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INLEIDING
Op 14 oktober 2012 heeft de Opwijkse kiezer een duidelijke uitspraak gedaan over wie onze
gemeente de volgende zes jaar moet besturen.
De twee grootste partijen hebben een bestuursakkoord gesloten. Zij vertegenwoordigen samen
65% van de verkozen gemeenteraadsleden. Gezien de programma’s van beide partijen op vele
vlakken gelijklopend waren, was een snel akkoord over het te voeren beleid geen verrassing.
Dit beleid werd vastgelegd in de beleidsverklaring die in deze brochure wordt voorgesteld. Deze
verklaring zal voor sommigen te uitgebreid en voor anderen te summier zijn maar zij zal
alleszins een basis zijn waarop het beleid van de komende jaren zal uitgewerkt worden. Dit
beleid zal gericht zijn op het bevorderen van het welzijn van onze Opwijkse bevolking.

1. FINANCIEN EN BEGROTING
De gemeentefinanciën gezond maken is één van de belangrijkste opdrachten van het nieuwe
gemeentebestuur.
Het is niet de bedoeling dit te verwezenlijken via de invoering van bijkomende belastingen. Er
kan evenmin sprake zijn van een verhoging van de basisbelastingen.
De werkingskosten van de gemeente zullen worden onderworpen aan een grondige evaluatie.
De komende jaren moeten de personeels- en werkingskosten – waar mogelijk – verminderd
worden.
Bij de realisaties van nieuwe projecten zal nagegaan worden of subsidiëring mogelijk is.
Ook de mogelijkheid van privaat-publieke samenwerking dient onderzocht te worden.
Er moet bepaald worden welke kerntaken door de gemeente en het OCMW zelf moeten
uitgevoerd worden en welke taken door andere actoren kunnen worden ingevuld.
De samenwerking tussen de gemeente en het OCMW moet geoptimaliseerd worden.

2. PERSONEEL
Een efficiënte lokale administratie is essentieel voor de goede werking van de gemeente.
Het doel van een efficiënt personeelsbeheer is niet alleen kostenbesparend maar moet bovenal
een kwaliteitsvolle dienstverlening garanderen voor de inwoners van de gemeente.
Het lokale bestuur zal werk maken van een modern en aangepast personeelsbeleid. Dit mag
niet gebaseerd zijn op vriendjes- of familiepolitiek. Bovendien moet een systeem van evaluatie
de motivatie van personeelsleden aanscherpen en ervoor zorgen dat gemotiveerde
personeelsleden kans op interne promotie hebben. Samenwerking en teamvorming zijn
essentieel.
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De gemeente en het OCMW hebben een belangrijke voorbeeldfunctie op het vlak van
tewerkstelling voor mensen met een arbeidshandicap. Het personeelsbeleid moet hierin
voldoende kansen bieden.
De gemeente moet ook werk maken van de verdere uitbouw van een digitaal loket. Via een
gemeentelijke ombudsman worden klachten van inwoners geregistreerd en opgevolgd. Een
jaarlijks rapport van de ombudsman moet de organisatie en dienstverlening ten goede komen.

3. POLITIE, VEILIGHEID, BRANDWEER EN RODE KRUIS
Veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente. Zij is als eerste verantwoordelijk
voor veilige straten, buurten en wijken.
Opwijk moet – naast het politionele veiligheidsbeleid - als lokaal bestuur een gemeentelijk
veiligheidsbeleid ontwikkelen. We willen evolueren naar een integrale aanpak van
onveiligheid, waarbij er preventief en sanctionerend wordt opgetreden. Hiertoe kan de
aanstelling van een preventie-ambtenaar, die als verbinding tussen het gemeentelijk beleid en
de politiediensten fungeert, nuttig zijn.
Teneinde overlast in te dijken moet Opwijk gebruik kunnen maken van de Gemeentelijke
Administratieve Sanctie (GAS). Dit kan alleen maar met een duidelijk politiereglement waarin
overlast wordt gedefinieerd en boetes worden bepaald. Overlastzones zullen in kaart worden
gebracht en in deze zones moet een verhoogd toezicht worden georganiseerd om de hinder te
verminderen. De verlichting van de zones zal verbeterd worden en indien nodig worden
camera’s geplaatst. Bovendien zal een gemeentelijk meldpunt voor overlast worden opgericht.
Het is belangrijk dat de bevolking regelmatig wordt geïnformeerd aangaande het beleid m.b.t. de
GAS.
Er is nood aan maatregelen die specifiek gericht zijn op de aanpak van jeugdcriminaliteit. Het
federaal regeerakkoord bepaalt dat de leeftijd voor de toepassing van GAS kan vanaf 14 jaar. Van
zodra de wet in die zin is aangepast, moet de gemeente deze kans benutten. Voor jongeren die
op het slechte pad blijven, moet er strikte opvolging zijn. Bij een misstap wordt er onmiddellijk
een straf gevorderd. Er moeten begeleidende maatregelen bestaan die de kansen van deze
jongeren op bv. de arbeidsmarkt moeten verhogen. Bovendien is er nood aan jeugdvriendelijke
openbare ruimten waar jongeren zich samen kunnen ontspannen en waar er sociale controle
aanwezig is. Schoolverzuim moet opgevolgd worden.
Gezien het stijgende inwonersaantal wordt het nodige gedaan om het aantal wijkagenten te
verhogen. De functie van de wijkagent moet worden geëvalueerd, administratief werk moet tot
een minimum worden herleid.
Er moet een versterkte samenwerking komen tussen organisatoren van evenementen,
politiediensten, gemeentebestuur en gerechtelijke overheid. Wij pleiten voor meer transparantie
en inspraak van het gemeentebestuur in de politieraad en het politiecollege.
Onze gemeente beschikt over een eigen brandweerkorps en Rode Kruis. Alles moet in het
werk worden gesteld om deze organisaties optimaal te laten functioneren.
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4. OCMW : SOCIALE EN FAMILIALE ZAKEN, WELZIJNSBELEID, GELIJKE KANSEN EN
EMANCIPATIE
Het OCMW is het ultieme opvangnet voor de sociaal zwakkeren in onze maatschappij en dus ook
in onze gemeente. Maar ook wie het tijdelijk of langdurig persoonlijk moeilijk heeft, moet te
allen tijde bij het OCMW terecht kunnen voor hulp.
De volgende 6 jaar blijft artikel 1 van de organieke wet op de OCMW’s dan ook richtinggevend
voor het te voeren sociaal beleid in onze gemeente :
‘Iedereen heeft recht op maatschappelijke dienstverlening om een menswaardig leven te
kunnen leiden’.
In tijden van crisis komt het sociaal beleid echter onder vuur te liggen. De financiële basis om
een efficiënt sociaal beleid te voeren, wordt beperkter. De solidariteit in de maatschappij dreigt
wat af te brokkelen en er moeten meer dan ooit keuzes gemaakt worden. Bovendien worden we
geconfronteerd met een toenemende vergrijzing. Het aantal sociale dossiers zal deze legislatuur
dan ook zeker niet afnemen, integendeel.
Binnen deze context staan we de volgende zes jaar als beleidsvoerders voor heel wat
uitdagingen. Enerzijds zullen we kostenbesparende beslissingen moeten nemen en anderzijds
zullen we garant moeten blijven staan voor kwalitatieve dienstverlening. Deze stelling zal de
komende zes jaar de rode draad zijn doorheen alle te nemen beslissingen.
Hierna volgt een overzicht van een aantal overwegingen en doelstellingen voor de volgende
legislatuur.
We zullen voortdurend synergieën moeten zoeken tussen de gemeente- en de OCMW-werking
met als doel dat deze werk- en kostenbesparend zijn en de efficiëntie verhogen. We willen
bovendien werk maken van een betere en transparante relatie tussen OCMW en gemeente.
De kwaliteit van het werk (intern) en de sociale dienstverlening moet hoog blijven.
Er moet een duidelijke oplijsting gemaakt worden van de rechten en plichten van de
steuntrekkers. Deze spelregels moeten worden gebruikt als vaste leidraad bij het beoordelen
van sociale dossiers.
Om de dossiers nog beter te kunnen beoordelen - zonder dat dit de agenda van de maandelijkse
OCMW-raad zou verzwaren -, zullen de sociale dossiers in een aparte vergadering worden
behandeld. Hiertoe zal een Bijzonder Comité van Sociale Zaken opgericht worden dat
maandelijks zal bijeenkomen.
In het kader van een betere inburgering en integratie van nieuwe inwoners moet er binnen de
gemeente sterk ingezet worden op het organiseren en aanbieden van lessen Nederlands. Er
moet een wezenlijke verhoging komen van het aantal lesgevers en het aantal uren dat wekelijks
kan worden gevolgd.
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Dit moet het resultaat zijn van een samenwerking tussen OCMW en gemeente. Ook met de
scholen kan er samengewerkt worden om de lessen daar te laten doorgaan. Bovendien moeten
deze lessen niet alleen voor volwassenen maar ook voor schoolgaande jeugd opengesteld
worden.
Ook de werking van de bestaande taaltafels moet verder ondersteund worden.
Het personeelsbeleid wordt ook een belangrijke uitdaging voor de volgende legislatuur.
Vermits het beroep van het personeel dat in het Woonzorgcentrum is tewerkgesteld grotendeels
kan worden beschouwd als zijnde een ‘knelpuntenberoep’, is het risico op verloop relatief groot.
Er moet dan ook werk gemaakt worden van een ‘retentiebeleid’.
De huidige werking en dienstverlening moeten kritisch bekeken worden.
Wanneer het opportuun is om hier in te grijpen, moet dit gebeuren. Afslanken of zelfs schrappen
van bepaalde diensten (wanneer deze elders ook aangeboden worden en even kwaliteitsvol zijn)
mag geen taboe zijn.
Er moet ook een efficiëntere opvolging gebeuren van de LOI’s (lokale opvanginitiatieven) en de
huurwoningen. Door regelmatige bezoeken moeten tijdig mistoestanden kunnen worden
voorkomen (verkommering van de woning, overdreven energieverspilling,…).
De werking van het sociaal restaurant moet grondig onderzocht worden: de
‘gebruikerscriteria’ moeten worden verfijnd en de betalingsmodaliteiten vereenvoudigd. Dit
gebeurt best voor er opnieuw heel wat nieuwe gebruikers gaan bijkomen (met name de
bewoners van de 32 nieuwe serviceflats).
Binnen welzijn blijft ook de zorg voor senioren prioritair. Ouderen moeten zo lang mogelijk in
hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dit moet fysisch mogelijk gemaakt worden
(zorgwoningen, woningaanpassingen, Boebs project,...) en meer algemeen ook op het vlak van
alle mogelijke hulp (poetsdienst, thuiszorg,...). Hierop kan ingespeeld worden door met het
dagverzorgingscentrum nog meer op Opwijkse klanten in te zetten.
Bovendien moet het OCMW meer proactief op zoek gaan naar ouderen die behoefte hebben aan
zorg, begeleiding en dienstverlening. Eenzaamheid bij ouderen wordt een belangrijk
aandachtspunt. Dit kan georganiseerd worden met o.a. vrijwilligers via bijvoorbeeld
buurtwerking (sociale controle).
Het werk van de vele mantelzorgers moet meer naar waarde geschat worden. Dit kan
bijvoorbeeld door hen eenmaal per jaar in de bloemetjes te zetten (zoals met de vrijwilligers in
het algemeen gebeurt).
Tenslotte kan een goede, constructieve samenwerking met de seniorenraad ook hier een positief
resultaat opleveren. Er zal voortdurend overleg moeten zijn tussen de seniorenraad en het
beleid.
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De bouw en het operationeel maken van de 32 nieuwe serviceflats moet nauwkeurig opgevolgd
en uitgetekend worden : de werf opvolgen, de wachtlijst verfijnen en actualiseren, voor de
geïnteresseerden een infoavond organiseren, na een grondige studie de dagprijzen vastleggen en
de evolutie van deze prijzen in de toekomst bepalen.
De bouw van de 32 nieuwe serviceflats moet aangegrepen worden om een degelijk en solide
veiligheidsplan uit te werken voor de ganse site (verlichting, alarm,...).
Het opsporen en aanpakken van kinderarmoede kan eveneens via buurtwerking gebeuren.
Hier is ook een wisselwerking tussen scholen en OCMW gewenst.
Het Sociaal Huis moet zijn rol van informatie-, loket- en doorverwijsfunctie zo breed mogelijk
invullen, zowel fysisch als digitaal. Het Sociaal Huis moet voor iedereen toegankelijk en
laagdrempelig gemaakt worden. Het “fysisch” Sociaal Huis moet op het vlak van
klantvriendelijke werking en inrichting voortdurend worden geëvalueerd. Deze evaluatie moet
zowel door de gebruikers als door het personeel en het beleid gebeuren.
Sociale tewerkstelling wordt zeer belangrijk voor de sociaal zwakkeren. Voor deze mensen
moeten werkplaatsen gecreëerd worden. Dit zowel bij het OCMW als bij de gemeente,
bijvoorbeeld in de groendienst.
Om te voorkomen dat ‘geactiveerde’ leefloners na hun sociale tewerkstelling in de werkloosheid
terechtkomen, moet proactief uitgekeken worden naar echte tewerkstelling. Leefloners zouden
eveneens voor bepaalde taken binnen de gemeente moeten kunnen worden ingeschakeld.
De digitalisering van documenten en dossiers moet verder gezet worden, wat de raadpleging
moet vergemakkelijken. Bovendien moet een performante gemeenschappelijke website van
OCMW en gemeente operationeel worden. De installatie van een e-loket moet een prioriteit zijn.
Op termijn moeten we streven naar één centrale locatie voor het Sociaal Huis en de sociale
dienst als administratie. En indien fysisch mogelijk, zelfs met de gemeentelijke diensten.
Zo nodig zal een adviesraad opgericht worden voor mensen met een beperking.
Blijvende aandacht moet uitgaan naar Vlaamse initiatieven m.b.t. gezondheidszorg : o.a. het
verminderen van het aantal rokers, het promoten van borstkankeronderzoek, preventie van
depressie, tegengaan van obesitas, enz. Op gemeentelijk vlak moet hier actief aan worden
deelgenomen en op ingespeeld worden. Hiervoor kan verder samengewerkt worden met ‘Logo
Zenneland’.
Gelijkwaardigheid, gelijke kansen en respect moeten gelden voor elke individuele burger in al
zijn diversiteit, ook op gemeentelijk vlak. Hiervoor kan er ook op Vlaamse initiatieven worden
ingespeeld.
Werken aan een vlotte toegankelijkheid is eveneens een opdracht voor het beleid.
Niet alleen de fysieke tekortkomingen zoals te smalle deuren of onhandige trappen moeten
aangepakt worden maar ook de psychologische toegankelijkheid en drempel is belangrijk:
aanvaarden dat je aangewezen bent op hulp van anderen is niet evident.
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De wijze waarop mensen onthaald worden, de klantvriendelijkheid en de privacy die geboden
wordt, kunnen die drempel helpen verlagen.
Trimestrieel zal een vast persmoment worden gepland voor het verstrekken van informatie
m.b.t. het sociaal beleid naar de pers toe.

