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Draag zorg voor elkaar, neem afstand.
#verspreid liefde, geen virussen.
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Beste lezer
Heel de wereld is in de ban van het coronavirus.
De reeks van maatregelen om het virus in te perken
in ons land bewijzen binnenkort ongetwijfeld hun nut.
Maar ook Opwijk gaat op slot. Dit kan niet zo maar gebeuren zonder dat ik mijn bezorgdheid om jullie wil laten blijken. Het coronavirus heeft iedereen in zijn macht.
We kunnen mekaar niet meer omhelzen, mekaars hand
niet meer vastnemen en geen knuffel meer geven. Onze rusthuizen zijn niet meer toegankelijk voor bezoekers, cafés, restaurants en
de meeste winkels zijn dicht. Mensen die blijven werken, kloppen volop
overuren.
Ik wil langs deze weg een warme oproep doen naar iedereen om voor
Opwijk te blijven zorgen. Laat ons voldoende aandacht besteden aan de
mensen die het meest getroffen worden. Via vrijwilligerswerk kunnen we
ons steentje bijdragen. Laat ons onze vrijgekomen tijd gebruiken voor
wat extra tijd voor onszelf of ons gezin. Laat ons tijdens en na deze crisis
maximaal onze inkopen doen bij onze Opwijkse handelaars.
Respect voor de mensen die in moeilijke omstandigheden de strijd tegen
het virus aangaan. Het is hartverwarmend als ik zie hoe creatief jullie zijn.
Mensen maken mondmaskers, doen boodschappen voor risicogroepen,
zelfstandigen schenken overschotten, kinderen maken tekeningen voor
rusthuizen, enz...
Ik ben trots op jullie, want er is zo veel solidariteit in Opwijk.
Onze gemeentelijke diensten staan onder druk, maar leveren fantastisch
werk. Wij houden ons aan de opgelegde maatregelen van de Nationale
Veiligheidsraad. Via onze website krijgen jullie zo vaak als nodig een
update.
Vragen kunnen gesteld worden via het
gemeentelijk meldpunt (T 052 36 51 11 of
E info.corona@opwijk.be). Ikzelf ben steeds
bereikbaar via T 0478 28 84 19 of
E albert.beerens@opwijk.be.
Laat ons goed voor mekaar en voor
onszelf zorgen.
Albert Beerens
Uw burgemeester
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Wat je in handen hebt, is een
infoblad dat bij de samenstelling
tot het allerlaatste moment
rekening hield met de
opgelegde coronamaatregelen.
Er bestaat een kans dat na het
drukken van dit nummer deze
maatregelen werden verlengd,
verstrengd of versoepeld.
Daardoor kan het zijn dat heel
wat aangekondigde activiteiten
niet mogen doorgaan of net wel.
Hou hier steeds rekening mee!
Van zodra hier meer duidelijkheid over is, communiceren we
dit via alle gemeentelijke informatiekanalen. U vindt steeds de
laatste maatregelen terug op
https://www.infocoronavirus.be/nl/faqs/.
Dank voor het begrip.
Dienst Communicatie
Ringlaan 20 / T 052 36 51 23
E communicatie@opwijk.be
E info.corona@opwijk.be
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Beste Opwijkenaar
Via dit schrijven geeft het gemeentebestuur je graag extra informatie omtrent het coronavirus- COVID-19.
OPWIJK HELPT
Veel Opwijkenaren steken graag een handje toe aan hun buren. Als gemeente willen we deze initiatieven
ondersteunen door mensen die hulp vragen en mensen die hulp nodig hebben, samen te brengen.
Er zijn verschillende hulpvragen, durf de jouwe te stellen! Boodschappen doen, naar de apotheek gaan,
mondmaskers maken, de hond uitlaten en dergelijke.
Heb je hulp nodig? Of wil je hulp bieden?
Laat het ons weten! Je kan je online registreren via www.opwijk.be/opwijk-helpt
of je kan een medewerker van de gemeente bereiken via opwijkhelpt@opwijk.be of 0495 29 19 08
(binnen de kantooruren).
WIE MAG HELPEN ALS VRIJWILLIGER
Vrijwilligers die zich aanmelden moeten uiteraard in goede gezondheid zijn. Als je ziektesymptomen vertoont,
zet je je vrijwilligerswerk stop. Mensen vanaf 65 jaar of mensen met een verhoogd gezondheidsrisico komen
niet in aanmerking om te helpen. Deze voorschriften gelden niet voor telefonisch vrijwilligerswerk van thuis uit.
VERZEKERING VOOR VRIJWILLIGERS
Er is veel solidariteit in Vlaanderen. De Vlaamse overheid wil er mee over waken dat het vrijwilligerswerk
veilig gebeurt. Er is nu ook een gratis verzekering voor vrijwilligerswerk in deze corona-tijd te ondersteunen.
Hiervoor kan je je registreren via https://www.vlaanderenvrijwilligt.be.
Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:
1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-,
long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden.
Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
4. Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
5. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.
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Beste vereniging, burger, sporter, lezer,…
De federale overheid kondigde op 19 maart 2020
verstrengde coronamaatregelen af tot en met 5 april.
Het gemeentebestuur van Opwijk houdt enkele
maatregelen verder aan TOT EN MET 30 APRIL
2020. Deze maatregelen druisen niet in tegen
de wensen van de overheid die reeds vraagt om
bedachtzaam om te springen met activiteiten in
de maand april. Het college van burgemeester en
schepenen keurde tijdens een virtuele zitting van
maandag 23 maart 2020 de volgende maatregelen
goed tot en met 30 april 2020:
• De gemeentelijke zalen blijven gesloten. Dit
zijn site Hof ten Hemelrijk, ’t Schoolhuis (zaal),
Sint-Pauluszaal, De Boot (zaal) en De Kersenpit.
Dit houdt in dat in april geen enkele activiteit
hier kan plaatsvinden. Reservaties tot en met
30 april worden omgeboekt naar een latere
datum of terugbetaald.
• De sporthal blijft gesloten. Dit betekent
ook dat de cafetaria van de sporthal niet
zal openen, alsook het vergaderzaaltje
niet. Reservaties tot en met 30 april worden
kosteloos geannuleerd.
• De sportkampen tijdens de paasvakantie
gaan eveneens niet door.
• ’t Opwijks Archief blijft gesloten.
• De bibliotheek blijft gesloten.
Zijn jouw boeken uitgelezen en toch nog
een zee van tijd om je in een ander verhaal
te verdiepen? Aarzel niet om te mailen
(bibliotheek@opwijk.be) of te bellen
(052 36 15 65)! Je kan boeken reserveren en
wij leggen ze op een afgesproken tijdstip
voor jou klaar. Boeken binnenbrengen kan
via de inleverbus. Alle termijnen werden
alvast verlengd tot 5 mei.
Wist je dat de bib ook digitale lees-,
luister- en kijktips voor je heeft? Neem een
kijkje op https://opwijk.bibliotheek.be/
digitale-diensten-van-de-bib.
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• Volgende gemeentelijke evenementen
(of in samenwerking met de gemeente)
worden geschrapt:
- 8 april - Leesfoor - Bibliotheek
- 10 april - De paashazen op de wekelijkse markt
- Cultuur
- 14 tot 17 april - sportkampen paasvakantie
- Sport
- 15 april - Café Zetta - Welzijn
- 20 april - Leesclub - Bibliotheek
- 21 april - KJV – Bibliotheek
- 21 april – Film Niet Schieten! – Cultuur ism
Liberale vrouwen Opwijk-Mazenzele
- 22 april - Leesfoor - Bibliotheek
- 22 april - Buitenspeeldag - Jeugd/sport
- 23 april - KJV - Bibliotheek
- 23 april - Lezing Ann Ceurvels - Cultuur
- 24 april - HK Flanders Harp Quartet - Cultuur
Verplaatst naar 8 mei 2021!
- 25-26-27 april - Erfgoeddag
Archief/toerisme i.s.m. Kunst in Lege Huizen
Verplaatst naar 24-25 april 2021!
- 27 en 28 april - Schoolvoorstelling de ark
van Noway - Cultuur
• Voorstellingen in GC Hof ten Hemelrijk
worden verplaatst of tickets worden
terugbetaald. De cultuurdienst zal elke
tickethouder hiervoor contacteren.
• De speelpleinen, het skatepark en
de atletiekpiste blijven afgesloten.
Indien jullie nog vragen hebben, aarzel niet
de betrokken diensten te contacteren.
Specifieke (lokale) vragen inzake maatregelen
Covid-19, kunnen steeds gesteld worden via
info.corona@opwijk.be.
Elke nieuwe update vinden jullie ook terug op
onze webpagina: www.opwijk.be.
Draag zorg voor elkaar, neem afstand.
#verspreid liefde, geen virussen.

