
BESTE 
OPWIJKENAAR

CD&V Opwijk-Mazenzele heeft een 
druk voorjaar achter de rug, niet alleen 
met het organiseren van activiteiten zoals 
het dessertenbuffet en ons jaarlijks eet-
festijn, maar ook met actieve deelname 
aan verkennende gesprekken en lezingen 
omtrent de samenwerking gemeente en 
OCMW, de mogelijke intergemeentelij-

ke samenwerking die in de steigers komt 
te staan, de voorbereiding van komende 
activiteiten zoals de infosessie omtrent 
trouwen of niet – een uitdaging voor 
onze jeugd - en de gezellige fietszoek-
tocht die de Opwijkse zomer zal kleuren. 
Verder blijven we de luis in de pels van 
de huidige meerderheid door onze me-
ning te ventileren gebaseerd op de jaren-
lange bestuurservaring enerzijds en het 
grote gevoel van rechtvaardigheid tussen 
verenigingen, individuen, organisaties 
van onze mooie gemeente.  Onze deur 
staat voor ieder van jullie open, ook tij-

dens de prachtige zomer die we met zijn 
allen verwachten en waar we met volle 
teugen zullen van genieten tijdens de vele 
kermissen, de uitstapjes, de verkenning 
van verre of nieuwe horizonten. 

Prettige vakantie,  

En bedankt voor jullie vertrouwen en 
steun.

Willy Segers, voorzitter
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Iedere Opwijkenaar heeft het al gemerkt, 
sinds de invoering van het nieuwe betaal-
systeem, in het recyclagepark, is het aan-
tal bezoekers spectaculair gedaald… en 
het zwerfvuil sterk toegenomen. CD&V 
Opwijk-Mazenzele had bij de beslissing 
over deze tarieven reeds ernstige vragen 
en betreurde deze toestand. Wij stelden 
dan ook voor om het minimumbedrag 
van 5 € af te schaffen.

 Op 24 september 2013 werd een nieuw 
retributiereglement in verband met het 
gebruik van  het recyclagepark goedge-
keurd door de gemeenteraad van Opwijk. 
CD&V Opwijk-Mazenzele  was niet ak-
koord met het voorgestelde reglement en 
vooral met de tarieven. Wat we voorspel-
den blijkt nu waar. Uit het verslag van de 
milieuambtenaar blijkt duidelijk dat er veel 
minder gebruik wordt gemaakt van het re-

cyclagepark. Dit is een spijtige vaststelling. 
CD&V  Opwijk-Mazenzele wil als oppo-
sitie  steeds  positieve  voorstellen doen in 
belang van onze Opwijkse bevolking. 

Na het ter perse gaan van dit krantje 
bleek dat de meerderheid alsnog  in de 
gemeenteraad van mei het voorstel van 
CD&V Opwijk aanpaste en goedkeurde.

Op de gemeenteraad van 28 april 
stelde de meerderheid voor om vanaf 
2015  scholen en zalen met infrastruc-
tuur compenserende maatregelen, 
slechts vrijstelling te verlenen voor één 
container, wat leidt tot een zware finan-
ciële meerkost voor onze vrije scholen en 
parochiezalen. CD&V Opwijk-Mazen-
zele heeft hierop een aantal argumenten 
naar voor geschoven en stelde voor dit 
punt uit te stellen, waarop de meerder-

heid inging om dit met de verschillende 
fracties later te bespreken. CD&V Op-
wijk-Mazenzele is blij dat de meerder-
heid rekening wil houden met ons voor-
stel, immers meerderheid én oppositie 
moeten samenwerken: dat is de beste 
garantie voor een leefbaar Opwijk!

Ook  ons voorstel werd uiteindelijk in 
de gemeenteraad van eind mei alsnog 
goedgekeurd.

MEERDERHEID NEEMT 
VOORSTEL CD&V OVER!

BELASTING OP DIN-CONTAINERS
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FIETSZOEKTOCHT 
ORG. CD&V OPWIJK-MAZENZELE 
(1/7 – 31/8)
Ongeveer 30 km - voornamelijk op Opwijks grondgebied. Deelnameformulier kost 5 €  (drankje 
inbegrepen) en kan afgehaald worden in Sint-Pauluscafé bij Dirksken, Processiestraat 20 of café De 
Herder (De Vleminck) Stwg op Vilvoorde 223. Antwoordformulieren kunnen afgegeven worden in 
één van beide café ‘s.  Het is een vakantie-uitstap voor het ganse gezin, familie, vereniging of buurt. 
Mooie prijzen te winnen! Doen jullie ook mee? Binnenkort meer info in het Opwijks Leven.