5. VERKEER EN MOBILITEIT
De gemeente moet blijvend werk maken van een goed evenwicht tussen de zwakke
weggebruiker en de autogebruiker.
Hierdoor moeten we streven naar een goede samenwerking met de verkeersadviesraad, de
politiediensten, de inwoners (zowel zwakke weggebruiker als autogebruiker) en verenigingen
die enige expertise hebben ontwikkeld m.b.t. verkeer en mobiliteit.
Woonstraten moeten opnieuw veilige straten worden. Diverse overheidsmaatregelen moeten
daartoe bijdragen: herschikking van de verkeersstromen, aangepaste straatinrichting, veilige
voetpaden, veilige fietspaden, snelheidsreglementering en verkeerscontroles.
Het netwerk van veilige voet- en fietspaden moet verder uitgebouwd worden. Daarbij moet
veel aandacht gaan naar de kwaliteit en het comfort: voet- en fietspaden moeten gebruikers
uitnodigen om er gebruik van te maken. Daarbij hoort ook de zorg voor veilige en goed
ingeplante fietsstallingen, fietssluizen bij kruispunten, afgeschuinde boordstenen, veilige
oversteekplaatsen.
Voor alle scholen wordt een verkeersweek georganiseerd tijdens dewelke een verkeersparcours
wordt opengesteld en dit op een gemeenschappelijke locatie.
De gemeente moet maximale inspanningen leveren t.o.v. het gewest om langsheen de
gewestwegen het fietsverkeer te verbeteren en te beveiligen. Oversteken op dichtbewoonde
gewestwegen is niet veilig, hier moeten dringend zichtbare “zebrapaden” op cruciale plaatsen
worden aangebracht.
Het bestuur moet verder samenwerken met Merchtem aan de fietsverbinding naast de
spoorweg richting Brussel en andere fietsverbindingen uitbreiden en opwaarderen (OpwijkMerchtem-Asse (oma route)).
In samenspraak met de Lijn moet men streven naar meer belbushalten en een duidelijke
informatie hieromtrent. We moeten ook blijven aandringen op het plaatsen van overdekte
bushokjes, zodat de passagier enig comfort geboden wordt.
De gemeente moet verder streven naar een duidelijk en milieuvriendelijk parkeerbeleid.
Daarnaast moet men verder werk maken van meer parkeergelegenheid in het centrum. Dit moet
de handel en horeca ten goede komen. De gemeente zal hiervoor alle mogelijke pistes
onderzoeken.
Na grondig onderzoek zal de verkeerssituatie op de Singel en in de dorpskern van Mazenzele
aangepakt worden.
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Verder zal er naar parkeermogelijkheden voor vrachtwagens worden gezocht.
De gemeente zal initiatieven blijven ondersteunen gericht naar de plaatselijke middenstand
(rommelmarkt, avondmarkt, enz.) zodat een opwaardering van het centrum met autoluwe zones
tijdens bepaalde zomerweekends van toepassing zullen zijn en/of blijven.
Daarnaast zal de gemeente de toegankelijkheid onderzoeken van de voetpaden en fietspaden
en dit ten behoeve van rolstoelgebruikers, senioren, voetgangers en fietsers.
Aansluitend zal ook de fysieke toegankelijkheid van openbare gebouwen, straten, pleinen,
speeltuinen e.d. worden onderzocht.
In het kader van de herinrichting van de stationsomgeving moeten veiligheid voor de
weggebruikers, parkeermogelijkheden voor de bussen van De Lijn, parkeermogelijkheden voor
de pendelaars, veilige fietsstallingen, enz. leiden tot een veilige verkeerssituatie voor de fietsers
en autobestuurders.
Ook de verkeersveiligheid en de parkeermogelijkheden voor de bewoners van de
stationsomgeving moeten worden geoptimaliseerd. Het inrichten van speelstraten moet worden
gestimuleerd.
De gemeente zal verder een geschikte locatie zoeken voor de inrichting van een oefenparcours
voor kandidaat autobestuurders.
Om de fietscultuur verder te promoten zal de gemeente blijven deelnemen aan allerhande
evenementen (“met belgerinkel naar de winkel”, “de week van de zwakke weggebruiker”, enz.).
De toegankelijkheid van informatie en dienstverlening moeten verder gewaarborgd blijven via
de gemeentelijke elektronische informatieborden.

6. RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN PUBLIEKE RUIMTE
6.1 Ruimtelijke ordening
Een goede ruimtelijke ordening biedt op een aangename manier ruimte voor zowel wonen,
werken, ontspanning, groen,… De uitdaging voor de ruimtelijke ordening in Opwijk is het
landelijk karakter van de gemeente te bewaren en zelfs te versterken.
Een goede ruimtelijke ordening heeft een draagvlak bij de bevolking. Daarom zal voor elk
planningsinitiatief en elk grootschalig project inspraak worden georganiseerd.
Het Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan is in herziening gesteld. Deze herziening zal
zeer grondig gebeuren, ook al betekent dit dat bestaande opties en reeds opgestelde Ruimtelijke
Uitvoeringsplannen in vraag worden gesteld. Bij de herziening is focus op prioriteiten belangrijk,
beter enkele aanpassingen voor noodzakelijke en haalbare projecten dan te verzanden in details
en opties die nooit worden gerealiseerd.
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“Ruimte
om
te
werken”
is
te
weinig
aanwezig
in
onze
gemeente.
Tijdens deze legislatuur zal er gewerkt worden aan het realiseren van een lokaal en kleinschalig
bedrijventerrein om jonge, startende ondernemers in onze gemeente een plaats te bieden of
herlokalisatie van kleine bedrijven die in Opwijk te klein gehuisvest zijn mogelijk te maken.
Bij de inrichting van het bedrijventerrein moet rekening worden gehouden met volgende
principes: voldoende groenbuffer, beperken van de hinder ten opzichte van de omgeving,
duurzaamheid en de ontsluiting.
De voorbije legislaturen werden vele Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) opgesteld. Deze
zijn niet altijd nuttig. De opstelling en de aanpassingen nadien zijn kostenverslindend. RUP’s
worden enkel nog selectief opgesteld. Het gewestplan biedt voor de woonzones een grotere
flexibiliteit dan BPA’s of RUP’s. Deze flexibiliteit is zowel naar de burger toe als naar het bestuur
positief.
Er is een enorme behoefte aan ruimte voor sport. De realisatie van de Vetweyde alleen zal deze
behoefte niet kunnen invullen. Naast de Vetweyde zullen ook andere projecten worden
opgestart om de behoefte aan ruimte voor sport in te vullen. Verder zal er ook, in overleg met de
gemeente Asse, een oplossing worden gezocht voor realisatie van RUP VCE Mazenzele.
Onze gemeente kampt met een problematiek van meergezinswoningen. In toekomstige RUP’S
zal telkens uitspraak worden gedaan over het al dan niet toestaan van meergezinswoningen. In
zones gelegen in woongebied met landelijk karakter worden geen extra mogelijkheden voor
meergezinswoningen gecreëerd. Eengezinswoningen zijn hier de norm. De bestaande nota
betreffende meergezinswoningen in het centrum wordt verder als leidraad gehanteerd.
Volgende RUP’s zijn in opmaak en zullen worden verdergezet:
-

RUP rwzi Langeveld ( op vraag van aquafin);
RUP De Neef (vervolg op planologisch attest aan bedrijf);
RUP Inrichting Klaarstraat.
RUP Diepenbroek (na verder voorafgaand onderzoek)

Wat betreft het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden en het opstellen van RUP’s voor
deze gebieden, zal eerst onderzoek worden gedaan naar de effectieve woonbehoefte. Het
aansnijden van deze gebieden dient gefaseerd te gebeuren.
Bij toekomstige aanpassingen die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening zullen
volgende principes prioritair zijn:
-

behoud van een gezond leefmilieu waarbij specifieke aandacht zal worden besteed aan
de impact van projecten op de waterhuishouding;
open ruimte is kostbaar, de bestaande nog open ruimtes worden beschermd;
gemengde projecten, waar gestreefd wordt naar een mengeling van sociale woningen,
bescheiden woningen en seniorenhuisvesting krijgen de voorkeur;
tegengaan van de verdere verstedelijking van onze gemeente en van een
ongecontroleerde inwijking.
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De stedenbouwkundige verordening voor parkeren wordt aangepast. Bij
meergezinswoningen moet minstens 1,5 parkeerplaats per woongelegenheid worden voorzien.
Er zal worden onderzocht of het mogelijk is de parkeerplaatsen te koppelen aan de
woonentiteiten.
De GECORO is een belangrijk adviesorgaan. De nieuwe legislatuur staat er positief voor open
indien de GECORO zelf haar adviserende rol ruimer ziet dan de rol die haar decretaal is
toebedeeld.
Stedenbouwkundige aanvragen worden behandeld volgens de geldende voorschriften in de
Vlaamse Codex RO.
Woonbeleid – mobiliteit en ruimtelijke ordening moeten op elkaar worden afgestemd.
Volgende projecten zijn hiervan reeds een concrete uitwerking:
-

er zal werk worden gemaakt van de vervolmaking van het ‘trage wegen’ netwerk;
de inrichting van de publieke ruimte moet kwalitatief gebeuren.

6.2 Wonen en sociale huisvesting
Wonen is een basisbehoefte; iedere burger heeft recht op een degelijke huisvesting.
Het verwerven van een eigen woning door zoveel mogelijk burgers is de centrale spil van het
woonbeleid.
Om jonge Opwijkenaren de kans te bieden om in hun eigen gemeente een eigen woning te
verwerven zal er een ‘verwervingspremie’ worden ingevoerd. Het verkrijgen van de premie zal
worden gekoppeld aan voorwaarden, zoals onder andere: het moet gaan om een eerste woning,
de aanvrager moet een band kunnen aantonen met de gemeente, de aanvrager moet
Nederlandstalig zijn,…
Het lokale woonbeleid moet rekening houden met de veranderingen in de samenleving zoals
vergrijzing, co-ouderschap, éénoudergezinnen,…
Gemengde projecten waar gestreefd wordt naar een mix van sociale woningen, bescheiden
woningen en seniorenhuisvesting krijgen de voorkeur.
Het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden moet meer worden afgestemd op de
woonbehoefte die in Opwijk zelf bestaat. Tevens moet nagegaan worden of via een
toewijzingsreglement voorrang kan gegeven worden aan eigen inwoners.
Nieuwe en goedkopere vormen van samenwonen willen wij onderzoeken en realiseren.
“Zorgwonen” dient gepromoot, verdedigd en gesteund te worden.
Deelname aan het RWNB (Regionaal Woonbeleid Noord Brabant) wordt verder ondersteund.
Samenwerking tussen het RWNB en de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening is essentieel.
Hiertoe zal worden onderzocht of de werkplek van de woonconsulente kan aansluiten bij de
dienst RO.
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Er zal tijdens deze legislatuur worden gewerkt aan een ‘eigen grondregie’. Dit omvat het
verwerven van gronden en panden door de gemeente zelf die daarna kunnen worden
ontwikkeld ten behoeve van wonen.
Leegstand en verkrotting zullen verder worden ontmoedigd door heffingen en controles.
Om het Bindend Sociaal Objectief te realiseren zal er overleg gebeuren met alle overheden en
ook met private ontwikkelaars die projecten plannen in de gemeente. Ook de eigen grondregie
moet op termijn de doelstellingen van het BSO helpen realiseren.
6.3 Publieke ruimte
Deze bevoegdheid is een nieuwe bevoegdheid. De straat, de buurt, de nabije leefomgeving,…
het is het eerste waarmee mensen in aanraking komen wanneer ze hun woning verlaten. De
inrichting van de publieke ruimte is dan ook zeer belangrijk. Een propere leefomgeving
verhoogt de levenskwaliteit van onze inwoners.
Een propere leefomgeving is prioritair. Schone en keurige straten en pleinen vergen
inspanningen van de eigen gemeentediensten, maar wij willen ook onze inwoners sensibiliseren
om zorg te dragen voor het openbaar domein.
Zwerfvuilacties moeten verder ondersteund worden door de gemeente.
Veel van de bestaande openbare ruimtes, rotondes en plantsoenen kunnen worden verfraaid
en optimaler worden ingericht. Een optimaal onderhoud is prioritair.
Hinderlijke boordstenen voor fietsers, voetgangers en rolwagens moeten opgespoord worden
en weggewerkt.
Fysieke toegankelijkheid van openbare gebouwen, straten, pleinen, speeltuinen e.d. meer, krijgt
onze bijzondere aandacht.
Bij projecten die betrekking hebben op de publieke ruimte zal er voldoende aandacht zijn voor
een kwalitatieve inrichting van de publieke ruimte.
Het beleid rond publieke ruimte hangt nauw samen met het beleid rond mobiliteit, openbare
werken en ruimtelijke ordening. Een nauwe samenhang tussen de verschillende
beleidsdomeinen is essentieel.