OMGAAN MET CONFLICTEN IN HET GEZIN
TIJDENS DE CORONACRISIS
5 TIPS

Deel samen je dag in.
Beweeg voldoende
(wandelen, fietsen, yoga,...).
Doe leuke dingen samen
en neem tijd voor jezelf.
Geef elkaar elke dag een
complimentje.

WORD JE BOOS?
UIT JE GEVOELENS
Zeg wat je voelt of schrijf
het op. Laat kinderen
tekenen of hun gevoelens
uitbeelden met speelgoed.

BESPREEK
SPANNINGEN EN
CONFLICTEN
Wat maakt jou en andere
gezinsleden (weer) rustig?
Wat ontspant je?
Praat over oplossingen.
Na een ruzie: praat het uit.

DRUK OP DE
PAUZEKNOP
Verlies je controle? Tel tot
10, Adem diep in en uit,
Ga naar buiten. Gaat iemand
over jouw grens?
Neem afstand.
Zoek een veilige plek.

ZOEK STEUN OF HULP
Blijf contact houden met
vrienden en familie. Praat
met iemand die je vertrouwt.
Zoek professionele hulp
(bv. telefonisch/online).

Professionele hulp bij geweld?
NOODSITUATIE? Politie: 101 / Medische noodhulp: 112
PROFESSIONELE HULP: Bel of chat met hulplijn 1712 bij vragen over geweld. Gratis en anoniem.

v.u. Bert Lambeir | p/a CAW Oost-Brabant | Redingenstraat 6 | 3000 Leuven | www.1712.be

ZORG VOOR
STRUCTUUR, VOOR
JEZELF EN ELKAAR

Meer info op
www.1712.be
www.slachtofferzorg.be
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Belangrijke coronarichtlijnen
voor bos- en natuurgebieden
Wandelen in het bos is gezond. Kom nu echter
enkel alleen wandelen, in gezinsverband of
met ten hoogste twee personen die niet tot
hetzelfde gezin behoren. Vermijd wandelingen met
grootouders of mensen uit de risicogroepen.
Hou minimaal 1,5 meter afstand tegenover mensen
die niet tot je gezin behoren. Als het te druk is in het
bos of natuurgebied, zodat je de afstandsregels niet
strikt kan naleven, doe je er beter aan terug naar
huis te keren en op een ander moment de natuur
in te trekken. Ga bij voorkeur zo dicht mogelijk bij je
huis buiten. Het is niet toegestaan om eventuele
speeltuigen te gebruiken.
Blijf op de paden, het broedseizoen breekt aan
en onze dieren hebben hun rust nodig. Gelieve je
niet te begeven in bossen en natuurgebieden die
publiek niet toegankelijk zijn. We willen je er ook
aan herinneren dat honden steeds aan de leiband
moeten. Dit is nodig om geen schade te veroorzaken

aan fauna en flora én om de veiligheid van andere
wandelaars te waarborgen.
De boswachters en natuurinspecteurs van
het Agentschap voor Bos en Natuur hebben
de opdracht gekregen om in KRAVAALBOS de
coronamaatregelen strikt te handhaven, en
mensen aan te spreken die de richtlijnen niet
opvolgen. Alle activiteiten inzake jacht, bijzondere
jacht, bestrijding en visserij zijn verboden, met
uitzondering van faunabeheer dat uitgevoerd
wordt door professionelen in het kader van hun
beroepsactiviteiten.
Paardrijden is verboden in alle bossen en
natuurgebieden, tenzij absoluut noodzakelijk
om het dierenwelzijn te waarborgen.
Info: Milieudienst / Marktstraat 55
T 052 36 51 31 / E milieudienst@opwijk.be
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Netheidsscore in Opwijk
De gemeente Opwijk blijft
door haar aan deelname
aan het coachingtraject
zwerfvuil van Mooimakers
actief inzetten op acties
en maatregelen in het
kader van de zorg voor een
propere gemeente.
Meten is weten…
Met de netheidsscore wordt op een gestandaardiseerde wijze de openbare reinheid objectief in
kaart gebracht. Voor 2017, 2018 en 2019 werd deze
netheidsscore voor een groot aantal straten en ‘hot
spots’ (locaties met extra aandacht voor zwerfvuil)
in Opwijk uitgevoerd door studiebureau Arcadis.
Vanaf 2020 gebeuren de jaarlijkse periodieke metingen door de milieudienst.
De resultaten van de jaarlijkse netheidsscore dienen
als basis voor de evaluatie van de openbare reinheid
in de gemeente. Tijdens de metingen wordt gekeken
naar de hoeveelheid zwerfvuil die aanwezig is op
plaatsen met verschillende omgevingstypes, zoals
hoofdwegen, woonwijken, landelijke wegen, enz.
In 2019 werd een verbetering vastgesteld van de
hoeveelheid aanwezig zwerfvuil aan afvalverzamelpunten (sites bolglascontainers, textielcontainers)
ten opzichte van 2018 (74,5 punten in 2019 - 62,4
punten in 2018).
Een belangrijk aandachtspunt vormt de centrumstraten: ten opzichte van de netheidsscore in 2018
is deze netheidsscore voor de aanwezigheid van
zwerfvuil in centrumstraten in 2019 verslechterd
(2018: 89,3 - 2019: 85,8).
De netheidsscore voor de schoolomgeving verdient
nog beter aandacht: met een netheidsscore in 2019
van 72,8 is een duidelijke verslechtering vastgesteld
ten opzichte van de netheidsscore van 84,5 in 2018.
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In het algemeen scoort Opwijk in 2019 met een
netheidsscore (totaal) van 86,9 nog altijd beter
dan het gemiddelde van 77 in Vlaanderen.
De gemeente blijft uiteraard verder inspanningen
doen om Opwijk nog properder te houden, maar
rekent hierbij ook op de verantwoordelijkheidszin,
gedrag en inzet van onze burgers zodat minder (en
nog liever geen) zwerfvuil op de straat terechtkomt.
In de strijd tegen zwerfvuil kan de gemeente sinds
jaren hierbij onder meer rekenen op de vrijwillige
medewerking van momenteel 138 Opwijkenaren
die zelf regelmatig de handen uit de mouwen
steken om zwerfvuil in Opwijk op te ruimen.
Waarvoor dank! Niemand wil immers een vuile
omgeving en iedereen heeft er zeker baat bij om te
wonen in een groene en zwerfvuilvrije omgeving.
TIP
Maak van de gelegenheid gebruik om tijdens
een coronawandeling in de buurt een zakje
mee te nemen en zwerfvuil op te ruimen.

bibliotheek

Stripdorp

DEZE
ACTIVITEIT
GAAT
MOGELIJK
NIET DOOR!

Zaterdag 16 mei 2020 – gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk
Opwijk en stripverhalen worden sinds lang samen
vermeld. Dit jaar schrijven we alweer een nieuw
hoofdstuk aan dit verhaal.
Bibliotheek en Dienst Cultuur en Toerisme
organiseren samen voor de tweede maal het
Stripdorp, een evenement voor het hele gezin.
Centrale gasten zijn Hopper en Wauter Mannaert.
De eerste een fictieve figuur, gecreëerd door Jessica
Raes en mascotte sinds 2019 voor het stripgebeuren
in Opwijk. Wauter Mannaert is een succesvol
stripauteur uit Brussel met - zoals de naam je
waarschijnlijk al deed vermoeden - een familieband
met Opwijk.
Wauter Mannaert haalde in 2002 een master
animatiefilm aan Sint-Lukas Brussel en werkt
vandaag als striptekenaar, illustrator en cartoonist.
Daarvoor was hij jarenlang mediapedagoog en
jeugdwerker in dienst van verschillende organisaties
in het Brusselse.
In 2018 publiceerde Wouter het stripalbum “Yasmina
en de aardappeleters”, een album waarvoor hij de
Willy Vandersteenprijs ontving. In mei verschijnt
een vervolg hierop dat voorgesteld zal worden ter
gelegenheid van Stripdorp Opwijk.
Het is de bedoeling om van het Stripdorp een
tweejaarlijks terugkerend evenement te maken. We
kiezen er dan telkens een ander thema voor. Dit jaar
kozen we voor het thema NATUUR.
Hopper is alvast voortdurend in het gezelschap van
zijn kleine vuursalamander, een beschermd dier dat
nog in Kravaalbos leeft. Ook Yasmina uit de strips
van Wauter Mannaert is een toonbeeld van inzet
voor de natuurbescherming.

