
CD&V Opwijk-Mazenzele is uiteraard 
tevreden met de realisatie van het 
dubbel fietspad langsheen de 
Droeshoutstraat maar betreurt dat er 
bij de werken is afgeweken van het 
alternatief voorstel om beperkte 
wegversmallingen in te richten tussen 
huisnummer 109 en 123. 

Deze wegversmallingen in com-binatie met 
verkeersvakken voor gepar-keerde wagens 
zouden de snelheid moeten afremmen en zo 
de veiligheid verhogen. Veel bewoners 
ervaren dat er na de werken sneller gereden 
wordt dan voorheen. Ook de verkeerslichten 

aan het kruispunt met de Steenweg op 
Vilvoorde en Mazelstraat zorgen voor veel 
ergernis. CD&V stelt voor om de situatie in de 
Droes-houtstraat grondig te analyseren en bij 
te sturen waar nodig, al vergt dit politieke 
moed om onpopulaire maatregelen te 
nemen. Wringt daar het schoentje... ? 

COLOFON
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 nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

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

Volg ons op Facebook:
fb.com/CDenVOpwijkMazenzele

in OPWIJK
Opwijk.cdenv.be
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La Prima Vera, een nieuwe 
lente, een nieuw geluid... Dat 
zou het moeten geworden zijn, 
ware het niet dat eens te meer 
de kracht van verandering een 
vervalst beeld schetst in hun 
blad van maart. We wisten al 
dat ze niet echt keien waren in 
rekenkunde, maar wat daar 
voorgesteld wordt voor het 
voetbal tast toch wel de 
waarheid aan. Dat het project 
'Vetweyde' zo lang heeft 
aangesleept in de aanvang, 
heeft vooral te maken met het 
jarenlang dwarsliggen van 
sommige eigenaars om aan de 
gemeente te willen verkopen 
en deels ook omdat het 
verkrijgen van een vergunning 
in dit over gereglementeerd 
Vlaanderen lang op zich liet 
wachten.   

Vervolg p. 2

Nieuws uit de gemeenteraad van 
25 april 2017

Communie / Vormsel / Lentefeest 

Fietszoektocht 2017

Gemiste kansen voor een veiliger
Droeshout

GEMISTE KANSEN VOOR EEN VEILIGER 
DROESHOUT 



Nadat Nationaal voorzitter 
Wouter Beke met trots Jeroen 
heeft voorgesteld als lijsttrekker, 
heeft Open-VLD de huidige 
burgemeester op kop gezet voor 
haar kandidatenlijst. 
Bedankt voor de duidelijkheid!

   

           'Wij gaan ervoor!'  
                        #eenensopéén      
                  

CD&V Opwijk-Mazenzele wenst alle 
Eerste Communicanten, alle kinderen 
die hun Lentefeest houden en alle 
Vormelingen van harte proficiat!

Als je wil - echt graag wil -
Kan je alles zijn - heel veel -
Kan je alles doen - heel veel - 
Gaan er deuren open - heel veel -
Blijken er weggetjes te zijn - heel veel -
Geloof in jezelf - echt -
Je kan alles aan  - echt waar -
Met mensen die van je houden - die zijn er 

Draag het mooie van jouw feestdag een 
leven lang met je mee!

Men vergeet te vermelden dat het 
project een feestzaal incorporeerde 
en dat het dus niet correct is om dat 
even te vergeten. Men vergeet ook te 
vermelden dat ondertussen de 
Vlaamse overheid de aanleg  
gefaciliteerd en ruim gesubsidieerd 
heeft en dat deze meerderheid nu 2 
feestzalen op kosten van de 
Opwijkenaren nog 'te gaan' heeft. 
Kostprijs? We zullen het met zijn 
allen nog wel gewaarworden, maar 
voor minder dan 6 miljoen euro, zal 
deze klus niet geklaard zijn.

EN als klap op de vuurpijl wordt er 
uiteraard met geen woord gerept 
over het feit dat ook de huidige 
meerderheid gedurende 12 jaar 
mee het college bemande en van 
deze 12 jaar, 10 jaar een schepen 
van sport uit hun rangen kwam. 

Voor wie haar soms geweld aan 
doet....

                                                

 

Statutenwijziging vzw RLGC Groene 
Corridor

 Ook hier een verhaal van een dossier dat 
(jawel!) blijven liggen is. Op 28/02/17 werd 
de gemeente per brief uitgenodigd. Maar 
men is vergeten om het punt toe te voegen 
aan de gemeenteraad van maart. Tijdens 
het college van 11/04 werd 
hoogdringendheid ingeroepen om het punt 
snel goed te keuren en enkel ter 
kennisgeving mee te delen aan de 
gemeenteraad van april. CD&V wijst het 
college erop dat zij hier een onwettige 
procedure hanteert omdat er geen sprake 
was van hoogdringendheid maar wel van 
nalatigheid!

Herziening toelagereglement gezins- en 
bejaardenhulp

Waar de gemeente Opwijk in de wijde 
omgeving gekend was voor het sociale 
karakter, is de meerderheid deze grote 
meerwaarde stelselmatig aan het 
afbouwen. Sinds vele jaren steunde de 
gemeente Opwijk de instellingen die 
gezinshulp boden aan onze inwoners en dit 
na rato van een tussenkomst per gepres-
teerde uur in onze gemeente, daarenboven 

konden gezinnen en personen die omwille 
van hoge medische kosten nog een bijko-
mende financiële tussenkomst krijgen in de 
facturen van gezins- en bejaardenhulp via 
het OCMW. Niet alleen wordt nu de 
tussenkomst aan deze instellingen afge-
schaft, maar worden ook de mogelijke 
tussenkomsten naar gezinnen streng 
ingeperkt. Waar vroeger iedereen een 
tussenkomst kon krijgen in zijn facturen voor 
gezins- en bejaardenhulp wanneer men het 
financieel moeilijk had, is men nu plots nog 
veel strenger geworden. Enkel gezinnen met 
een voorkeurstarief, in schuldbemiddeling 
of een inkomen lager dan de officiële 
armoedegrens kunnen eventueel een 
tussenkomst genieten. CD&V betreurt sterk 
deze aanpassing en drong aan om deze 
regels aan te passen en te zorgen dat 
iedereen met hoge facturen een 
automatische tussenkomst zou moeten 
krijgen, tevergeefs ! Deze aanpassing is ons 
inziens enkel ingegeven als de zoveelste 
besparingsmaatregel op het hoofd van de 
zorgbehoevende Opwijkenaar! Of is het 
toch, zoals een andere oppositiepartij 
poneerde, een stelselmatig kapot maken 
van alle voorzieningen die min of meer uit de 
katholieke hoek komen of daar hun 
oorsprong vonden ... ?

Sfeerbeeld prijsuitreiking fietszoektocht 

2016

Fietszoektocht 2017

WAT ALS...
 je de wegcode kent? 
WAT ALS...
je François en Walter zag zoeken naar de 
juiste weg?

DAN BEN JE KLAAR OM VANAF 3 JULI 2017 
DEEL TE NEMEN AAN DE FIETSZOEKTOCHT 
VAN CD&V OPWIJK-MAZENZELE!
 
DAN BEN JIJ ZEKER EEN WINNAAR!

Nieuws uit de gemeenteraad van 25 april 2017