7. MIDDENSTAND EN KMO
Er is nood aan een bedrijfsvriendelijk klimaat dat de lokale ondernemers en handelaars
ondersteunt.

Beleidsverklaring 2013 -2018 – pagina 13

Dit kan gebeuren door :
-

-

een aparte dienst “lokale economie” op te richten, waar ondernemers terecht kunnen
met al hun vragen; deze dienst zorgt voor een gevoelige administratieve
vereenvoudiging en maakt ondernemers wegwijs in de gemeentelijke diensten,
procedures, regelgeving en informatie over andere overheden;
extra aandacht te besteden aan de ondersteuning van starters;
aanvragen van ondernemers snel af te afhandelen en vergunningen zoveel mogelijk
digitaal af te afleveren;
lokaal winkelen aan te moedigen;
een doordacht parkeerbeleid te ontwikkelen zodat de klanten gemakkelijker de lokale
handelszaken kunnen bezoeken;
de vestiging van niet hinderlijke bedrijven aan te moedigen;
tijdens openbare werken een goede bereikbaarheid van de handelaars te garanderen;
het realiseren van een kleinschalig bedrijventerrein met groenbuffer;
de ondernemers-, middenstands- en landbouwraad actief te laten meewerken aan het
beleid.

8. ONDERWIJS EN BUITENSCHOOLSE OPVANG
Ieder kind heeft recht op degelijk onderwijs.
Het is de taak van de gemeente om als inrichtende macht de gemeentelijke scholen (in het
gewoon en buitengewoon onderwijs) alle kansen te geven om kwaliteitsvol onderwijs te
kunnen aanbieden. Hierbij wordt er op toegezien dat de gemeentelijke scholen een krachtig
Vlaams Beleid voeren. Ook de andere scholen zullen hiertoe gestimuleerd worden. Kinderen
woonachtig in Opwijk zullen voorrang krijgen in het gemeentelijk onderwijs.
Onze bijzondere aandacht zal gaan naar de verkeersveiligheid in schoolbuurten en langs
invalswegen van en naar de scholen.
Verder verdienen volgende punten onze aandacht :
-

de gemeente staat borg voor een netoverschrijdende samenwerking van alle scholen
op het vlak van mobiliteit, het bestrijden van spijbelgedrag en drugspreventie;
bijdragen tot een nieuwe inhaalbeweging in de modernisering van schoolgebouwen,
waarbij voluit gekozen wordt voor duurzaamheid;
de modernisering van meubilair, lesmateriaal en klasinrichting;
verbeteren van de organisatie en uitbouw van voor- en naschoolse opvang; een
uitbreiding van het IBO (Intitiatief Buitenschoolse Opvang) is noodzakelijk.

De onderwijsrol van lokale besturen beperkt zich echter niet tot het leerplichtonderwijs. De
gemeente zal eveneens het levenslang leren stimuleren. De teken- en muziekacademie bijven
de volledige steun van de gemeente krijgen.
Er moet meer aandacht gaan naar een goede kennis van het Nederlands.
Taalbevorderingsinitiatieven moeten worden aangemoedigd en scholen moeten hiertoe extra
ruimte en ondersteuning krijgen.
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Wij moedigen de vrijwillige samenwerking tussen onderwijsinrichters en (inter)gemeentelijke
diensten, voorzieningen en instellingen aan.
Buitenschoolse opvang mag niet beperkt zijn tot opvang tijdens schooldagen. De opvang
tijdens schoolvakanties (speelpleinwerking, taal- en sportkampen, …) zal verder worden
ontwikkeld. Het IBO barst inmiddels uit zijn voegen en zal worden uitgebreid. Voldoende,
betaalbare en flexibele kinderopvang is belangrijk voor de gezinnen. De initiatieven IBO, VAJA en
Sport moeten beter op elkaar worden afgestemd.

9. JEUGDWERKING, SPEELPLEINWERKING, VAJA EN VAKANTIEWERKING
Investeren in jeugd is investeren in de toekomst.
Investeren in kinderen en jongeren betekent kansen scheppen voor individuele ontplooiing,
maatschappelijke deelname en medeverantwoordelijkheid.
Bij het ontwikkelen van het jeugdbeleid is inspraak en participatie van jongeren noodzakelijk.
Hun inspraak moet echter ruimer zijn dan via de jeugdraad. Ook in andere beleidsdomeinen is
het belangrijk dat jongeren inspraak en participatie hebben.
De jeugd is geen homogene groep. Het gemeentelijk jeugdbeleid moet daarom inspelen op de
uiteenlopende vragen en behoeften van jongeren. Een modern jeugdbeleid speelt in op de
vraag, in plaats van zelf een eigen aanbod aan jongeren op te dringen.
Kinderen hebben nood aan plekken, openluchtruimtes en overdekte ruimtes om hun vrije tijd te
spenderen. Het is belangrijk dat het beleid hierop inspeelt (speelstraten, speelbossen, skatepark,
enz.). Het lokale bestuur zal er op toezien dat de bestaande speelterreinen goed onderhouden
worden en dat voldoende nieuwe veilige speelterreinen worden aangelegd.
De bestaande infrastructuur van de Opwijkse jeugdverenigingen wordt geëvalueerd en – indien
nodig – ondersteund. Bovendien moet bijzondere aandacht gaan naar een aangepaste en
veilige fuifinfrastructuur. Het lokale bestuur zal werk maken van een meerjarig
investeringsprogramma voor de renovatie van de Opwijkse jeugd- en fuiflokalen.
Het aanbod aan jeugdwerkinitiatieven moet door het lokale bestuur worden gecoördineerd,
gestimuleerd en ondersteund. De ondersteuning kan zowel van financiële (werkingsmiddelen,
projectsubsidies) als van logistieke aard zijn (bv. uitleendienst van audiovisueel materiaal,
speelpakketten, circuskoffer, aanbieden van infrastructuur). De uitleendienst voor de jeugd zal
meer worden gepromoot.
Specifieke aandacht zal gaan naar het creëren van ruimte voor jongeren van 13 tot 16 jaar.
Polyvalente terreinen met verschillende vormen van recreatie en waar verschillende leeftijden
elkaar ontmoeten, zijn de uitdaging voor de komende jaren. Voor jonge bands moet de gemeente
een bemiddelende rol spelen om te voorzien in een repetitieruimte. Aan kinderen en jongeren
moet medeverantwoordelijkheid gegeven worden over de inrichting en onderhoud van deze
plekken en lokalen.
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Een jeugddienst is de spil van het jeugdbeleid. De gemeentelijke jeugddienst ondersteunt het
gemeentebestuur bij het vorm geven en het uitvoeren van haar jeugdbeleid. Zij moet
omgebouwd worden tot een Jongereninformatiepunt (J.I.P.) waar jongeren terecht kunnen
met vragen over drugs, seksualiteit, vrijetijdsaanbod enz. en moet voorzien in een vast fuifloket
dat duidelijk herkenbaar is (wegwijzers of aankondigingsborden).
Het beleid moet inspelen op nieuwe trends en op de “kinderen van de digitale revolutie”. Er
moet door de gemeente een digitaal platform voor jeugdwerk en jongeren worden aangeboden
om nieuws te sprokkelen, informatie uit te wisselen, enz.
Moeilijk bereikbare kinderen en jongeren moeten kunnen deelnemen aan het jeugdwerk en
vrijetijdsaanbod en zich er door aangesproken voelen. De gemeente promoot deze diversiteit
en spoort de jeugdverenigingen aan om hun activiteiten open te stellen voor alle jongeren.
De samenwerking tussen de jeugdraad en het gemeentebestuur moet aangescherpt worden,
daarom zal er zeer regelmatig overleg gepland worden. De jeugdraad moet actief betrokken
worden bij de opmaak van dossiers die betrekking hebben op de jeugdwerkinitiatieven.
Het Hof ten Hemelrijk kan naast een park en gemeenschapscentrum ook een
jeugdverzamelpunt worden. Naast de jeugddienst, is hier het jeugdhuis Nijdrop, de bibliotheek
en een speeltuin gevestigd. Het bestuur zal jeugdhuis Nijdrop blijven ondersteunen in zijn
werking en zal er op toezien dat het gebruik van Nijdrop door Opwijkse (jeugd)verenigingen
betaalbaar is. Bovendien is het essentieel dat de veiligheid en leefbaarheid rondom het Hof ten
Hemelrijk middels een constructief en positief zero-tolerantiebeleid voor overlast en vandalisme
worden gewaarborgd.