Het Stripdorp wordt georganiseerd rond een
stripbeurs. In de Schuur bieden de bibliotheek en
een zevental handelaars tweedehands stripalbums
te koop aan. Bookshop Mia zal er de recentste
nummers van populaire stripreeksen verkopen
waaronder beide strips van Yasmina.
Stripfans zijn waarschijnlijk blij met de
signeersessies van Wauter Mannaert, Eric De
Rop (Suske en Wiske; Jommeke) en Jessica Raes
(herinneringskaartjes Stripdorp met Hopper). Naast
de stripbeurs organiseren we heel wat activiteiten
voor verschillende leeftijden. Verschillende
stripfiguren die een link hebben met de natuur
wijzen de weg naar de verschillende activiteiten.
De smurfen zullen vooral de kleintjes van 3 tot 6 jaar
de weg tonen naar de animatie in het Smurfendorp,
de speeltuin en de grime. Yasmina staat in
voor de activiteiten vanaf 7
jaar zoals de vertelsessie
van Herrie de heks, het
springkasteel of de workshop
aardappelstempelen.
Marsipulami zal dan weer
de tieners gidsen naar een
boogschietstand en een
touwenparcours tussen de
bomen. Wauter Mannaert zal een
zeer boeiende lezing geven voor
volwassen stripfanaten over de
groei van z’n loopbaan.
Drank- en eetstandjes,
een muziekgroepje
en een graffiti
demonstratie
zorgen voor
een aangename,
gezellige sfeer!

©Jess

ica Ra

es
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Nieuw!: Mijn Leestipper

STIPP

HET
BOEK

voor volwassenen

Op zoek naar een goed boek? Leden van de bib kunnen
vanaf nu terecht bij Mijn Leestipper voor persoonlijke
leestips. Deze nieuwe dienst tipt leners boeken naar
hun eigen smaak en voorkeur, recht uit de collectie van
hun eigen bib. Elke maand adviseert Mijn Leestipper
volwassen leners verschillende fictieboeken op hun
leest geschoeid.
Zoveel lezers, zoveel smaken. Om de gebruiker te
leren kennen, maakt Mijn Leestipper gebruik van
het leesprofiel en de leenhistoriek, als de gebruiker
dit toestaat. Inloggen kan eenvoudig met het Mijn
Bibliotheek-profiel op mijnleestipper.bibliotheek.be.
Wie dat wil, wordt maandelijks via e-mail op de hoogte
gebracht door de bib dat er nieuwe leestips klaarstaan.
Met Mijn Leestipper weet je altijd wat gelezen!

VAN
JE

LEVEN
NAAR
OP
WEG

Voor persoonlijke leestips, surf naar

mijnleestipper.bibliotheek.be

Vernieuwd!: Boekenzoeker
voor jeugd van 0 tot 18 jaar

Boekenzoeker helpt iedereen tussen 0 en 18 jaar
bij het kiezen van een boek. Op www.boekenzoeker.be
krijgen gebruikers aan de hand van criteria die ze zelf
kiezen, boekentips op maat. Honderden boeken wachten
er om ontdekt te worden!
Kinderen en jongeren kunnen fragmenten lezen en
beluisteren, snuisteren tussen leestips, hun favorieten
opslaan en ermee naar de bibliotheek gaan. Bij de laatste
vernieuwing van de website werd niet alleen gezorgd
voor een frisse lay-out, voortaan kan je bij elk boek ook
controleren of het in het bezit is van onze eigen bibliotheek.
Er zijn nog meer mogelijkheden: op Boekenzoeker
kunnen jonge lezers ook een score geven aan een boek,
commentaar posten of een boek delen met anderen. Er zijn
ook verschillende thematische boekenlijstjes ter inspiratie.
Boekenzoeker is een initiatief van Iedereen Leest,
een organisatie die via verschillende campagnes en
programma’s leesplezier wil stimuleren bij jong en oud. En
dat is ook een belangrijk doel van de openbare bibliotheek!
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Basiscursussen smartphone
voor senioren

DEZE
ACTIVITEIT
GAAT
MOGELIJK
NIET DOOR!

intussen een vertrouwd senior lesgeefster die zich
vlot aanpast aan ritme en interesses van senioren.
Beide cursussen zijn gepland in de Groene Zaal
op dinsdag 5 mei, donderdag 14 mei en
dinsdag 19 mei 2020.
• “Aan de slag met de Android-smartphone”
telkens van 9 tot 12 uur
• “Aan de slag met de iPhone”
telkens van 13 tot 16 uur

Naast het Smart Café voor een ruim publiek denken
Dienst Welzijn en Bibliotheek ook aan de senioren
die minder digitale kennis hebben.
Ook voor echte beginners organiseren we in mei
opnieuw twee cursusreeksen volgens de succesformule van Seniornet Vlaanderen met Maria Jennes,

Het aantal deelnemers is beperkt.
Inschrijven doe je in de bibliotheek aan
de balie tijdens de openingsuren:
T 052 36 51 65 / E bibliotheek@opwijk.be
De kostprijs bedraagt € 20 voor de volledige cursus
van drie halve dagen.

gemeente

Belastingkantoor Londerzeel
verhuist eind april naar Vilvoorde
Het belastingkantoor in de Stationsstraat 90 Bus 1 te
Londerzeel verhuist eind april 2020 naar Vilvoorde.
Heb je vragen over jouw belastingen? Je vindt heel
veel informatie op www.fin.belgium.be. Raadpleeg
je eigen dossier op www.myminfin.be. Vind je hier
geen antwoorden, bel dan naar het contact center
van de FOD Financiën op 02 572 57 57.
Voor vragen over je dossier kan je ook terecht bij het
Centrum Leuven op 02 575 07 80 of in een van de
regionale kantoren:
• Groenstraat 57, 1800 Vilvoorde
• Baron R. de Vironlaan 105, 1700 Dilbeek
• Zwartzustersvest 24, 2800 Mechelen
• Begijnhoflaan 49, 9200 Dendermonde

Tijdens de aangifteperiode in mei en juni kan je in alle
kantoren van de FOD Financiën en in de gemeente
Opwijk jouw belastingaangifte laten invullen.
Zitdagen Opwijk:
GAC I / Marktstraat 55.
Maandag 25 en dinsdag 26 mei 2020.
Telkens van 9 tot 12 uur en van 12.30 tot 14.30 uur.
Neem altijd een afspraak via T 052 36 51 11.
Vermeld je naam, voornaam en rijksregisternummer.
Wie zich aanbiedt na een afspraak krijgt te allen
tijde voorrang op deze zonder. Belastingplichtigen
dienen hun identiteitskaart mee te brengen. Er zijn
3 FOD-medewerkers aanwezig, die elk 30 aangiftes
verwerken. 1 aangifte per afspraak.
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Sorteeranalyses restafval Opwijk
In Opwijk werden 60 zakken gecontroleerd
op inhoud.
Doelstelling:
1. Meten hoeveel recycleerbare materialen
in de restafvalzak zitten.

Tussen 25 november en 17 december 2019 werden
door afvalintercommunale Intradura op diverse
plaatsen in Opwijk restafvalzakken opgehaald die
grondig werden geanalyseerd op hun inhoud.
Op basis van de resultaten van de 18 deelnemende
gemeenten (Opwijk, Asse, Beersel, Bever, Dilbeek,
Drogenbos, Gooik, Halle, Herne, Kapelle-o/d-Bos,
Lennik, Linkebeek, Merchtem, Pepingen, Roosdaal,
Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Wemmel) werd een
sorteeranalyse gemaakt van de inhoud van de
restafvalzak. In totaal (18 gemeenten) werden 1190
zakken gecontroleerd.

2. Meten hoeveel voedsel er in de restafvalzak zit.
3. Meten hoeveel plastic verpakking er in
de restafvalzak zit.
Resultaat:
Uit de sorteeranalyse blijkt dat slechts 43,3%
restafval terechtkomt in de huisvuilzak, maar dat
daarentegen 56,6% recycleerbaar afval aanwezig is
in de huisvuilzak!

Resultaten
Glas

(0,9%)

Hout

PMD

GFT

totaal
recycleerbaar

(0,1%)

(1,3%)

(37,5%)

Inerte
materialen

56,6%

(0,7%)

Textiel

totaal REST

Plastic
verpakking

43,4%

(2,4%)

Metalen

(8,3%)

(0,4%)

KGA

P&K

(3,6%)

Rest

(43,4%)

5
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(1,2%)

AEEA
(0,3%)

Dit 56,6% recycleerbaar afval bestaat uit:
37,5% GFT – 8,3% plastic verpakking – 3,6% papier &
karton – 2,4% textiel – 1,2% KGA – 0,9% glas – 0,7%
inert materiaal – 0,4% metalen – 0,3% AEEA – en
0,1% houtafval.

