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Beste Opwijkenaar,

Als je dit redactioneel artikel te lezen krijgt 
is de maand september alweer achter de 
rug. Een prachtzomer is het geworden, 
alles groeide en bloeide en de oogsten 
zijn rijkelijk, lekker, veel belovend. De 
meeste buurtfeesten zijn achter de rug, 
momenten van kennismaking, verdieping 
van relaties, momenten van ontmoeten en 
vriendschap.  
West-Europa wordt overspoeld door 
vluchtelingen en ik wil het debat 
zeker niet via dit medium voeren. Zij 
die al wat ouder zijn, en bij wie de 
geschiedenislessen uit de studententijd 
naar boven borrelen, herinneren zich 
nog de legendarische verhalen van 
massale volksverhuizingen (al of niet 
gewild of verplicht). Wellicht is er niets 
nieuws onder de zon als je dit over vele 
eeuwen bekijkt. Migratie om politieke of 

economische of opportunistische redenen 
zijn van alle tijden (geweest). Ikzelf heb 
een grootoom die uitgeweken was naar 
Noord-Amerika om daar een nieuw leven 
op te bouwen. De mens zoekt, vindt 
niet altijd, maar hoopt. Ook wij willen 
dat onze kinderen en kleinkinderen het 
goed hebben in een land van vrede en 
voorspoed. Laat ons in eer en geweten 
oordelen, maar liefst niet veroordelen. 
Het is geen ‘fait divers’, alleen wordt 
door de massale media-aandacht ieder 
schrijnend beeld op onze netvliezen 
gebrand, voor altijd. 
En dan in onze directe leefomgeving: 
de schoolgaande jeugd zit in zijn ritme. 
Projecten allerhande worden opgestart. 
Mens worden tussen de mensen is een 
levensopdracht, waar ook ieder van 
ons zijn rol moet in vervullen. Daartoe 
spelen de vele verenigingen binnen onze 
gemeente ook een belangrijke rol. Sport, 

cultuur, animatie, jeugd, heel wat sectoren 
die door de ‘cost cutting’ van federale-, 
gemeenschaps- of lokale overheden 
moeten bezuinigen. Laat ons vooral als 
lokale bestuursleden de noden van ‘ons 
volk’ niet naast ons leggen. Laten we de 
lat van herverdeling van de beschikbare 
middelen gelijk leggen voor iedereen. Laat 
ons de projecten van vernieuwing ook 
gelijk spreiden over onze verschillende 
dorps- en leefgemeenschappen. 
CD&V Opwijk-Mazenzele wil vanuit zijn 
oppositierol de luis in de pels zijn van de 
huidige meerderheid met een bijzondere 
aandacht voor alles wat leeft onder de 
Opwijkse bevolking. We bieden graag een 
luisterend oor aan voor de problemen, 
onrechtvaardigheden, kleine vreugdes en 
al wat leeft in jullie huisgezinnen, in jullie 
harten. Laat ons schouder aan schouder 
onze omgeving ondersteunen, stimuleren.  

W. Segers, voorzitter 
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Dankzij de gunstige financiële toe-
stand van de gemeente eind 2012, het 
invoeren van de BBC (Beleids- en be-
heerscyclus) en enkele financiële mee-
vallers, kan de meerderheid voorlopig 
nog een ‘gezond financieel evenwicht’ 
voorleggen. Net zoals andere bestu-
ren heeft ook deze meerderheid heel 
veel, en grote, plannen, waaronder 
enkele masterplannen zoals deze voor 
het Hof ten Hemelrijk, Mazenzele, 
De Sint-Pauluszaal en GBS De Boot. 
Maar ook andere projecten, zoals het 
lokaal bedrijventerrein, de kunstgras-
velden, een kantine voor de Molen-
kouter,... Grootse plannen met vele 
vragen en nog meer grote financiële 
gevolgen. De verbouwingswerken in 
GAC II voor 5 extra medewerkers kos-
ten voorlopig €820 000. We zijn be-
nieuwd naar het totale kostenplaatje. 
Daarenboven is er ondanks deze grote 
kost zelfs geen plaats meer in het ge-
meentehuis voor de collegezaal en de 
raadzaal (waar gemeenteraden plaats-
vinden), maar verhuizen deze naar zaal 
Satijn (een deel van de ontmoetings-
zaal) in het woon -en zorgcentrum de 