10. CULTUUR, KUNSTONDERWIJS, ARCHIEF BIB EN TOERISME
10.1

Cultuur

Opwijk heeft een boeiend en levendig cultuurlandschap. Om deze culturele diversiteit in de
toekomst te kunnen blijven waarborgen, is een duurzaam cultuurbeleid noodzakelijk, met oog
voor participatie en creativiteit.
Een brede cultuurdeelname van iedere Opwijkenaar is belangrijk. Om de cultuurparticipatie te
bevorderen, zullen de “cultuurcheques” behouden blijven en nog meer gepromoot worden.
Hierbij is de jeugd een belangrijke aandachtsgroep. Door middel van een maandelijkse
publicatie waarin de organisaties die van de cultuurraad een erkenning kregen om met
cultuurcheques te werken, worden vermeld, moet het aanbod beter bekend gemaakt worden.
Deze informatie moet ook digitaal ter beschikking staan op de vernieuwde “deelsite cultuur”.
Het cultuurbeleid dient gevoerd te worden in samenwerking met de lokale verenigingen. Deze
moeten blijvend kunnen rekenen op materiële en logistieke steun van de gemeente. Nog te
weinig verenigingen kennen deze mogelijkheden. Deze zullen daarom duidelijk in de verf gezet
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worden tijdens “de ronde van Opwijk”, een initiatief om cultuur naar alle deelkernen te
brengen door middel van een aantal interactieve informatievergaderingen.
Cultuur van eigen bodem moet aangemoedigd worden. (Lokale) amateurkunstenaars en
amateurverenigingen moeten voldoende kansen krijgen om op lokaal vlak te werken en te
presteren. De week van de amateurkunsten is daarbij een goede aanzet en moet blijvend
georganiseerd worden. Ook daarbuiten moeten nieuwe initiatieven worden opgezet.
De levenskwaliteit van al onze burgers is een belangrijke uitdaging en vraagt extra aandacht
van het gemeentebestuur. Daarom zullen alle initiatieven die het sociaal weefsel van onze
maatschappij versterken, kunnen rekenen op één of andere vorm van ondersteuning.
De cultuurraad moet maximaal betrokken blijven bij het helpen uittekenen van het lokale
cultuurbeleid. In samenspraak met de cultuurraad kan het cultuurbeleidsplan geoptimaliseerd
worden. De functie van cultuurbeleidcoördinator moet beter uitgewerkt worden en moet zich
toespitsen op het verstrekken van informatie en het ondersteunen van lokale initiatieven. De
cultuurbeleidcoördinator moet actief samenwerkingsverbanden zoeken en verenigingen en
individuen samenbrengen om aan cultuurbeleving te doen.
Via één overkoepelend vrijetijdsloket moeten verenigingen, jongeren en andere burgers alle
informatie krijgen en alle verplichte formaliteiten verrichten om hun activiteit te organiseren.
Er moet gezocht worden naar een oplossing voor het tekort aan zalen, vergader- en
repetitieruimtes. Hierbij kan het inrichten van de gemeentelijke zalen naar één
hoofdbestemming een piste zijn. De “Schuur” van het Gemeenschapscentrum kan worden
heringericht in functie van cultuur. Kleedkamers en foyer zijn hierbij noodzakelijk.
De gemeentelijke bibliotheek is een basisvoorziening waar elke doelgroep zijn gading kan
vinden. De bibliotheek moet verder uitgebouwd worden tot een multimediaal
informatiecentrum en de verdere digitalisering van de dienstverlening is een noodzaak. Alle
bestaande initiatieven zoals de leesfoor, de artiest van de maand, de verwendagen, de
koffiestops, de internetklassen, de themastanden, enz. zullen worden verder gezet.
Eigen initiatieven als carnaval, Singelpop, Paardenprocessie,…. moeten blijvend ondersteund
worden. Zij zijn een uithangbord voor de gemeente. De gemeente wil eveneens het
gemeentelijk “hopveld” dat in 2011 werd opgestart, verder uitbouwen, als een levende
herinnering aan de eens zo “bloeiende hopteelt” in onze streek. In dit kader zal de mogelijkheid
worden onderzocht of de schuur van de “oude pastorij” kan worden ingericht als een
hopmuseum.
10.2

Archief

Het gemeentelijk archief moet dringend worden gereorganiseerd. De verhuis naar de
gemeentelijke loods is het ideale moment om alles te catalogeren en te ordenen.
Tijdelijk moet hiervoor meer personeel kunnen worden ingezet. De vrijwilligers zijn een
gewaardeerde groep mensen met een missie en kunnen dringend versterking gebruiken. Hiertoe
zullen op regelmatige tijdstippen oproepen gelanceerd worden om meer vrijwilligers aan te
trekken.
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Er zal blijvend gestreefd worden naar het behoud van zowel roerend als onroerend waardevol
en historisch erfgoed.
10.3

Kunstonderwijs

Cultuurbeleving op jonge leeftijd zorgt voor een bredere interesse op latere leeftijd. Het
deeltijds kunstonderwijs (muziek- en tekenacademie) is een belangrijke factor in dit proces en
verdient dan ook alle ondersteuning. Verenigingen die kinderen enige vorm van
cultuuropvoeding geven, verdienen eveneens gemeentelijke ondersteuning.
10.4

Toerisme

Toerisme, recreatie en vrije tijd bieden voordelen voor de economische ontwikkeling en
hebben tevens een sociaal, cultureel en maatschappelijk belang.
Allereerst dient er een visie ontwikkeld te worden aangaande de plaats die toerisme, recreatie
en vrije tijd moeten innemen in het gemeentelijk algemeen beleid. Hiervoor moeten de nodige
middelen worden voorzien. Verder moet er worden ingezet op de verdere professionalisering
van het lokale toerismebeleid. In dit verband zullen kwalitatieve streekproducten meer
ondersteund worden, zal de nodige aandacht besteed worden aan lokaal erfgoed en moet zoveel
mogelijk toeristische informatie verspreid worden, dit zowel via digitale informatieborden als
via brochures. De private sector en lokale bedrijven worden best actief betrokken in het
toerismebeleid.
De intergemeentelijke samenwerking in de Brabantse kouters moet worden verder gezet en er
moet gestreefd worden naar een betere dienstverlening in het infokantoor door middel van
vrijwilligers.

11. SPORT EN RECREATIE
“Sport voor allen”.
Investeren in sport is besparen op gezondheidszorg. Sport is het sociaal bindmiddel bij uitstek.
Net zoals in de vorige jaren zal ook in de volgende bestuursperiode veel aandacht blijven uitgaan
naar het onderhoud van de al bestaande sportinfrastructuur.
Gezien onze gemeente de laatste jaren een aanzienlijke bevolkingsaangroei heeft gekend, zal er
daarnaast vooral gewerkt worden aan de verdere uitbouw van de sportinfrastructuur, zowel
m.b.t. zaal- als buitensporten.
De Fläktsite zal als tijdelijke tussenoplossing voor de “indoor “ sporten gebruikt worden en dit
meer bepaald voor het verlenen van trainingsfaciliteiten voor de zaalsportverenigingen.
Hiervoor zal het overleg worden gepleegd met de carnavalverenigingen die de Fläktsite op dit
ogenblik gebruiken.
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De bouw van een bijkomende grote sporthal, die de capaciteit van zowel binnen- als
buitensportmogelijkheden zal versterken is, gezien het gebrek aan beschikbare ruimte tijdens
bepaalde uren (tussen 17 uur en 20 uur) dan ook een prioriteit.
Gezien voormelde investeringen veel geld zullen kosten, moeten deze worden gespreid in de tijd
en daarenboven kaderen binnen financieel haalbare en verantwoorde budgetten.
Gelet op het verder realiseren van de openlucht sportinfrastructuur op de Vetweyde in de
Droeshoutstraat, dienen we verder rekening houden met een aantal randvoorwaarden zoals het
onderling overleg tussen de plaatselijke voetbalverenigingen voor het gebruik ervan.
Daarnaast zal ook de infrastructuur van VCE Mazenzele financieel ondersteund worden door de
gemeente.
De gemeente zal ook als tussenpersoon fungeren en samen naar oplossingen zoeken om andere
en alternatieve sporttakken kansen te geven.
Ook deze kunnen onze gemeente een meerwaarde bieden.
Vlaams beleid ook in sportbeleid. We willen gemeentelijke initiatieven en financiële
stimulansen koppelen aan het gebruik van het Nederlands in de communicatie binnen de
sportverenigingen en sportevenementen, tussen de verantwoordelijken en de leden
(briefwisseling, trainingen, wedstrijden). Een Vlaams beleid op maat van de sportactiviteiten in
onze gemeente zal dus meegenomen worden in het takenpakket van de sportraad die onze
daadwerkelijke steun krijgt.
Onze gemeente moet ook de nodige stimuli creëren om al onze inwoners zijnde kinderen,
jongeren, volwassenen, ouderen, mindervalide personen, enz. aan te zetten om meer te sporten
en hen aan te sporen om de sportinfrastructuur te gebruiken. Dit zowel individueel als voor
verenigingen. Hiervoor zullen we ook te rade gaan bij de nieuw op te richten adviesraad voor
mensen met een beperking.
Ook voorlichting en preventie inzake gezondheid en welzijn blijft een van de kerntaken van het
gemeentelijk beleid.