De gemeente doet een oproep aan elke Opwijkse
burger om nog beter afval te sorteren, geen voedsel
in de restafvalzak (= voedselverlies) te steken,
en nog meer recycleerbare fracties uit de huisvuilzak
te houden.

Het gemiddeld gewicht van de restafvalzak is 8,7 kg.
Veel te veel voedselresten komen terecht in de
huisvuilzak: niet minder dan 17% = 1,459 kg per
huisvuilzak. 43% van het afval in de huisvuilzak
bestaat uit verpakkingsafval!

Veel recycleerbare fracties kunnen meegegeven
worden met de huis-aan-huisophalingen
(o.a. PMD, GFT) of kunnen afgeleverd worden
op het recyclagepark.
Het gemeentebestuur blijft verder inzetten op
sensibilisering en het stimuleren van het correcte
gebruik van de afvalregels bij huisvuilophalingen. Ook
de strijd tegen zwerfvuil blijft permanent voortduren.

Er is dus nog werk aan de winkel... de huisvuilzak in
Opwijk moet zeker nog lichter!

Milieudienst / Marktstraat 55.
T 052 36 51 31 / E milieudienst@opwijk.be

Resultaten
Gemiddeld gewicht per fractie
H out

0,007

A EE A

0,024

M e ta le n (nie t v e rp ak king )

0,038

Ine r te ma t er ia le n

0,066

G la s

0,079

KG A

0,103

P MD

0,110

Te x tie l

0,207

P &K r ec y cle e rb aa r

0,311

Re s tp la st ic - v e rp ak king

0,728

G FT

3,277

Re s t

3,801

G e mid de ld g e wic ht r es t af va lza k

8,748
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sport

NIEUW:
Dance2Be winnaar actie
sportief
‘Maand van de sportclub’
jongerenkamp
voor 12 tot
16-jarigen van
13 t.e.m. 17 juli
Deze zomer krijgt ook deze
leeftijdsgroep de kans om mee
te doen aan leuke dagactiviteiten
via de sportdienst. Naast
sportinitiaties staan er een
filmnamiddag in De Schuur en één
of meerder toffe daguitstappen
op de planning. Meer info krijgen
jullie binnenkort. Hou zeker de
gemeentelijke website en de
facebookpagina van de sportdienst
in het oog.

De Opwijkse dansvereniging werd door Sport Vlaanderen uitgeloot als winnaar voor de deelname aan de “Maand van de sportclub”. Bestuurslid en
trainster bij de club Barbara Geeurickx mocht de opleidingscheque van 100
euro, te besteden bij de Vlaamse Trainersschool, ontvangen van Schepen
van Sport Johan Deleu en Willy Van Mol (voorzitter adviescommissie sport).

Inschrijven van maandag 20 april
t.e.m. zondag 17 mei 2020 via
https://reservaties.opwijk.be.
(cfr. sportkamp zomervakantie).

Maand van de sportclub is een actie van Sport Vlaanderen waarbij de
Opwijkse sportclubs tijdens de maand september hun deuren gratis open
zetten voor initiaties of trainingen. Meer informatie vind je deze zomer op
de facebook van de sportdienst.

Speelstraten 2020
Wil je in de vakantie lekker onbezorgd op straat
spelen, dan kan dat!
Als je woont in een straat waar:
• bijna uitsluitend woningen gelegen zijn.
• waar de snelheidslimiet 50km/uur is.
• en waar er geen openbaar vervoer passeert.
Dan kan je een aanvraag indienen voor 31 mei 2020
om tijdens de zomervakantie een speelstraat in te
richten. Bij het inrichten van een speelstraat wordt
de openbare weg over de gehele breedte afgesloten
voor het verkeer zodat kinderen en jongeren ongehinderd op straat kunnen spelen.
12 / Infoblad gemeente Opwijk / april 2020

Ideaal dus voor
wie wilt hinkelen,
badmintonnen,
rolschaatsen en
zoveel meer. Ook
de volwassenen
genieten mee.
Terwijl de kinderen gezellig spelen, kan er gezellig gepraat
worden met de buren. Het contact tussen
de buurtbewoners wordt intenser.
Interesse om een speelstraat in te richten?
Contacteer de jeugddienst Opwijk, Kloosterstraat 9.
T 052 36 51 60 / E jeugddienst@opwijk.be

Huurtussenkomst voor sportclubs
Voor de huurtussenkomst komen clubs in aanmerking
die erkend zijn als Opwijkse sportvereniging. De huurtussenkomst van de gemeente heeft enkel betrekking
op de meerkost voor het huren van de sporthal van het
Vrij Katholiek secundair Onderwijs (VKO) ten opzichte
van de huurprijs van sporthal Heiveld te Opwijk.
Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke
huurtussenkomst mag er geen sportinfrastructuur vrij
zijn in Sporthal Heiveld Opwijk.

De aanvraagformulieren worden ter beschikking
gesteld via de sportdienst.
Er kan één aanvraagformulier tot huurtussenkomst
ingediend worden per sportseizoen. De aanvragen
voor dit jaar moeten ten laatste op 30 juni 2020 op
de sportdienst worden ingediend.
Info: sportdienst
Heiveld 65 / E sportdienst@opwijk.be / T 052 36 51 07

Financiële ondersteuning van erkende sportclubs
De Opwijkse erkende sportverenigingen kunnen
jaarlijks rekenen op directe financiële ondersteuning vanuit het Opwijkse bestuur. Het uitgekeerde
subsidiebedrag voor een club verschilt van jaar tot jaar,
afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen, kwaliteit en kwantiteit van de werking. De totale subsidie
die te verdelen is, bedraagt € 35.000 op jaarbasis.

te verkrijgen op de sportdienst, dienen ook een
aantal bewijsstukken toegevoegd te worden.
Bij indiening dient het dossier compleet te zijn en
naar eer en geweten ingevuld.

Wat moet je hiervoor doen om in orde te zijn?
Samen met het aanvraagdossier voor de subsidies,

Info: sportdienst
Heiveld 65 / E sportdienst@opwijk.be / T 052 36 51 07

Opgelet: elke erkende sportclub kan een dossier
indienen maar dit voor 1 augustus 2020.

milieu

Hoe warm is jouw huis? Waar kan ik besparen?
Surf naar https://www.opwijk.be/
online-tool-warm-huis- en kom het te weten!
Via enkele eenvoudige vragen berekent de gratis
toepassing hoe jouw woning scoort op het vlak van
energie. Je kan er maatregelen (zoals dakisolatie, nieuwe beglazing of zonnepanelen) kiezen om je woning
energiezuiniger te maken. Mijn Warm Huis toont wat
de impact van deze ingrepen is voor jouw woning op
energetisch vlak, maar geeft ook een inschatting van
de investeringskosten en de premies die je hiervoor
kan krijgen. Ten slotte, word je ook doorverwezen naar
initiatieven die de gemeente aanbiedt om je te ondersteunen bij het renovatieproces.

Woonloket / Marktstraat 55.
T 052 36 51 46 / E woonloket@opwijk.be
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gemeente
verkeersadviesraad

Woonerven
Er zijn in Opwijk 10 straten ingericht als woonerf: Hollestraat - Den Boogaard – Temmershof – Kadeestraat –
Costershof – Esp – Kluisbeekstraat - Rubensveld (zijstraatje) – Kruiskensveld - Kouterbaantje

Woonerf Hollestraat

Binnen ‘woonerven’ mogen de voetgangers de
ganse breedte van de openbare weg gebruiken.
Spelen is er eveneens toegelaten.
Hier mogen de bestuurders de voetgangers
niet in gevaar brengen en ze niet hinderen,
zo nodig moeten ze stoppen. Ze moeten
bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien
van kinderen. De voetgangers mogen het
verkeer niet nodeloos belemmeren.

Woonerf Kluiskenstraat

Parkeren mag enkel op de plaatsen die
afgebakend zijn door wegmarkeringen of door
een wegbedekking in een andere kleur en waar
de letter P aangebracht is en op plaatsen waar
een verkeersbord het toelaat.

De snelheid in een woonerf is er beperkt tot
20 km/uur.

milieu

Tijdig buitenzetten afvalzakken
Regelmatig stellen wij vast dat burgers afvalzakken
veel te vroeg of op verkeerde plaatsen buitenzetten.
Buitenplaatsen (straatkant) van huishoudelijk
afval voor de huis-aan-huisophaalronde:
De avond vóór de ophaaldag NA 18 uur of op
de ophaaldag zelf tegen uiterlijk 6 uur.
Huishoudelijk afval voor ophaling tijdens
de huis-aan-huisophaalrondes door
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Intercommunale Intradura: deze moet altijd aan
de straatkant voor de eigen voordeur geplaatst worden. Het deponeren van huishoudelijk afval op een
andere plaats dan het woonadres wordt gelijkgesteld
aan sluikstorting en kan beboet worden.
Afvalintercommunale Intradura
T 02 334 17 40
Milieudienst / Marktstraat 55.
T 052 36 51 31 / E milieudienst@opwijk.be

gemeente

Ontruiming gewone graven begraafplaatsen
Opwijk-Centrum / Droeshout / Mazenzele
In de loop van de maand mei 2020 vindt een
grote ontruiming plaats op de 3 gemeentelijke
begraafplaatsen. Het gaat hier over de graven in
grond waarvoor geen concessieovereenkomst
wordt opgemaakt.