Oase. Deze verhuis was aanvankelijk 
niet gepland, we vragen ons af welke 
nutteloze kosten gebeurd zijn in GAC 
II (vaste geluidsinstallatie,…)? CD&V 
Opwijk-Mazenzele wil inderdaad ook 
investeren in nieuwe projecten voor 
Opwijk, maar kiest ook voor andere 
prioriteiten. Immers met het groei-
end bevolkingsaantal is een dringende 
oplossing voor de uitbreiding van het 
IBO en de BOOT meer dan nodig. 
CD&V vraagt ook te investeren in 
tussentijdse oplossingen. Voor al deze 
plannen zijn dus heel wat kredieten 
nodig, in de meeste gevallen is hier 
in de meerjarenplanning nog geen, of 
slechts, gedeeltelijk rekening mee ge-
houden en zal dit in de toekomst heel 
waarschijnlijk voor financiële proble-
men zorgen. Het “spaarpotje” zal snel 
opgesoupeerd zijn! En nadien? Finan-
cieel ongezond? U OPWIJKENAAR 
zal deze rekening moeten betalen!! 

CD&V heeft zich dan ook onthouden 
op de goedkeuring van de rekening, 
meerjarenplanaanpassing en budge-
twijziging. 

Ieder van u kreeg een brief 
waarin meegedeeld werd 

dat de ondertunneling van 
leirekensroute voorlopig is uit-
gesteld. Reden: meerwerken 
(én wellicht meerkosten) voor 

de verplaatsing van de nutsleidingen. 
CD&V Opwijk-Mazenzele opteert 
voor een grotere verkeersveiligheid en 
denkt dat het beter zou zijn de 3 mil-
joen euro kostprijs te investeren in 
een verkeersveilige  herinrichting van 
de N47: namelijk voldoende brede, 
aparte éénrichtingsfietspaden. CD&V 
Opwijk-Mazenzele heeft dan ook in 
de gemeenteraad van september een 
motie voorgelegd om het gewest te 
vragen dringend werk te maken van 
een herinrichting van deze zeer ge-
vaarlijke steenweg.

OPWIJK, FINANCIEEL 
‘GEZOND’, MAAR 
HOE LANG NOG?

VERKEERS-
VEILIGHEID 
VOOR FIETSERS 
OP DE N47 
(STEENWEG OP 
DENDERMONDE)

Meer informatie en inspiratie vind je  
op onze website: www.bontebuurt.be.

Wat leeft er in je buurt? Geen betere 
manier om dat te weten te komen, dan 
door een toffe buurtkrant te maken. Via 
een speciale module op onze website 
kan je voor iedereen in je buurt een bonte 
buurtkrant maken. 
Elke buurt die een buurtkrant maakt, krijgt 
100 exemplaren gratis gedrukt. 
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OPWIJK, HART(ON)
VEILIGE GEMEENTE? 

De meerderheid heeft, na 6 maanden 
aandringen van CD&V Opwijk-Ma-

zenzele, eindelijk vooruitgang gemaakt 
in het dossier van AED toestellen. Het 
verleden heeft ons geleerd dat de nabij-
heid van een defibrillator levensreddend 
kan zijn. Daarom stelde CD&V Op-
wijk-Mazenzele, al tijdens de gemeente-
raad van november 2014, voor om der-
gelijk toestel onmiddellijk aan te kopen 
voor elke deelkern.

De meerderheid heeft dit voorstel be-
studeerd. De welzijnsraad adviseert om 
eerst reanimatielessen te geven (wat 
we een goede zaak vinden). Pas vanaf 
2016(!) zal ieder jaar, gedurende drie 
jaar, één toestel aangekocht worden. 
Begrijpen wie begrijpen kan! Als je weet 
dat de drie toestellen samen minder 
dan €10.000 kosten , dan kunnen wij 

deze beslissing alleen maar diep betreu-
ren! Op levens redden, mag geen prijs 
staan. Aan geld nochtans geen gebrek 
in Opwijk: op de voetbalterreinen aan 
de Molenkouter plant de gemeente 
een eigen kantine (naast de bestaande, 
vernieuwde kantine van de Sjoeters). 
De kostprijs werd in april geraamd op 
€242.000. Deze raming bleek te laag… 
Maar geen nood, de gemeente besliste 
tijdens de gemeenteraad van juni plots 
het bedrag te verhogen met €38.000! 
Ook de erelonen voor advocaten e.d. 
worden opgetrokken met €20.000! 
CD&V Opwijk-Mazenzele betreurt de 
keuzes van de huidige meerderheid en 
vraagt de aankoop van nog 3 defibrilla-
tors dringend uit te voeren zodat we de 
titel ‘Hartveilige gemeente’ waard zijn.

