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Beste Opwijkenaar,
Opwijk heeft een nieuw logo met bijpassende 
slogan: ‘Opwijk bruist’. Verfrissend, dat wel, 
maar ‘O’ zo jammer dat het landelijke, groe-
ne aspect volledig van de kaart werd geveegd. 
Kostplaatje van de nieuwe huisstijl inclu-
sief receptie: €26 653,55 !                                                                                     

Consequent zijn ze wel, de heren en dames 
van de meerderheid. De nieuwe slogan is dui-
delijk een weerspiegeling van hun visie op de 
toekomst: weinig groen en ‘bruisend’ van de 
bouwactiviteit!  Wist U dat er tegen 2020 
maar liefst 559 wooneenheden zullen bij-
komen en tegen 2030 wordt het aantal ge-
schat op 1160! Wie stopt deze waanzin? De 
meerderheid niet, zij bouwen voort…

Tijdens de opening van het vernieuwde GAC 
II, kostprijs €923.275, heeft de meerderheid 

- bij monde van de OCMW voorzitter - tot 
3 x toe in zijn speech gesteld, dat ze best in de 
volgende legislatuur, samen met hun huidige 
coalitiegenoot verder gaan. U hoeft wat hen 
betreft niet eens naar de stembus te gaan, zij 
hebben reeds voor u beslist! Ook hier blijven 
ze alweer ‘consequent’...

Deze meerderheid lijkt wel ‘Master’ in het 
plannen. Maar wie zal de factuur betalen op 
het einde van deze goed nieuws rittenkoers? 
U, beste Opwijkenaar, u en ik. Want alle uit-
gaven worden naar het einde van deze en vol-
gende legislatuur geschoven. Dit is een gevolg 
van een nieuw boekhoudkundig systeem. 
Vele maatregelen zowel op federaal, Vlaams 
als lokaal niveau zullen handenvol geld kos-
ten en de maatregelen worden doorgaans ge-
nomen ten voordele van zij die het al (terecht 
verdiend of niet?) zeer goed hebben. Maar de 

middenklasse, de werkman, de zieke, de in-
valide … zij betalen iedere keer het gelag … 
tot er niets meer over schiet. CD&V komt 
op voor het behoud van het sociale weefsel 
dat onze voorouders hebben opgebouwd en 
waar ze zo voor gestreden hebben. Wij verde-
digen de belangen van de middenklasse en de 
‘gewone’ mensen die het moeilijker en moei-
lijker hebben, ook op lokaal vlak. 

Dus blijven wij verder constructief opposi-
tie voeren, ook wij ‘volharden’. We proberen 
op een positieve manier via de gemeente- en 
ocmw-raad bij te dragen aan het beleid en 
hopen samen met U dat het ooit weer goed 
komt met ‘Ons Opwijk’. Maar dat kan niet 
met deze meerderheid...
Consequent blijven, toch?

W. Segers, voorzitter 

opwijk.cdenv.be
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Tijdens onze nieuwjaarsreceptie kwam 
Minister van Justitie, Koen Geens, ons 
een hart onder de riem steken. Hier volgt 
een bloemlezing uit zijn bevlogen speech:

“Wie vandaag zegt dat Schengen ‘mort’ is, 
zoals Sarkozy onlangs in Antwerpen, zei 
wellicht in 2007 dat de Euro dood was. 
Zoals de banken- en de schuldencrisis 
alleen kon opgelost worden door ‘meer’ 
Europa, moeten ook nu de lidstaten hun 
uiterste best doen om samen het hoofd 
te bieden aan de moeilijkheden. Betere 
grensbewaking en asielopvang in de door 
vluchtelingen overstelpte grenslanden zo-
als Griekenland en Hongarije is duur. Dat 
kunnen die landen niet alleen. Ook Tur-
kije heeft steun nodig, want het vangt 2 
miljoen vluchtelingen op uit o.a. oorlogs-
land Syrië. België alleen al stortte in de fi-
nanciële crisis 8,1 miljard in de Europese 
fondsen voor hulp aan Griekenland. In de 

vluchtelingencrisis hebben alle Europese 
landen samen vandaag slechts 3 miljard 
aan Turkije beloofd om dat land te helpen 
bij de hulpverlening…”

Voorts stak hij de draak met 
een eventuele fusie met buurgemeente 
Merchtem en onder luid applaus nam hij 
afscheid met de wijze woorden: 
“CD&V is niet meer de grootste partij, 
maar wel de beste!”