Bij graven zonder concessieovereenkomst is de
duurtijd 15 jaar en dient niet betaald te worden.

De wettelijke grafrust van 10 jaar werd ruim
gerespecteerd. De gemeentelijke grafrust van
15 jaar werd ook ruim gerespecteerd. De graven/
nissen dateren van tussen de jaren 1988 en 1996.

Aan de families die een concessie hebben
aangekocht, wordt na vervaldatum gevraagd om
de concessie te verlengen tegen betaling.
Bij niet-verlenging wordt het graf automatisch
verwijderd. Het zou niet fair zijn ten opzichte van
deze families dat kosteloze graven even lang (of
zelfs langer) zonder betaling zouden blijven liggen.

Bij een concessieovereenkomst wordt een
contract opgemaakt voor 30 jaar dat nadien kan
verlengd worden. Hiervoor moet een retributie
betaald worden.

Dienst Burgerzaken
Marktstraat 55 / Opwijk
T 052 36 51 41 / E burgerzaken@opwijk.be
Digitaal loket: https://www.opwijk.be/formulieren

milieu

Extra inzamelmogelijkheid huisvuil
en gft op recyclagepark
voor het gratis afleveren van huisvuil (in de gemeentelijke restafvalzak) en/of GFT-afval (in de
gemeentelijke GFT-zak) in de hiervoor beschikbare
1.100 l (DIN)-containers met opschrift op het gratis
gedeelte van het recyclagepark.
Dit extra (gratis) inzamelpunt is een goed alternatief
voor wie:
• Niet tijdig de huisvuilzak of GFT-zak aan de
straatkant heeft gezet voor de huis-aanhuisophaling door Intradura.
• Op verlof vertrekt maar op dat ogenblik met de
huisvuilzak of GFT-zak niet terecht kan voor de
huis-aan-huisophaling door Intradura.
Vanaf 2020 kunnen bewoners van Opwijk tijdens de
openingsuren van het recyclagepark er ook terecht

Milieudienst / Marktstraat 55.
T 052 36 51 31 / E milieudienst@opwijk.be
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Cybercriminelen misbruiken coronavirus:
tips voor veilig telewerk
een virus aan toegevoegd door hackers. De installatie
ervan gebeurt enkel als JavaScript is ingesteld.

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) waarschuwt voor een sterke stijging van valse berichten
over het coronavirus. Cybercriminelen verspreiden
virussen en ransomware verborgen achter COVID-19
berichten en applicaties.
Blijf alert voor berichten met:
• aanbiedingen voor mondkapjes, alcoholgels,
desinfecterende middelen …
• links naar valse nieuwssites.
• valse geldinzamelacties voor slachtoffers
van het virus.
Klik niet op verdachte links
Wees daarom waakzaam en klik niet zomaar op links
in verdachte berichten. Door te klikken op verdachte
links kan je zonder het te weten virussen downloaden. Producten van valse verkoopsites worden niet
geleverd en je rekening wordt geplunderd als je jouw
bankkaartgegevens invult. Let ook op voor valse
geldinzamelacties!
Kijk uit voor interactieve kaart
Johns Hopkins University
Het CCB waarschuwt voor een programma waarmee
je de evolutie van het virus op een wereldkaart kan
volgen. Een dashboard van coronavirusinfecties en
-doden van de Johns Hopkins University wordt door
kwaadaardige websites misbruikt om virussen te
installeren die wachtwoorden kunnen detecteren
en stelen. Het lijkt dus alsof je de echte kaart van de
Johns Hopkins University ontvangt, maar eigenlijk is er
16 / Infoblad gemeente Opwijk / april 2020

COVID-19 Tracker App bevat ransomware
Met de COVID19 Tracker App kan je schijnbaar gevallen van COVID-19 opvolgen. In werkelijkheid is
de app geïnfecteerd met ransomware, die de naam
‘CovidLock’ kreeg. CovidLock gebruikt technieken om
het slachtoffer de toegang tot zijn of haar telefoon te
ontzeggen door een wijziging van het wachtwoord om
de telefoon te ontgrendelen, te forceren. Hierna krijg
je meteen een scherm te zien waarop uitgelegd wordt
hoe je binnen de 48 uur $100 aan Bitcoin moet betalen. Wanneer je dat niet doet, wordt alle data van je
toestel verwijderd en dreigt men om al je contacten,
foto’s, video’s en alle sociale media accounts publiek
te lekken op het internet.
Tips voor veilig telewerken:
- Wees altijd op je hoede als je een onverwacht
bericht krijgt dat niet persoonlijk aan jou gericht is. Deze berichten en applicaties zijn zeer
professioneel gemaakt en lijken dan ook echt.
Het is soms moeilijk om de bron te achterhalen.
- Denk twee keer na voor je een bijlage in een
bericht aanklikt. Vooral .exe bestanden kunnen zeer gevaarlijk zijn.
- Denk ook altijd twee keer na voor je op een link
klikt.
- Installeer enkel App’s uit de officiële App Store
van Google of Apple.
- Voer geen JavaScript uit als daarnaar gevraagd
wordt na het downloaden van een bijlage.
- Installeer een virusscanner: deze zorgt ervoor
dat jouw computer niet vatbaar is voor virussen.
Het is het belangrijkste stukje software om je
computer en je gegevens te beschermen.
- Stuur verdachte berichten door naar
verdacht@safeonweb.be.

Z I N O M T I J D E N G E L D T E B E S PA R E N ?

varia

Geld of uw gegevens!

GIEJ D
E NE N
T IG
J DE LODMTN
ZIN OM T
E ABAE R
S PA R E N ?
HET GEMEENTEHUIS TE GA AN ?
Z I N O M T I J D E N G E L D T E B E S PA R E N ?
ZIN OM T
E ABAE R
S PA R E N ?
GIEJ D
E NE N
T IG
J DE LODMTN
HET GEMEENTEHUIS TE GA AN ?
GEEN TIJD OM NAAR
GEEN TIJD OM NAAR
HET GEMEENTEHUIS TE GA AN ?
HET GEMEENTEHUIS TE GA AN ?

VEEL ATTESTEN
UITVEEL
HET RIJKSREGISTER
ATTESTEN

VEEL
ATTESTEN
KUNT
VOORTAAN
UIT
HETURIJKSREGISTER
VEEL
ATTESTEN
UIT
HET
RIJKSREGISTER
GRATIS
ONLINE
AFHALEN
KUNT
VOORTAAN
UIT
HETURIJKSREGISTER
KUNT
U VOORTAAN
VOORTAAN
VIA ONLINE
‘Mijn
DOSSIER’
GRATIS
AFHALEN
KUNT
U
GRATIS
AFHALEN
VIA ONLINE
‘Mijn DOSSIER’
GRATIS
ONLINE
AFHALEN
VIA
‘Mijn
DOSSIER’
VIA ‘Mijn DOSSIER’

Ransomware is kwaadaardige software (malware) die
de toegang blokkeert tot een informaticasysteem of
gegevens versleutelt zodat ze onbruikbaar worden.
Het slachtoffer verneemt via een afpersbericht dat
de toestand opnieuw genormaliseerd wordt na het
betalen van een geldsom. Maar de geldsom betalen
is géén goede keuze.
Hoe voorkom ik een ransomware-aanval?
• Back-up! Back-up! Back-up! Zorg dat het virus
niet alle persoonlijke data kan vernietigen.
Maak voldoende reservekopieën van je
documenten op de Cloud of op een extern
systeem (usb, verwisselbare schijf…).
• Installeer een goede antivirussoftware die
virussen snel opspoort en vernietigt.
• Zorg ervoor dat alle software up-to-date is.
Kies voor automatische updates.
• Vertrouw niemand! Cybercriminelen versturen
valse e-mailberichten die lijken op berichten
van een webwinkel, een bank, de politie of de
belastingdienst. Ze infecteren je computer als
je op de kwaadaardige link klikt.
TIP: De s in ‘https://’ vooraan een weblink
betekent dat het een veilige website is.