De meerderheid plant een verhoging van 
de tarieven voor het gemeentelijk Initia-
tief Buitenschoolse Opvang vanaf 1 sep-
tember 2015. De prijs stijgt gemiddeld 
met 19%. Kinderen die tussen de 3 en 
6 uren worden opgevangen, zullen voort-
aan €6,50 betalen. Dit is een verhoging 
van maar liefst 30%! Een serieuze hap 
uit het gezinsbudget. Bovendien staat er 
momenteel voor boekjaar 2014 nog een 
bedrag van €5.829,21 (IBO/VAJA/sport-
kampen) open. Voor deze openstaande 
schulden werden er aanmaningen ver-
stuurd. Van vóór 2014 staan er nog 
steeds €4.949,96 schulden open. Deze 
zijn overgemaakt aan de deurwaarder of 
zitten in een collectieve schuldbemidde-
ling. Als sanctie werd daarom aan som-
migen de toegang tot het IBO geweigerd. 
Buiten het feit van de openstaande factu-
ren, worden er ook facturen van IBO en 
VAJA betaald via het OCMW. CD&V 
Opwijk-Mazenzele vreest dat met deze 
verhoging het bedrag van onbetaalde fac-

turen in de toekomst alleen 
maar zal stijgen. En wie 
zal er hiervoor opdraaien? 
Inderdaad, de Opwijkse 
gemeenschap! Tevens heeft 
het Lokaal Overleg Kinder-
opvang, kortweg LOK, het vernieuwde 
reglement niet volledig goedgekeurd in 
vergadering van 22 april 2015.

CD&V TEGEN 
NIEUWE TARIEVEN 
VAN IBO ‘T SLOEBERKE

Verblijfsduur Tarieven 

Kind & Gezin

Tarieven IBO ’t Sloeberke

Oud Nieuw Toeslag

Begonnen half 

uur

€ 0,77 € 0,85 € 0,92 + 8%

< 3 uren Tussen € 2,87 

en € 4,56

€3,50 € 4,00 +15%

Tussen  3  en 

6u

Tussen € 4,30 

en € 7,00

€ 5,00 € 6,50 +30%

> 6 uren Tussen € 8,55 

en € 13,99

€ 9,00 € 11,00 +23%
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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/LvdBOpwijkMazenzele

 
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
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Dit komt u te weten in de volgende editie van dit krantje….

Terwijl de meeste verenigingen zich klaar-
maakten om te genieten van een zonnige 
vakantie organiseerde CD&V Opwijk-Ma-
zenzele een activiteit waar iedereen kon aan 
deelnemen; namelijk, een fietszoektocht 
in Opwijk en de onmiddellijke omgeving. 
Aan de hand van een duidelijke wegbe-
schrijving werd een mooie, vlakke tocht 
van ongeveer 30 km uitgestippeld. Onder-
weg dienden een 25-tal vraagjes opgelost te 
worden. De deelnemers konden als vertrek- 
en eindpunt kiezen tussen het Sint-Paulus-
kaffee en café De Herder. Voor de inschrij-
vingsprijs van € 6 moest je het niet laten; 
er was trouwens in deze kostprijs een frisse 
pint voorzien in één van beide café ‘s. Elke 
deelnemer was unaniem van mening dat 
het een zeer mooie omloop was; misschien 
iets te lang voor de niet-geoefende fietsers 
en voor kinderen. We passen daar volgend 
jaar zeker een mouw aan. Da’s beloofd. De 
antwoorden op de in de zoektocht gestelde 

vragen konden ter plaatse gevonden wor-
den... Het beeld van Polle Berghman was 
echter - buiten onze wil - op een bepaald 
moment verdwenen aan Spechteshof. In 
een buurgemeente was de verlichting ver-
nieuwd - en nee, het gemeentebestuur van 
.... heeft het ons niet gezegd. Dat zijn te-
genvallers waar de inrichters niet verant-
woordelijk voor zijn. Misschien hebben 
we ons ook een beetje teveel gefocust op 
geroutineerde rallyrijders... De vragen - de 
oplossingen waren, volgens onze leden, 
soms te moeilijk. Dus, volgend jaar stellen 
we minder ingewikkelde vragen. Da’s ook 
beloofd. Op vrijdag 18 september was de 
prijsuitreiking in het Sint-Pauluskaffee. De 
mensen die hun antwoordformulier bin-
nenbrachten kregen een waardevolle prijs.  
In een volgend nummer van dit krantje 
publiceren we de namen van de eerste tien 
winnaars. François begint nu al aan de ver-
kenning van verschillende fietsroutes door 

Opwijk.  Dus beste lezers, hou hem in de 
gaten; je weet nooit wat François in petto 
heeft.  En de vragen? Ja, dat wordt een kolf-
je naar de hand van Gust in samenwerking 
met François. Zoals beloofd in de zomer 
van 2016 een fietszoektocht met minder 
ingewikkelde vragen. 

FIETSZOEKTOCHT  
CD&V OPWIJK-MAZENZELE

HOE ZOU HET NOG ZIJN 
MET EREBURGEMEESTER 
JAN MICHIELS ? 