Traditiegetrouw reikt JOOP, tijdens de nieuwjaarsreceptie, de Egel-
prijs uit aan een verdienstelijke inwoner of vereniging van het afgelo-
pen jaar. De gegeerde Egelprijs gaat dit jaar naar een vereniging die al 
tientallen jaren klaar staat voor de mensen in Opwijk. De organisatie 
wordt gedragen door niet minder dan 60 vrijwilligers die elke dag 
-  belangeloos - de handen uit de mouwen steken. En dat doen ze 
niet alleen tijdens hun jaarlijkse stickerverkoop. Elke dag opnieuw 
zorgen ze voor het uitlenen van hulpmateriaal, organiseren ze het 
ziekenvervoer in onze gemeente, richten ze hulpposten op tijdens 
grote evenementen, organiseren ze nuttige EHBO-opleidingen en 
zamelen ze elk jaar liters bloed in, waarmee talloze levens gered wor-
den. Zelf dragen onze JOOP’ers ook hun steentje bij, en staan ze 
regelmatig bloed af. Kortom, de Egelprijs gaat deze keer naar de 
afdeling Opwijk van het Rode Kruis!  Proficiat!

Halfweg de legislatuur zijn er de traditi-
onele voorzittersverkiezingen. Deze von-
den plaats tijdens onze nieuwjaarsreceptie. 
Willy Segers werd verkozen als algemeen 
voorzitter, Natalie De Coninck als voor-
zitster van JOOP, onze CD&V jongeren-
afdeling en tot slot Gwen Meskens voor 
Vrouw & Maatschappij.

Een welgemeende proficiat!

KOEN GEENS TE GAST!

DE EGELPRIJS GAAT NAAR…

VOORZITTERSVERKIEZINGEN
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Na een geslaagde eerste editie vorig jaar, 
organiseerden we opnieuw een desserten-
buffet op de zondag van de winterkermis. 
Menigeen kwam zich te goed doen aan de 
heerlijke lekkernijen die we serveerden in 
De Waag. Ook de Chouffekoffie werd fel 
gesmaakt. Deze editie werd nog beter met 
als resultaat dat we op het einde uitver-
kocht waren! Dank aan alle bezoekers en 
tot volgend jaar! 

DESSERTENBUFFET
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COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&Vwerking 
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

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

 
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 Ve
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Het zal u niet ontgaan zijn: er wordt nogal 
wat bijgebouwd in onze gemeente. Op zich 
is dat goed, want een gemeente die bouwt, is 
een welvarende gemeente. Maar overdreven 
grote bouwprojecten in woonuitbreidings-
gebied horen voor CD&V in Opwijk niet 
thuis. De mogelijke aanleg van een verka-
veling voor 129 huizen aan het Rubensveld 
steunen we dus niet.

Opwijk, bruisend landelijk…
… is voor CD&V geen holle slogan. De 
ontwikkeling van nieuwe woonprojecten 
kan voor ons dus enkel binnen bestaande 
woongebieden. Die moeten volstaan om 
in de woonnoden van de Opwijkenaren te 
voorzien. CD&V kiest daarom voor:
• Kernverdichting waar het kan, dus geen 
beslag op woonuitbreidingsgebied. 
• Geen overdreven grote projecten, maar 
projecten op maat van de mensen van onze 
gemeente.

Een probleem dat er geen is  
De huidige meerderheid van N-VA en 
Open Vld lijkt gevangen in een logica van 
steeds méér verkavelingen. Tegen 2020 zou-
den er zodoende maar liefst 559 wooneen-
heden bijkomen. Tegen 2030 zelfs 1160! 
De meerderheid laat zich daarbij leiden 
door een verwachte toename van de be-
volking, maar de cijfers spreken dat tegen. 
Wat wel zo is, is dat de bevolking vooral zal 
toenemen door het aantrekken van mensen 
van buiten de gemeente die afkomen op 
grootschalige en dus erg zichtbare vastgoed-
projecten. Intussen zullen de Opwijkenaren 
met lede ogen moeten toezien hoe al deze 
projecten in sneltempo gerealiseerd zul-
len worden en wat de impact hiervan is op 
scholen, mobiliteit, wateroverlast ... . On-
gebreideld en blind bijbouwen is daarom 
niet de oplossing van een probleem dat niet 
bestaat, maar is er net de oorzaak van. Kost 
wat kost te vermijden dus!

Een lege plek, een groot gemis.
Een fijne herinnering is al wat er nog is.
Waar ben je nu, vragen wij ons af.
Wij voelen nog de liefde die jij ons gaf.
Jou te kennen vonden wij fijn.
Je los te laten doet ons veel pijn.
Wij zullen je missen in dit leven en altijd 
om je blijven geven.

VERKAVELINGEN: 
MEER IS NIET ALTIJD BETER

IN MEMORIAM
MARIA ROBIJNS-
LOMBAERT
(25/10/1922 - 20/02/2016)