Ontdek het
op https://mijndossier.rrn.fgov.be
Ontdek het
op https://mijndossier.rrn.fgov.be
Ontdek
Ontdek het
het
op
op https://mijndossier.rrn.fgov.be
https://mijndossier.rrn.fgov.be

Wat als je toch slachtoffer bent geworden?
• Zet je wifi uit en trek je internetkabel uit.
• Koppel alle toestellen los, zoals harde schijf
of USB-stick.
• Laat je toestel opnieuw installeren.
• Betaal nooit!
• Doe aangifte bij de politie.
Meer informatie:
www.safeonweb.be / www.nomoreransom.org
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Premies 2020 Fluvius
Individuele premies van je netbeheerder voor eindfacturen
vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 in bestaande woningen
Investering
Isolatie
(in woningen
aangesloten op het
distributienet voor
1/1/2006 of
bouwaanvraag
uiterlijk op
31/12/2005 )

Installatie
(in woningen
aangesloten op het
distributienet voor
1/1/2014 of
bouwaanvraag
uiterlijk op
31/12/2013)

voorwaarden voor de premie

geplaatst
door

premie

aannemer

4 €/m²

zelf

2 €/m²

dak of
zoldervloer

Rd-waarde minstens 4,5 m²K/W

buitenmuur via
buitenzijde

Rd-waarde minstens 3,0 m²K/W

aannemer

15 €/m²

spouwmuur

lambdawaarde maximaal
0,065 W/mK, volledige spouw
gevuld, spouw minstens 50 mm

STS
aannemer

5 €/m²

buitenmuur via
binnenzijde

Rd-waarde minstens 2,0 m²K/W,
architect met controletaak of
aannemer met certificaat van
bekwaamheid of aspirant

aannemer

15 €/m²

vloer

Rd-waarde minstens 2,0 m²K/W

aannemer

6 €/m²

beglazing

U-waarde van maximaal 1,0 W/m²K

aannemer

8 €/m²

warmtepomp

bij het plaatsen van een warmtepomp
in een gebied zonder aardgasnet of
ter volledige vervanging van elektrische verwarming verdubbelt het premiebedrag; deze verdubbeling wordt
slechts eenmaal doorgerekend

aannemer

per wooneenheid en
max. 40% van de factuur:
• 4000 € geothermisch
• 1500 € lucht-water
• 800 € hybride lucht-water
• 300 € lucht-lucht

warmtepompboiler

Enkel gebruikt voor productie van
sanitair warm water. Niet cumuleerbaar met een zonneboiler. Enkel
cumuleerbaar met warmtepomp
indien de warmtepompboiler eerst
geplaatst wordt.

aannemer

per wooneenheid premie
van 300 euro,
max 40% factuur

aannemer

per wooneenheid en max.
40% van de factuur: 550 €/
m², maximaal 2750 € per
wooneenheid (de vroeger
geplande verlaging van de
premie vanaf 2019 gaat niet
door (*).

zonneboiler

Niet cumuleerbaar met een
warmtepompboiler.

Totaalrenovatiebonus: vanaf 3 investeringen uit een pakket van 7 investeringen (dak-, vloer-, muurisolatie,
isolerende beglazing, ventilatiesysteem, zonneboiler, warmtepomp) ontvang je bovenop de individuele
premies een extra bonus. De bonus bedraagt 1250 € voor 3 investeringen, 1750 € voor 4 investeringen,
2750 € voor 5, 3750 € voor 6 en 4750 € voor 7 investeringen. In appartementen: 50% van deze bedragen.
Er zijn aanvullende voorwaarden inzake minimale te isoleren oppervlakte en ook de rest van de woning
moet voldoende geïsoleerd zijn. Meer info: www.energiesparen.be/totaalrenovatiebonus
Voor meer informatie en de aanvraag kan u terecht bij:
Woonloket Opwijk / Marktstraat 55 / 1745 Opwijk / woonloket@opwijk.be
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Een dief pakt ook rustig
de lift naar je appartement!
Appartementsgebouwen blijven niet gespaard van inbraken.
De toegang is eenvoudig, en bewoners sluiten hun voordeuren
en garagepoorten niet altijd goed af. Je hebt best een oog voor
verdachte personen en handelingen om inbraken te voorkomen.
Hoe vermijd je dat appartementsbewoners slachtoffer worden van diefstal?
• Sluit je garage steeds goed af.
• Als je een onbekende persoon opmerkt, spreek deze
persoon dan ook zeker aan.
• Maak onmiddellijk melding van verdachte personen of
gedragingen aan de politie.
• Maak gebruik van de parlofoon om bezoekers te
identificeren vooraleer je ze binnenlaat. Zelfs als je twijfelt
is het beter dat je de deur niet opendoet.
• Zeg aan je bezoeker dat hij of zij geen onbekende personen
mee binnen mag laten.
• Sluit de deur van je woning altijd. De deur gewoon
toetrekken volstaat niet.
• Zorg ervoor dat je bij je vertrek alle ramen sluit.
Wens je meer informatie over inbraakpreventie? Neem contact op
met de politiezone via www.diefstalpreventieadviseur.be. Hij/zij
komt gratis langs en geeft advies op maat van je appartement.
Meer informatie:
www.certificaatinbraakveilig.be / www.besafe.be

politie

Oproepen politie in geval van vaststelling
overtreding coronamaatregelen
Merk je een overtreding op van het samenscholingsverbod, dat ingevoerd werd naar aanleiding van de
uitbraak van het coronavirus? Telefoneer dan in ‘real
time’ naar de politiecentrale en niet naar de wijkwerking van de politie.

De bevoegde instanties doen onmiddellijk een vaststelling en verbaliseren waar nodig.
Dispatching Asse: T 02 452 50 05
Nationaal nummer Politie: T 112
Lokaal meldpunt: E info.corona@opwijk.be
Infoblad gemeente Opwijk / april 2020 / 19
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Microsoft fraude

• Microsoft zal nooit ongevraagd contact
opnemen om een probleem te melden.
• Laat je computer niet overnemen door iemand
die je niet kent.
• Voer geen betalingen uit, ook niet van enkele
euro’s, terwijl een onbekende je computer
heeft overgenomen.
• Verzamel zoveel mogelijk gegevens (naam en
firma van de oplichter, telefoonnummer, taal/
accent …)
• Verbreek onmiddellijk de verbinding.
• Doe aangifte bij de politie.

• Heb je je bankgegevens toch doorgegeven?
BRUISENDE
TUINEN070 344 344
Contacteer
dan Cardstop:
• Hoe sneller je de bank verwittigt, hoe meer
BOERENMARKT
‘Microsoft fraude’ is een vorm van internetop-

BRUISENDE TUIN- EN
BOERENMARKT

kans dat je het geld nog kan recupereren.
lichting waarbij slachtoffers worden opgebeld
ZATERDAG 2 MEI 2020
door zogenaamde Microsoft-medewerkers met de
Meer informatie over Microsoft fraude:
VAN 9 TOT 13 UUR | MARKT EN OMGEVING - OPWIJK-CENTRUM
smoes dat er (beveiligings)problemen zijn aan hun
www.safeonweb.be
ZATERDAG 2 MEI 2020
computer. Er wordt ook onder andere firmanamen
www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/cyberveiligheid
VAN 9 TOT 13 UUR | MARKT EN OMGEVING - OPWIJK-CENTRUM
geopereerd zoals Telenet, 2dehands.be …
www.cert.be
Cybercriminelen proberen altijd misbruik te maken
van iets waar je in gelooft of van iemand die je
vertrouwt. Ze luizen mensen er in om een bepaalde
software te installeren op je computer. De software
haalt dan je bankrekening leeg en komt zo aan je
bankkaartnummer en code. Laat je niet vangen!

DEZE
ACTIVITEIT
GAAT
MOGELIJK
NIET DOOR!

BRUISENDE TUIN- EN
BOERENMARKT
ZATERDAG 2 MEI 2020
VAN 9 TOT 13 UUR | MARKT EN OMGEVING - OPWIJK-CENTRUM

Vertrouw geen telefoonoproepen van bedrijven
die vragen om een aantal acties uit te voeren op
je computer. Laat je computer niet overnemen en
voer geen betalingen uit terwijl een onbekende je
computer heeft overgenomen.
Ben je toch slachtoffer? Doe dan aangifte bij
de lokale politie. Iets verdachts melden kan via
https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/.
Nuttige tips:
• Wantrouw altijd telefoons van bedrijven die
vragen om een aantal acties uit te voeren
op je computer.