Samen met kleindochter Ineke Robijns, 
CD&V - gemeenteraadslid en Liesbeth Ver-
vloet, secretaresse van onze CD&V-afdeling, 
brengen we Maria een bezoekje op woens-
dag 25 maart. Maria verblijft sedert enkele 
maanden in het WZC - Woonzorgcentrum 
de Oase in de Kloosterstraat. Jarenlang 
woonde Maria samen met haar man, Roger, 
in een mooi appartement aan de Kouterlaan. 
Toen Roger in 2011 overleed, probeerde 
Maria het alleen te beredderen. Tot de dag 
dat ze ernstige evenwichtsproblemen kreeg 
en enkele keren zwaar ten val kwam. Na een 
verblijf van een paar weken in het ziekenhuis 
kwamen de dokters en de familie tot het be-
sluit dat het voor Maria niet meer mogelijk 
was om alleen te blijven in het appartement 
waar ze zo graag was.  Vanuit het ziekenhuis 
verhuisde ze naar het WZC De Toekomst 
in Aalst. Na haar verblijf in Aalst kon Maria 
terug naar haar geliefde Opwijk; niet in het 
appartement aan de viaduct, maar in WZC 
De Oase. Niet makkelijk voor een vrouw die 
zo graag zelfstandig was. Het is daar dat we 
met Maria Robijns van gedachten wisselden 
over de politiek, de sport, haar Opwijk. 

POLITIEK
In 1964 was echtgenoot Roger kandidaat 

voor de verkiezingen op de CVP-lijst. Roger 
werd evenwel niet verkozen. Maar de poli-
tiek bleef zijn passie. In 1970 werd dan aan 
Maria gevraagd om op de CVP-lijst te staan. 
Roger stond volledig achter haar beslissing 
om “ja” te zeggen aan wijlen Leo Meers-
man en Jerôme Galle. Die twee mannen 
trokken nog enkele vrouwen over de streep 
om op de CVP-lijst te staan. Ook vrouwen 
moesten hun zeg kunnen doen en mee be-
slissingen nemen in onze partij. Maria was 
o.a. actief in de KAV (nu FEMMA) en reed, 
met Roger aan haar zijde, Opwijk rond. Ze 
was gekend en geliefd en het was dus niet 
verwonderlijk dat ze onmiddellijk verkozen 
was als gemeenteraadslid. Het toenmalig 
CVP-bestuur duidde haar toen aan als eerste 
vrouwelijke schepen.

SCHEPEN
Maria legde in 1971 tijdens de eerste ge-
meenteraad van Opwijk de eed af als sche-
pen. Zij kreeg sport, gezin en sociale zaken 
als bevoegdheden.   20 jaar lang bleef ze 
paraat in het college. Ik herinner me dat er 
toen nogal veel rokers zaten in het vergader-
lokaal... Maria kreeg de mannen zover dat 
ze hun sigaretten buiten moesten roken of 
gewoon niet rookten tijdens de vergaderin-

gen. Maria werd in Opwijk vooral bekend 
als schepen van sport. Op de vraag welke 
haar belangrijkste verwezenlijkingen zijn op 
gebied van sport moet ze niet nadenken: de 
bouw van een nieuwe sporthal aan het Hei-
veld. Eerst te klein, dan te groot, dan weer 
te klein, dan de cafetaria beneden, dan weer 
boven, de grootte van de speelvelden (mi-
nivoetbal, volleybal, basketbal, judo...). De 
sporthal kwam er!
Opwijk kreeg dan ook in 1980 terecht de 
naam van sportgemeente.  
Onder haar impuls werd een sportraad en 
de sportdienst opgericht. De jaarlijkse scho-
lencross was ook een feestelijke bedoening, 
waar Maria terecht fier op mag zijn. Samen 
met Roger ijverde Maria ervoor dat de koers 
“Brussel - Opwijk” bleef bestaan. De aanleg 
van de atletiekpiste aan het Heiveld is even-
eens een realisatie onder impuls van Schepen 
Maria.

LEIREKEN 
En dan was er nog de aanleg van de Leire-
kensroute;  de fietsroute aangelegd tussen 
Londerzeel en Aalst. Door haar vastbera-
denheid en de steun van haar man Roger en 
dochter Marie-Claire kon Maria alles aan. 
Indien nodig trokken ze aan de mouwen 
van toenmalig Minister wijlen Jos Chabert 
en wijlen Premier Jean-Luc Dehaene. Het 
was een zonnige zondag toen “de Leire-
kensroute” werd ingereden. Vele fietsers en 
wandelaars genieten nog altijd van de Leire-
kensroute.