12. SENIORENBELEID
Ouderen maken een steeds grotere groep uit van onze bevolking. Zij hebben specifieke noden
die veel verder gaan dan de klassieke ouderenzorg. Onze gemeente moet daarom een divers,
actief en dynamisch ouderenbeleid voeren.
De gemeente zal ouderen stimuleren om mee te denken over het beleid dat op hen betrekking
heeft. Een goed platform daarvoor is de seniorenraad, maar ouderen moeten ook worden
opgenomen in de andere gemeentelijke adviesraden. Participatie en inspraak van de senioren is
tevens noodzakelijk voor het toetsen en optimaliseren van het “ouderenbeleidsplan”. Ook het
“Memorandum van de Seniorenraad” is een nuttig werkinstrument waar zeker rekening zal mee
gehouden worden. De seniorenraad moet zowel op materieel als financieel gebied ten volle
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ondersteund worden. Wij opteren voor de aanstelling van een seniorenconsulent, die de
seniorenraad voldoende daadkracht moet geven.
Ouderen moeten zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven
wonen. De focus van het ouderenzorgbeleid moet daarom liggen op thuiszorg. Nieuwe
systemen van samenwonen zoals de “kangoeroewoningen”, waarbij in eenzelfde woning aparte
leefruimten worden ingericht voor naaste familieleden, en de “groepswoningen”, waarbij
senioren alleen of als koppel in groep samen wonen, moeten aangemoedigd worden.
Vele ouderen leven te vaak in sociaal isolement. Het is de taak van de gemeente en het OCMW
om hen actief te gaan opzoeken, te ondersteunen en systematisch een bezoek te brengen
wanneer ze net weduwe of weduwnaar zijn geworden.
Om ouderen in hun thuismilieu te handhaven is de rol van mantelzorgers essentieel.
Mantelzorgers en “zorgburen” krijgen onze bijzondere steun, aandacht en waardering.
In residentiële opvang spelen gemeente en OCMW een belangrijke rol. Naast het zelf bouwen
en uitbaten van rustoorden, is het belangrijk private initiatiefnemers aan te trekken om
tegemoet te kunnen komen aan alle noden. Er moet een langetermijnvisie voor
“woonzorgcentra” worden ontwikkeld die gericht is op de toekomstige noden van de Opwijkse
ouderenbevolking.
Het armoederisico ligt bij ouderen dubbel zo hoog als het gemiddelde. Daarom moeten OCMW
en gemeente extra aandacht hebben voor armoede bij die inwoners.
Veel 65-plussers vandaag zijn nog zeer actief. Zij verwachten van de gemeente een beleid dat
hun actief leven ondersteunt. De gemeente moet zorgen voor voldoende mobiliteit voor
senioren. Binnen een “breed” mobiliteitsplan moet worden tegemoetgekomen aan de
mobiliteits- en toegankelijkheidsbehoeften van senioren en minder mobiele personen.
Daarnaast moet de gemeente sport-, culturele en andere activiteiten voor ouderen actief
ondersteunen. Ouderen moeten ten volle van het cultureel aanbod gebruik kunnen maken.
Toegankelijkheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de culturele infrastructuur en het
aanbod moeten een blijvend aandachtspunt zijn in het gemeentelijk cultuurbeleid. De gemeente
dient tenslotte een ruim ontspannend, educatief en leerzaam programma te ontwikkelen in
het kader van levenslang leren, met speciale aandacht voor het dichten van de digitale kloof.

13. MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, VREEMDELINGEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
De gemeente vervult een belangrijke rol bij de participatie en integratie van burgers. Het
integratiebeleid moet mensen helpen functioneren in onze samenleving, waarin ze plichten en
rechten hebben, waarin ze gerespecteerd worden in hun individuele eigenheid en daartoe de
ontplooiingskansen krijgen.
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Vreemdelingen en anderstaligen moeten zich aanpassen en integreren. De gemeente kan dit
stimuleren via het onderwijs en deelname aan het sociale en culturele leven in Opwijk.
In Opwijk is de omgangstaal het Nederlands. Het leren van de taal voor wie in onze regio komt
wonen, is een kwestie van eigenbelang en noodzaak. Elke nieuwkomer kan in de gemeente
terecht voor een passende opleiding Nederlands, via het Sociaal Huis en de gemeente.
Sociale huisvesting of bouwkavels zijn voorwaardelijk. Bereidheid om Nederlands te leren of een
binding met de streek kunnen daarom dienen als criterium om aan bepaalde mensen voorrang
te geven.
Verenigingen worden aangemoedigd om hun werking open te stellen voor iedereen
(autochtonen én allochtonen).
In het kader van de ontwikkelingssamenwerking moeten de lokale initiatieven verder
ondersteund worden.

14. OPENBARE WERKEN, PATRIMONIUM, NUTSVOORZIENINGEN, RUIM- EN
REININGINGSDIENSTEN, AFVALBELEID, WATERLOPEN EN BESTRIJDEN
WATEROVERLAST
14.1

Openbare werken

Openbare werken zijn een heel belangrijk onderdeel van het bestuur. Een goede coördinatie met
andere bevoegdheden is essentieel. Overleg tussen de verschillende instanties is onontbeerlijk
voor een vlotte manier van werken.
Het is belangrijk dat lopende dossiers op een efficiënte manier worden opgevolgd.
M.b.t. het wandel- en fietsroutenetwerk krijgen volgende punten bijzondere aandacht :
-

het verder uitbouwen van het bestaande wandel- en fietsroutenetwerk in samenwerking
met alle actoren op het veld;
bestaande voet - en fietspaden moeten worden verbeterd en voldoende worden verlicht;
nieuwe voet - en fietspaden moeten worden aangelegd;
voetpaden moeten voldoende breed zijn en de drempels verlaagd, zodat ze ook
toegankelijk zijn voor kinderwagens of rolstoelgebruikers;
het onderhoud van het fietsnetwerk moet worden gegarandeerd;
het voorzien in voldoende en veilige fietsparkeerplaatsen in de centra, aan bibliotheken,
sporthallen of culturele centra, maar ook aan bushaltes en stations;
waar mogelijk zullen oplaadpunten voor elektrische fietsen worden gerealiseerd.

Straten met een slecht wegdek werden tot op heden dikwijls behandeld met een slijmlaag. Het
afschrapen van de toplaag en het opnieuw asfalteren is een duurdere, maar betere en meer
duurzame oplossing.
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Het is van belang dat er bij het uitvoeren van openbare werken een minimum aan
verkeershinder is voor handelaars en bewoners :
-

-

er moet een betere informatie worden gegeven over nakende werken, de voortgang en
eventuele gevolgen die deze werken zullen hebben op de bereikbaarheid van hun zaak of
woning;
een beter overleg tussen de gemeente, omringende gemeenten en de nutsbedrijven moet
zorgen voor een efficiëntere planning van wegenwerken;
aannemers moeten nader opgevolgd worden zodat de duurtijd van de hinder wordt
ingeperkt (met bestraffings- en beloningsclausules);
de signalisatie bij wegenwerken moet verbeterd worden;
als fiets- of voetpaden onderbroken worden, moet men voorzien in een veilige
oversteekplaats.

Kleine werken kunnen worden uitgevoerd in eigen beheer mits begeleiding van personeel en
met aangepast materiaal. De kleine werken die uitbesteed worden, gebeuren onder een apart
begrotingskrediet, zoals in het verleden het geval was.
De dorpskern van Mazenzele en de Singel moeten heringericht worden.
Onkruidbestrijding moet op een andere manier gebeuren.
Om de zichtbaarheid en het veiligheidsgevoel te vergroten, zal de groendienst het struikgewas
van de groenstroken korter snoeien en de bermen langs de invalswegen frequenter maaien.
In de dorpskern van Opwijk moeten extra parkeerplaatsen gerealiseerd worden.
Grote prestigewerken staan niet op de agenda. Het is de bedoeling om in kleine noden tegemoet
te komen, vele kleintjes maken immers één groot.
14.2

Patrimonium

Er dient een onderzoek te gebeuren naar de toestand en het nut van de bestaande gemeentelijke
gebouwen.
De kantoren en gebouwen van de gemeente moeten stelselmatig worden gescreend op
energieverbruik. Aan de hand hiervan kan een plan opgemaakt worden en minder
energieverbruik wordt gestimuleerd. Desgevallend zullen renovatiewerken moeten worden
uitgevoerd. Op termijn moet worden gestreefd naar één gemeentelijk administratief centrum
waar zowel de gemeentelijke als de OCMW-administratie worden in onder gebracht.
14.3

Nutsvoorzieningen

Een beter overleg tussen de gemeente, de provincie, de omringende gemeenten en de
nutsbedrijven moet zorgen voor een efficiëntere planning.
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14.4

Ruim- en reinigingsdiensten

Een degelijke ruim- en reinigingsdienst is essentieel om de veiligheid van het verkeer te
garanderen. Wat betreft sneeuwruiming zal er voor elke winter een plan worden opgemaakt en
besproken met de betrokken actoren. Het aanschaffen van efficiënter materiaal zal worden
onderzocht.
14.5

Afvalbeleid

Door het nieuwe materialendecreet zal de selectieve inzameling van afval nog toenemen. Afval
voorkomen blijft het uitgangspunt, gevolgd door een selectieve inzameling. Volgens het principe
“de vervuiler betaalt” wordt de zwaarste bijdrage op het restafval gelegd.
Het aantal afvalsoorten waarvoor de burger moet betalen als hij het in het containerpark
aanbiedt, moet beperkt blijven tot het strikte minimum.
Er zal worden gezocht naar een degelijkere oplossing voor ophaling van het GFT afval.
Composteren wordt aangemoedigd voor wie daartoe de ruimte heeft. Voor het restafval moet de
frequentie van het ophalen verhoogd worden tijdens de zomermaanden.
Sluikstorten moet krachtdadig worden aangepakt. Daarbij wordt gekozen voor een
totaalaanpak, van preventieve tot sanctionerende maatregelen.
14.6