Een ruim aanbod Een
aanruim
tuinproducten,
aanbod aan tuinproducten,
planten en diverse
artikelen
planten
en diverse artikelen
Een ruim aanbod
aan tuinproducten,
MET
ANIMATIEMET ANIMATIE
planten en diverse artikelen
MET ANIMATIE
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Gemeente Opwijk gaat
helemaal voor kraantjeswater
De gemeente Opwijk kiest volop voor het gebruik
van kraantjeswater! Door de goedkeuring van het
drinkwatercharter door de gemeenteraad d.d. 27
maart 2018, engageerde Opwijk zich om:
• enkel nog kraantjeswater te gebruiken in alle
gemeentelijke gebouwen.
• het gebruik van kraantjeswater te stimuleren
bij het gemeentepersoneel, scholen,…
• verpakkingsafval te vermijden door het gebruik
van hervulbare drinkbussen/drinkbekers.
Een overzicht van de ondernomen acties:
• Elke gemeentelijke werknemer ontving
een herbruikbare drinkbus.
• De aankoop van glazen drinkwaterflessen
voor het exclusief gebruik van kraantjeswater tijdens vergaderingen in gemeentelijke
gebouwen.
• Het plaatsen (via De Watergroep) van drinkwateraftapunits (gekoeld plat en bruisend
kraantjeswater) in de gemeentelijke administratieve centra I en II, Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk, bibliotheek, De Loods en het
Sociaal Huis.

BEDANKT
VRIJWILLIGERS!
Van 29 februari tot 8 maart vond de week van
de vrijwilligers plaats. Speciaal voor deze week
stelden we de VRIJWILLIGERSGAZET voor, met
nuttige informatie over vrijwilligerswerk, heel wat
dankwoorden én een mooi aanbod aan vacatures
voor potentiële vrijwilligers.
Ook het dankwoord van De Leertrommel
’t Neerveldje mag niet ontbreken

Het belang van
kraantjeswater:
• Ons land behoort
tot de groep van
landen met de
hoogste flessenwaterconsumptie.
• Kraantjeswater is
van topkwaliteit.
Het wordt gecontroleerd op meer
dan 60 kwaliteitseisen.
• Kraantjeswater is 100 x goedkoper dan
flessenwater.
• Gebruik kraantjeswater = geen verpakking!
• Flessenwater is niet gezonder dan
kraantjeswater!
• De watervoetafdruk (= hoeveelheid water nodig
bij de productie van consumptiegoederen)
bedraagt voor een gemiddelde Belg 7.400 liter
virtueel water (= 60 baden/dag)! Een voorbeeld: voor de productie van 1 kop koffie is 176
liter water nodig; voor 1 biefstuk van 200 gram
bedraagt dit zelfs 3.960 liter water!

waardevol op deze wereldbol
vrijwilliger zijn doe je niet voor de schone schijn
het is eindeloos en kosteloos
vrijwilliger zijn is bijzonder en apart
daarom zeggen wij

dankjewel

met heel ons hart

bedankt aan al onze vrijwilligers om samen met
ons ‘school’ te maken.
DE LEERTROMMEL – ‘t NEERVELDJE
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welzijn
Gratis infosessie

‘hoe stop ik met roken’

Iemand een
hartstilstand?

Dinsdag 12 mei 2020
Zorgcampus Oase

In onze gemeente bevinden zich verschillende openbare defibrillatie-toestellen. Een defibrillator of AED
is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan
het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Het toestel bepaalt dit volledig autonoom.
Kan een schok niet helpen, dan schokt het toestel
niet. Het is dus onmogelijk om het toestel verkeerd of
onnodig te gebruiken!

Wens je een rookvrij leven te leiden?
Stoppen met roken, hoe begin je daar aan?
Hilde Vandecasteele is tabakologe en vertelt
je meer over nicotineverslaving en over de
verschillende ondersteuningsmogelijkheden
die je helpen om definitief vaarwel te zeggen
tegen jouw sigaret.
• Met een rookvrij leven maak je winst
in je leven op het gebied van gezondheid,
vrijheid en conditie. Je wordt een gezonder
rolmodel voor kinderen.

Weet jij waar de openbare defibrillatoren hangen?
• Sporthal, Heiveld 65 (inkomhal)
• Zorgcampus De Oase, Kloosterstraat 75
(inkomhal)
• Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk,
Kloosterstraat 7 (inkomhal bibliotheek)
• De Kersenpit, Dorp 46 in Mazenzele
• Verzekeringskantoor De Nil, Marktstraat 44
• Parochiezaal Droeshout, Steenweg op
Vilvoorde 223 in Droeshout
• Familieheem Nijverseel,
Kerseveldmeers 2 in Nijverseel

• Wist je dat rokers meer kans maken op een
geslaagde rookstoppoging als ze gebruik
maken van professionele ondersteuning?
Info en inschrijving:
E welzijn@opwijk.be – T 0800 113 41. We
verwachten je om 19.30 uur in zaal Satijn van
zorgcampus Opcura, Kloosterstraat 75 te Opwijk.
Tabakstop – T 0800 111 00 - gratis en anoniem:
• Telefonische permanentie door
tabakologen met online coaching,
proactieve telefonische opvolging, enz.
• Je kan er gratis terecht met al je vragen over
tabak en stoppen met roken, elke werkdag
van 15 tot 19 uur.

Wil je weten hoe zo’n toestel werk?
Al doende leert men!
De gemeente Opwijk biedt je samen met het Rode
kruis gratis opleidingen ‘Reanimeren en defibrilleren’
aan. In deze twee à drie uur durende opleiding leer
je de slachtoffers van een hartstilstand reanimeren.
Samen met de lesgever van het Rode Kruis oefen
hoe je een een AED gebruikt.
• Donderdagavond 30 april 2020 in het
Familieheem, Kerseveldmeers 2, Opwijk van 19
uur tot 21.30 uur (achter de kerk van Nijverseel).
DEZE ACTIVITEIT GAAT MOGELIJK NIET DOOR.
• Dinsdagavond 6 oktober 2020,
in De Kersenpit in Mazenzele, Dorp 46,
van 19.30 tot 21.30 uur.
(klein zaaltje van de Kersenpit, zijingang)
Inschrijven:
E dewegwijzer@opwijk.be / T 0800 113 41
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Activiteiten
Huis van het Kind
Opwijk 2020

Infoavond: Luisteren en omgaan
met stress en emoties bij lagere
schoolkinderen met Marleen Jans.
Dinsdag 16 juni 2020 om 19.30 uur
GC Hof ten Hemelrijk (zaal Bakhuis),
Kloosterstraat 7.
Elk kind wil graag gezien worden. Dat spreekt voor
zich. Waarom is hun gedrag dan soms zo moeilijk
te begrijpen? Soms zijn het zorgen en kleine ‘faits
divers’ die onze kinderen bezighouden en soms
dragen ze een zware rugzak: zorgen over een echtscheiding, rouw, leerstoornissen, pesterijen,…
Hoe groot of klein die zorgen ook zijn van onze kinderen, ze verdienen steeds onze aandacht. Maar hoe
doen we dat: luisteren naar kinderen, echt luisteren?
Wat doe je als een kind boos en emotioneel wordt?
Hoe herken je hun angst(en) en verdriet? Hoe kan je
praten over zijn/haar gevoelens? Hoe kan je stress
bij kinderen voorkomen? Welke rol is er toebedeeld
aan opvoeding en omgeving?
Kom hierover meer te weten tijdens deze
interactieve lezing.
Inschrijvingen:
Archeduc / Kattestraat 25 / T 02 454 54 01
E info@archeduc.be / www.archeduc.be
Vragen:
Sociaal Huis De Wegwijzer / Kloosterstraat 10.
T 0800 113 41 / E huisvanhetkind@opwijk.be

Workshops gezonde tussendoortjes
Vrijdag 28 augustus 2020 om 10 of 13.30 uur in
De Kersenpit, Dorp 46.
In deze workshop kan je als (groot)ouder samen
met je (klein)kind aan de slag in de keuken van
De Kersenpit in Mazenzele. Je krijgt opdrachten van
een kok om creatief aan de slag te gaan met gezonde ingrediënten. We vragen dat de kinderen alvast
in de lagere school zitten. Er is per workshop plaats
voor 7 duo’s of trio’s. Schrijf je zo snel mogelijk in.
Inschrijvingen:
Deze activiteit is gratis. Je dient je wel in te schrijven
via E huisvanhetkind@opwijk.be / T 0800 113 41.

