend en in gebruik genomen. Sinds 
enkele jaren was Nijdrop gehuisvest 
in lokalen van de vroegere Fläktge-
bouwen in de Doortstraat. Dit tijde-
lijk onderkomen, als gevolg van de 
afbraak van de oorspronkelijke Nij-
drop, heeft wel wat langer geduurd 
dan gepland. Het nieuwe jeugdhuis 
mag echter gezien worden; via een 
ruime inkomhall komen de bezoe-
kers in de concert- en fuifzaal, die 
plaats biedt aan 350 bezoekers. Aan 
de omgeving werd zeker gedacht: 
om de geluidsoverlast optimaal te 
beperken werden deze grote zaal en 
de repetitieruimte volledig geïso-
leerd. Naast het cafégedeelte telt het 
gebouw eveneens twee backstage- 
en kantoorruimten. De stripotheek 
heeft ook een eigen plaats gekre-
gen op de verdieping. Op dit ogen-
blik telt Nijdrop ruim 1200 leden 

en stelt het 7 personen tewerk. Het 
gebouw, opgetrokken op gemeen-
telijke grond, die in erfpacht werd 
gegeven aan VZW NIJDROP, kost 
2 miljoen euro. Hiervan betaalt de 
Vlaamse overheid 800.000 euro, de 
provincie Vlaams-Brabant 95.000 
euro en de eigen vergaarde spaar-
pot van Nijdrop 150.000 euro. Aan 
deze spaarpot hebben heel wat Op-
wijkenaren en ook de CD&V-afde-
ling hun steentje bijgedragen door 
vrijwillige giften. De rest werd ge-
leend. De belangstelling tijdens het 
openingsweekend laat vermoeden 
dat de jeugd zeer vlug de weg naar 
de Nieuwe Nijdrop zal terugvinden. 
Misschien kunnen de vorige ge-
neraties, die geholpen hebben om 
Nijdrop op- en uit te bouwen, ook 
af en toe hun plekje vinden aan de 
toog. Wij wensen Nijdrop en zijn 
leden alle geluk toe in hun nieuwe 
thuis, in harmonie met de omge-
ving, in een goede samenwerking 
met het gemeenschapscentrum en 
met respect voor de buurt. 
Gust VAN MULDERS,
eerste voorzitter Nijdrop

VAN OUD OVER TIJDELIJK NAAR NIEUWE NIJDROP