Waterlopen en bestrijden wateroverlast

De gemeente moet de inwoners vrijwaren voor wateroverlast. Het zoveel mogelijk vasthouden
van regenwater aan de bron is hierbij cruciaal.
Investeringen in rioleringen dienen te gebeuren op basis van gedetailleerde studies.
De overstromings- en slibproblematiek moet preventief worden aangepakt door
bodemerosie te bestrijden.
Bij het aanleggen van nieuwe verkavelingen moet steeds een degelijke watertoets gebeuren.
Kandidaat-bouwers en kopers in watergevoelige gebieden moeten geïnformeerd worden.
In landelijke gebieden waar geen riolering wordt aangelegd, moet er ondersteunend worden
opgetreden bij de installatie van individuele zuiveringsinstallaties.
Bij de uitvoering van bestratingswerken dient zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van
waterdoorlatende materialen.
De opmaak van het uitvoeringsplan gebeurt in overleg met Pro Natura, de dienst Milieu en de
adviesorganen voor het onderhoud van grachten, rietvelden en wateropvangbekkens.
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15. LEEFMILIEU, DUURZAME ONTWIKKELING EN ENERGIE
De kwaliteit van ons leefmilieu is prioritair.
De nieuwe legislatuur gaat voor een gemeentelijk energie- en milieubeleid dat gebaseerd is
op duurzaamheid. Duurzaamheid is het voorzien in de behoeften van de huidige generaties
zonder de behoeften van de toekomstige generaties te hypothekeren.
De bestaande open ruimte moet worden beschermd. Waar mogelijk moet er plaats worden
gecreëerd voor natuur.
De bestaande groene ruimten binnen buurten moet worden gerespecteerd. Een goed
onderhoud is hierbij essentieel. De bestaande groene ruimten binnen buurten zullen worden
geïnventariseerd en er zal een beheersplan worden opgesteld. Het streven naar meer groen in
de dorpskernen en buurten is essentieel.
Er zal worden onderzocht waar er mogelijkheid is tot het verbinden van groene ruimten.
De milieuraad is een belangrijk adviesorgaan en wordt aanzien als belangrijke actieve partner
van het beleid. Andere natuurverenigingen worden verder ondersteund en zullen worden
betrokken bij het beleid via inspraakmogelijkheden.
Het netwerk van trage wegen zal worden vervolmaakt. Zowel toeristisch, landschappelijk als
cultuurhistorisch zijn dergelijke wegen waardevol. De opmaak van een globaal plan voor de
herwaardering van trage wegen dringt zich op, in overleg met de landbouwsector. De
herwaardering van buurt-, voet-, en kerkwegen is hierbij prioritair.
Specifieke biotopen moeten worden beschermd.
Het grote probleem van sluikstorten moet een halt worden toegeroepen door te sensibiliseren
en gepaste maatregelen te treffen. Het op poten zetten van een detectie- en meldsysteem i.v.m.
vervuiling is een eerste stap om vervolgens in te grijpen waar nodig.
Geluid- en lichthinder zijn te vermijden.
De gemeente moet de inwoners vrijwaren van wateroverlast. Het zoveel mogelijk vasthouden
van regenwater aan de bron is hierbij cruciaal. Bij nieuwe projecten zal er steeds een watertoets
gebeuren en zullen kandidaat-bouwers voldoende worden geïnformeerd.
De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld inzake energie-efficiëntie. Openbare gebouwen
moeten opgetrokken of gerenoveerd worden in duurzame materialen waarbij zuinigheid
vooropstaat.
Hergebruik zal worden gestimuleerd.
Multifunctioneel gebruiken van de ruimte is duurzaam ruimtegebruik.
Het milieubeleid zal maximaal inzetten op subsidiëringsopportuniteiten van de hogere
overheden.
De bestaande samenwerkingsverbanden met betrekking tot realisatie van landschapsprojecten
zal worden verder ondersteund.
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16. LANDBOUW, TUINBOUW EN SIERTEELT
Op dit vlak gaat het beleid uit van volgende prioriteiten :
-

efficiënte bedrijfsvoering ondersteunen;
betrekken van landbouworganisaties bij het beleid;
acties met betrekking tot waterbeheersing en kwaliteit van beken en grachten.

De nog aanwezige landbouwgronden zullen gevrijwaard worden van bestemmingswijzigingen
en herbevestigd worden in hun status.

17. BEGRAAFPLAATSEN
Op de begraafplaats van Droeshout zullen paden heraangelegd worden en zullen oude verzakte
zerken worden hersteld of verwijderd.
Op de begraafplaats in Mazenzele zal de steenslag worden vervangen door een
waterdoorlatende verharding.

18. DIERENWELZIJN
Deze bevoegdheid wordt tijdens de legislatuur 2013-2018 toegevoegd aan de
bevoegdheden van de schepen van leefmilieu.
Het uitgangspunt is dat Opwijk een diervriendelijke gemeente is. Dierenmishandeling, overlast
tengevolge zwerfkatten, overlast van hondenpoep, bijtincidenten met honden… zijn te
vermijden.
Deze bevoegdheid beoogt een bewustmaking van de bevolking en diereneigenaars omtrent het
welzijn van dieren.
Opwijk heeft op 24 november 2009 een beginselverklaring voor een diervriendelijke
gemeente ondertekend. Deze wordt verder ondersteund.
Er zal worden onderzocht of het mogelijk is om een gemeentelijk contactpunt op te richten
voor mogelijke problemen betreffende dierenwelzijn/dierenmishandeling. Het gemeentelijk
contactpunt zal nauw samenwerken met de contactpersoon die door de politie is aangesteld om
dierenwelzijn te behartigen.
Dierenmishandeling moet zoveel mogelijk worden vermeden en tegengegaan. Dit gebeurt
vooral door preventie en sensibilisatie. Het verbaliseren komt op de tweede plaats.
Informatiecampagnes met betrekking tot dierenwelzijn naar de burger toe zijn heel belangrijk.
Hiervoor zullen regelmatig artikels worden gepubliceerd in de gemeentelijke infokrant.
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Wat betreft huisdieren worden naast de algemene beleidsopties ook volgende beleidsopties
genomen:
-

de sterilisatie-acties van zwerfkatten worden verder gezet en verder gepromoot. De
lokale dierenartsen zullen hierbij worden betrokken;
er zal geen subsidie worden uitgewerkt voor sterilisatie van huiskatten vermits zij vanaf
1 september 2014 onder de verplichte sterilisatie vallen;
bij het organiseren van gemeentelijk vuurwerk zullen de burgers via de gemeentelijke
infokrant worden verwittigd en worden aangemaand om hun honden binnen te houden;
tijdens vakantieperiodes zal er worden geïnformeerd over dierenopvangplaatsen;
de problematiek van de hondenpoep zal verder worden opgevolgd. Hiervoor zullen
sensibiliseringsacties worden georganiseerd. Bijkomend zal er onderzocht worden of er
een mogelijkheid is om hondenloopplaatsen te voorzien.

Wat betreft landbouwdieren worden bijkomend volgende beleidsopties genomen:
-

er zal worden toegezien op de strikte toepassing van het verbod op rituele
thuisslachtingen;
de bevolking zal worden geïnformeerd over erkende slachtplaatsen tijdens religieuze
slachtfeesten.

Wat betreft rondreizende dieren worden bijkomend volgende beleidsopties genomen:
-

er worden enkel erkende circussen zonder wilde dieren toegelaten;
er zal nauw worden samengewerkt met politie en gevraagd worden naar extra controles
op de verblijfplaatsen van rondreizende dieren tijdens kermisperiodes en bij
circustentoonstellingen.

Bevoegdheidsoverschrijdend:
Er zal worden onderzocht of het mogelijk is, in samenspraak met de Opwijkse scholen, aandacht
te besteden aan de problematiek van dierenwelzijn.

19. MARKTEN, KERMISSEN EN FOREN
Kermissen, wijkfeesten, avond- en jaarmarkten moeten nieuw leven worden ingeblazen.
Er is nood aan specifieke aandacht en ondersteuning voor de kermissen en jaarmarkten van
Mazenzele, Droeshout en Nijverseel.
Buurtinitiatieven moet worden ondersteund door de gemeentelijke overheid. Dit kan door
middel van het invoeren van een buurtfeestcheque naast de reeds bestaande materiële
dienstverlening.
De avondmarkt zal een gemeentelijk initiatief worden waarrond de nodige communicatie zal
gevoerd worden en waarvoor de nodige middelen zullen worden vrijgemaakt.
De rommelmarkten zullen vanuit het gemeenschapscentrum blijvend ondersteund worden.
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20. INFORMATIE, PUBLIC RELATIONS EN COMMUNICATIE
De bevolking moet niet alleen grondig geïnformeerd worden over de beleidsbeslissingen die
genomen worden, zij moet ook de kans krijgen om actief te participeren in de verschillende
beleidsdomeinen.
De werking van de verschillende adviesraden dient gestimuleerd en de geleverde adviezen
dienen ernstig onderzocht te worden.
Het periodieke magazine dat door de gemeente wordt uitgegeven, moet aantrekkelijker
worden gemaakt en moet aangestuurd worden door een redactiecomité dat waakt over de
neutraliteit van de berichtgeving en samenwerking met de communicatieambtenaar.
Bij belangrijke projecten dienen de burgers geconsulteerd te worden in de aanvangsfase van het
project en niet bij het eindresultaat.
De samenwerking met het Opwijks Leven zal voortgezet worden.
De website van de gemeente moet verder verfijnd en verbeterd worden zodat het voor de
burgers een nuttig instrument is.