Vervolg lees p. 8

HOE ZOU HET NOG ZIJN MET… 
MARIA ROBIJNS-LOMBAERT?
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Maria Robijns in WZC De Oase met klein-
dochter Ineke Robijns en Gust Van Mulders

Onze interviewer van dienst, Gust Van 
Mulders, in volle actie

Maria Robijns in WZC De Oase 

Vanaf dit nummer willen we in elke uitgave een vroegere coryfee van CD&V 
(of CVP) in de spotlights zetten. Gemeenteraadslid, schepen, OCMW-
raadslid, bestuurslid, burgemeester; hoe stellen deze mensen het? Waar-
mee houden ze zich bezig? Wat waren de hoogtepunten in hun politiek le-
ven? Wat vinden ze van het Opwijk van tegenwoordig? We beginnen met 
een monument uit de Opwijkse CD&V, een vrouw.
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COLOFON
Uw nationale contactpersoon  
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel - www.cdenv.be 

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/doe-mee/ lid-worden

Volg ons op Facebook:  
www.facebook.com/cdenv

 WWW.CDENV.BE

Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V-werking in onze gemeente? Of heeft u 
een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet en 
ga de conversatie aan!

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

Vervolg van p. 5

We moeten ons niet afvragen van wie klein-
zoon Peter Robijns de sportmicrobe te pak-
ken heeft.... Triatlon en ultralopen zijn (of 
waren) de passie van Peter.
In april 2014, werd Peter Robijns gehuldigd 
in het gemeentehuis van Merchtem.  Hij was 
de tweede Belg in de Marathon des Sables. 
Peter is deze zware uitdaging aangegaan om 
geld in te zamelen voor de stichting ‘Make a 
wish’, de organisatie die ernstig zieke kinde-
ren helpt hun droom te verwezenlijken.

GEZIN EN GEZINSRAAD
Ook over de bevoegdheden “gezin en gezins-
raad” kan Maria heel wat anekdotes vertel-
len. De jaarlijkse namiddagen voor senioren 
en andersvaliden werden, mede dankzij de 
gezinsraad, de vele vrijwilligers en de vrou-
wenbewegingen, een groot succes. Die zon-
dagen (eind augustus - begin september) 
moesten de sporters plaats maken voor de 
60-plussers en deed de grote sporthal dienst 

als show- en danszaal. 

OPWIJK VROEGER EN NU 
Maria blijft de gemeentepolitiek op de voet 
volgen. 
Haar dochter Marie-Claire, zelf nog sche-
pen geweest, en kleindochter Ineke Ro-
bijns (dochter van Willy) houden haar op 
de hoogte.
De niet-realisatie van de Vetweyde vindt 
ze een gemiste kans voor de vele sporters 
die Opwijk telt. Trouwens, daarvoor wer-
den de eerste gronden onder haar bewind 
aangekocht.

Van de groene en bloemengemeente Op-
wijk, begonnen tijdens het beleid van haar 
CD&V-collega, schepen Wies Vereert-
brugghen, blijft niet veel meer over.
Door de aanleg van nieuwe straten en 
wijken, de bouw van appartementsge-
bouwen, de toename van de bevolking,... 
is Opwijk minder landelijk. Maar dat is 
goed voor de portemonnee van de ge-

meente, zegt Maria. 
Spijtig, zegt Maria, dat de middenstand in 
Opwijk terrein verliest.  

TOEKOMST
Maria is nu 92 jaar, maar nog altijd helder 
van geest en rad van tong. In het rustoord 
heeft ze nu al vele vrienden en vriendinnen 
gevonden. Daar doet ze regelmatig haar 
klapke mee. Dankzij de vele bezoekjes van 
haar geliefde kleindochter Annelies, de fa-
milieleden en vrienden blijft ze goed op de 
hoogte van de gebeurtenissen in Opwijk.

Op het einde van ons bezoek zien we dat 
Maria vermoeid is. We nemen afscheid 
van een zeer interessante, kranige CD&V-
vrouw. 

Maria, wij wensen u nog vele goede jaren 
toe in d’ Oase en doe ze daar allemaal de 
complementen van Ineke, Liesbeth en 
Gust.

Maria Robijns en kleindochter, en ge-
meenteraadslid, Ineke Robijns

Maria Robijns op het pensioenfeest van secretaris Van Damme J