21. INFORMATICA
Een gemeentelijk informaticanetwerk heeft een vergelijkbaar profiel van een middelgrote
KMO en kan niet langer plaatselijk beheerd worden. Men moet streven naar de uitbesteding
van het netwerk aan een gespecialiseerde firma met de nodige ondersteuning. Het huidige
systeem moet geanalyseerd en in kaart worden gebracht om nadien de nodige bijsturing te
kunnen realiseren. Hierdoor krijgt de gemeentelijke informaticus meer ruimte om de
plaatselijke ICT-problemen op te lossen. De gemeentelijke informaticacommissie blijft een
belangrijk controleorgaan bij aankoop van nieuwe soft- en hardware.

Geografisch informatie systeem (GIS)
Dit houdt in dat alle ruimtelijke gegevens worden verwerkt in een databank, zodat deze op een
kaart kunnen getoond worden. Op deze manier kan het gemeentelijk GIS-systeem een handig
systeem zijn en ondersteuning bieden aan andere gemeentelijke diensten zoals de bouwdienst,
technische dienst, milieudienst,…Het spreekt vanzelf dat alle toepassingen op dit gebied moeten
worden opgevolgd en moeten worden geïmplementeerd indien nuttig en efficiënt voor de
betrokken diensten.
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22. VLAAMS BELEID
De wetgever heeft op 1 september 1963 het Nederlands als officiële taal van onze gemeente
bevestigd. Door de nabijheid van Brussel wordt onze gemeente echter geconfronteerd met een
toenemende internationalisering en een aanhoudende verfransingsdruk.
Onze gemeente verwacht van de inwoners dat ze zich in de plaatselijke gemeenschap integreren
en dus Nederlands leren. Het beheersen van het Nederlands is de hefboom voor hun deelname
aan het sociale, culturele en economische leven in onze gemeente.
Opwijk is trots op zijn taal en cultuur en wil zich niet afschermen, maar met een open blik naar
de wereld kijken. Van alle inwoners wordt verwacht dat ze zich in het Nederlands uitdrukken.
Deze bestuursmeerderheid zal in al zijn bestuursdaden en contacten een actief beleid voeren om
het Nederlandstalig karakter van onze gemeente te vrijwaren.
De reeds bestaande adviesraad Vlaams beleid, bestaande uit vertegenwoordigers van de
politieke partijen, handelaars en verenigingen zal op regelmatige basis een evaluatie maken van
het gevoerde beleid betreffende het behoud van het Vlaamse karakter van de gemeente. De
werkgroep en de adviesraad Vlaams Beleid zijn de spreekbuizen van het Vlaams beleid in onze
gemeente. Deze worden beiden verder gezet.
Het gemeentebestuur zal zich verder engageren om een strikte naleving te bekomen van de
taalwetgeving in Opwijk. Een vriendelijk en correct onthaal in het Nederlands, de enige officiële
bestuurstaal, in alle openbare diensten is dan ook een noodzaak.
De gemeente zal blijvend en met fierheid tonen dat het een Vlaamse gemeente is. 11 juli blijft
een feestdag waarbij we onze eigenheid en identiteit vieren.
We geven alle betrokken diensten zoals politie en wegbeheer de opdracht om te waken over de
naleving van de bestaande taalwetgeving.
De gemeente zal verder nagaan of de initiatieven betreffende de “Vlaamse rand” die vandaag
worden opgezet door de Vlaamse Regering ook kunnen gelden in Opwijk.
We kijken er verder op toe dat de overheidsbedrijven die op ons grondgebied gevestigd zijn de
bestuurstaalwet stipt naleven en dienen consequent klacht in als er overtredingen gemeld
worden.
De gemeente zal als concessieverlenende overheid voor bijvoorbeeld reclame op
informatiezuilen en wachthokjes uitgaande van het eigendomsrecht voorwaarden opleggen met
betrekking tot het taalgebruik door de concessiehouder. Bij overtredingen wordt het contract
opgezegd. We onderzoeken hoe we bestaande contracten in die zin kunnen herzien.
Er wordt binnen de gemeentelijke administratie een cel “Vlaams karakter” opgericht, waar de
inwoners terecht kunnen met vragen en klachten over de toepassing van de taalwetgeving. Deze
cel brengt jaarlijks aan de gemeenteraad verslag uit over haar bevindingen en aanbevelingen.
Om de kans op integratie in de Opwijkse samenleving te vergroten zullen de praattafels
verder worden uitgebouwd. Daarnaast zal de gemeente taallessen organiseren.
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Verder zal onze gemeente verder werk maken van integratie van alle inwoners door
ondersteuning van wijkwerking, verenigingen en buurtinitiatieven.
Het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijkheden om een grondfonds op te richten met als
doel om zelf panden of gronden te verwerven in het kader van een sociaal woonbeleid dat het
Vlaamse karakter van Opwijk ondersteunt. Voormelde grondregie moet gericht zijn op de
Opwijkenaren en mensen die een band hebben met onze gemeente.
Mits bepaalde criteria, te bepalen door de plaatselijke overheid, vervuld zijn, moeten deze
prioriteit krijgen bij het aansnijden van een eigen grondregie.
Daarnaast wil de gemeente een verwervingspremie invoeren voor jonge Opwijkenaren die aan
bepaalde voorwaarden voldoen, bij het verwerven van hun eerste woning of appartement.
Ook de besteding van de huursubsidies vanuit de Vlaamse Gemeenschap moeten vooral ten
goede komen van onze eigen inwoners. De gemeente moet blijven aandringen op meer
transparantie
i.v.m.
de
werking
en
toewijzingscriteria
van
de
sociale
huisvestingsmaatschappijen.
Ook handelaars, bankinstellingen, verenigingen zullen worden aangemoedigd om het
Vlaamse karakter van de gemeente te bewaren. De gemeente zal initiatieven ontwikkelen gericht
aan de middenstand om het Vlaams karakter van onze gemeente verder te bestendigen. Een
beroep wordt gedaan op de handelaars, middenstanders, distributiecentra en
verhuurkantoren om het Nederlands te gebruiken in contacten met de klanten.
Het gemeentebestuur zal aan de inwoners en handelaars vragen hun woningen en winkels op 11
juli, het feest van de Vlaamse gemeenschap, te bevlaggen om zo het straatbeeld een feestelijk en
Vlaams karakter te geven.
Verkavelaars en bouwpromotoren worden verzocht om in hun publiciteit het Nederlands te
eerbiedigen.
Daarnaast maken we vooraf klare afspraken met aannemers of nutsbedrijven over het plaatsen
van eentalig Nederlandse wegwijzers en verkeerssignalisatie bij openbare werken. De
gemeente kan een GAS-reglement op anderstalige signalisatieborden goedkeuren.
Wij plannen herhaalde bewustmakingscampagnes naar inwoners en handelaars om de eigen taal
te spreken en anderstaligen de kans te geven het Nederlands te oefenen.
Markten, braderieën, occasionele markten of andere initiatieven van handelaars en
middenstanders, al dan niet met medewerking van de gemeente, dienen georganiseerd te
worden in overeenstemming met de officiële taal van de gemeente.
Verder zal de gemeente inspanningen doen om anderstalige uithangborden af te wijzen, gezien
deze niet verenigbaar zijn met het Vlaamse karakter van onze gemeente.
Opwijk zal nieuwe initiatieven ontwikkelen om tot een intergemeentelijke samenwerking te
komen. Een gecoördineerd beleid in deze biedt ongetwijfeld een meerwaarde.
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Naast alle andere initiatieven die het gemeentebestuur en de verenigingen nemen, zal dit voor
de anderstalige inwijkeling een aansporing zijn tot een snelle integratie in de plaatselijke
gemeenschap.
Vlaams beleid ook in jeugd- en sportbeleid. We willen gemeentelijke initiatieven en financiële
stimulansen koppelen aan het gebruik van het Nederlands in de communicatie binnen de
sportverenigingen en sportevenementen, tussen de verantwoordelijken en de leden
(briefwisseling, trainingen, wedstrijden). Een Vlaams beleid op maat van de sportactiviteiten in
onze gemeente zal dus meegenomen worden in het takenpakket van de sport- en jeugdraad die
onze daadwerkelijke steun krijgt.
In het kader van het onderwijsbeleid moeten anderstalige ouders worden aangespoord om
Nederlands te leren. Tijdens de schooluren kunnen taallessen voor de ouders georganiseerd
worden.
De contacten tussen de directie, leerkrachten en ouders dienen volledig in het Nederlands te
verlopen. Ouders die nog geen Nederlands praten, moeten vergezeld zijn van een tolk. Deze tolk
moet een volwassene zijn en geen oudere broer of zus van het kind.
De consequenties van de ontdubbeling van het gerechtelijk arrondissement Brussel-HalleVilvoorde moeten worden opgevolgd.
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