Theatermonoloog
'Mijn briljante scheiding'
Donderdag 29 oktober 2020 – 20.30 uur in
GC Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7.
Mijn Briljante Scheiding is een…nu ja, briljante monoloog. Het personage Angèle, verwikkeld in een lang
aanslepende echtscheiding doet haar verhaal op een
eerlijke, confronterende, soms pijnlijke manier, maar
vol van amusante anekdotes. Het stuk springt van
het tragische naar het komische in een oogopslag.
Inschrijvingen:
Bestel je tickets via reservaties.opwijk.be

Infoavond: Hoe kunnen ouders hun
tieners helpen om met emoties om
te gaan.
Dinsdag 1 december 2020 om 19.30 uur in
De Kersenpit, Dorp 46.
Elien Mabbe vertelt je wat je misschien nog niet
wist over tieners en hun emoties. Ze geeft tips over
welke houding je als ouder kan aannemen en hoe
je kan omgaan met een eventueel stilzwijgen van je
tiener. Ze vraagt je hoe het zit met je eigen emotionele huishouding als ouder.
Inschrijvingen:
Archeduc / Kattestraat 25 / T 02 454 54 01
E info@archeduc.be / www.archeduc.be
Vragen:
Sociaal Huis De Wegwijzer / Kloosterstraat 10
T 0800 113 41 / E huisvanhetkind@opwijk.be
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OPcura

Winnaars Krasse Buurt gehuldigd
Vrijdag 6 maart vond in vrije basisschool
’t Neerveldje een huldigingsmoment plaats voor de
winnende wijk van het project ‘Krasse Buurt 2019’. Dit
is een project om het contact tussen buurtbewoners,
over de generaties heen, te stimuleren. De overwinning ging naar de wijk Neerveldstraat – Poelstraat
– Kapelleweg – Kapellebaan – Foksveldstraat.

Bedankt!
Welzijnsvereniging OPcura benadrukte dat het
vandaag de dag niet meer zo evident is om een goed
contact te hebben met je buren. Iets wat in de winnende wijk wel nog het geval is en dat moet bewonderd worden. Ook ’t Neerveldje sprak zijn dankbaarheid uit. Een goede samenhang van de buurt zorgt
ook voor het voorbestaan van het kleuterschooltje.
Winnaar x 3
Het is niet de eerste keer dat de betreffende wijk zich
winnaar mag noemen. Ook in 2017 en 2018 kreeg zij
al de titel van ‘Krasse Buurt’. Als erkenning voor de
overwinning krijgt de wijk een uithangbord overhandigd dat onder hun straatnaambord wordt gehangen. Daarnaast werd de buurt ook getrakteerd op
Brusselse wafels met koffie of chocomelk.

Voorzitter OPcura Peter Beerens en directeur ’t Neerveldje Katleen
Van Lemmens

Bevorderen sociaal contact
Welzijnsvereniging OPcura organiseerde voor de derde maal het project tijdens de Ouderenweek van 18
en 24 november 2019. Met deze actie wil ze buurtbewoners stimuleren om een bezoekje te brengen aan
een oudere buurtbewoner. Deelnemers kunnen dan
hun bezoekje laten registreren en maken zo kans om
hun wijk te laten winnen.

Vrijwilligers OPcura W.V. in de bloemetjes gezet
Donderdag 5 maart organiseerde
Welzijnsvereniging Opcura in
Woonzorgcentrum De Oase een
bijeenkomst voor haar vrijwilligers.
Op deze wijze werden zij bedankt
voor hun belangeloze inzet.
Het vrijwilligersteam telt
ondertussen 76 leden, waarvan 61
vrouwen en 15 mannen.
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Aangepaste dienstverlening
onthaal politiezone AMOW
• De politieposten te Asse, Merchtem,
Opwijk en Zellik blijven GESLOTEN tot
verdere richtlijnen.
• De politiepost te Wemmel (Dries 77, 1780
Wemmel) is dagelijks (7/7) open tussen 8 en
20 uur.
• Gelieve je enkel aan te bieden in het geval
van een dringende klacht. Omwille van
COVID-19 (coronavirus), willen wij vragen
om niet-dringende bezoeken aan het
commissariaat uit te stellen.
• Aan het onthaal wordt voorrang gegeven
aan bezoekers die inwoner zijn van de
gemeenten Asse, Merchtem, Opwijk en
Wemmel of personen die aangifte komen
doen van feiten op ons grondgebied. In de
andere gevallen wordt je gevraagd aangifte
te doen in de politiezone waar deze persoon
woonachtig is.

De oudste vrijwilliger wordt eind dit jaar 90 jaar.
De vrijwilligers staan in voor verschillende dagdagelijkse taken in het woonzorgcentrum, maar ook
in Buurthuis Den Hopstaak en Sociaal Restaurant
Aan Tafel. Hun taken gaan van zorg voor de ouderen
tot een bijdrage leveren aan klusjes op de campus. Samen boden zij het voorbije jaar 7862 uren
ondersteuning.
Deze vrijwilligers zijn een absolute meerwaarde voor
het werk dat ze leveren. De geboden ondersteuning
is niet alleen een grote hulp voor de vaste medewerkers, maar is ook van belang voor de bewoners.

In geval van twijfel, neemt je best eerst
telefonisch contact op met de politiediensten
alvorens de verplaatsing te maken. Zij staan je
steeds te woord tijdens onze openingsuren (van 7
tot 22 uur) op het nummer 02 452 50 05.

• De toegang tot het commissariaat
in Wemmel zal ook beperkt worden tot
maximaal 2 personen op hetzelfde
moment. Wij vragen bijzondere aandacht
voor de richtlijnen inzake persoonlijke
hygiëne en verzoeken de bezoekers om
minimaal 2 meter afstand te houden van
elkaar!
• Bezoekers worden gevraagd afstand te
houden tot de onthaalbalie en
de politiemedewerkers.
• In geval van nood, bel je altijd 112!
Denk eraan om de politieploegen te
verwittigen als je in contact bent geweest
met iemand met Corona.

De vrijwilligers brengen de buitenwereld voor
een stuk mee naar binnen en creëren zo een meer
huiselijke sfeer.
De bijeenkomst werd georganiseerd naar aanleiding van de ‘Week van de Vrijwilliger’ (29 februari-8 maart 2020) en startte met een vormings- en
evaluatiemoment. Na afloop volgde een receptie.
Nadien konden de vrijwilligers genieten van de
aangeboden feestmaaltijd.
OPcura / Kloosterstraat 75
T 052 36 59 40 / E info@opcura.be
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OPcura

Activiteiten Buurtzorg april/mei 2020
AANDACHT: Het is mogelijk dat door recente federale beslissingen (een deel van)
de onderstaande activiteiten intussen geannuleerd zijn!
Alle info: https://ocmw.opwijk.be/coronavirus-update-richtlijnen-2

21 april 2020

Week van de Valpreventie –
Al doende vallen voorkomen – gratis
Deze namiddag staan we op interactieve wijze stil bij
vallen en weer opstaan. Krijg eenvoudige oefeningen
onder de knie, neem enkele risicovolle situaties onder
loep en maak en probeer zelf weer op te staan.
We sluiten af met tips van jongere generaties.
28 april 2020

Modeshow Stephano – gratis
Kom de collectie van modekleding Stephano uit
Baardegem bewonderen. Loop je zelf graag mee, kom
je graag een kijkje in gezelschap nemen of trakteer
je jezelf graag op iets nieuws? Kom deze namiddag
dan zeker eens langs. Na de modeshow helpen de
medewerkers van Stephano je graag verder en is er de
mogelijkheid tot aankoop van kledij.
28 april 2020

Handwerk in Den Hopsteek - gratis
Iedereen met interesse in handwerk (breien, naaien,
haken,…) gecombineerd met een gezellig samenzijn is
deze namiddag welkom. Vrijwilligers helpen je graag
op weg, geven inspiratie of een warme wollige babbel.
Brei het voort… We breien en haken samen aan lampionnen voor een sfeervol zomerjasje. Heb je zin om
aan de slag te gaan, kom zeker eens kijken.
5 mei 2020

Voordracht: (Leren) Leven met Artrose,
Osteoporose door CRA arts Piet Vandeweghe
gratis
Informatie via https://ocmw.opwijk.be/buurtzorg

12 mei 2020

Spel en creacafé met pannenkoeken – € 3
Neem de kaarten, rummikub, scrabble,… bij de hand
of knutsel mee aan een souvenir voor alle aanwezige
vrouwen. Een lekkere wafel wacht op je.
12 mei 2020

Handwerk in Den Hopsteek - gratis
Iedereen met interesse in handwerk (breien, naaien,
haken,…) gecombineerd met een gezellig samenzijn is
deze namiddag welkom. Vrijwilligers helpen je graag
op weg, geven inspiratie of een warme wollige babbel.
Brei het voort… We breien en haken samen aan lampionnen voor een sfeervol zomerjasje. Heb je zin om
aan de slag te gaan, kom zeker eens kijken.
19 mei 2020

Bingokampioenschap – € 3
Ontspannen, genieten en een beetje competitie met de
alom bekende bingo. Hopelijk ligt het geluk aan je zijde.
26 mei 2020

Vroeger tot nu, terugblik!
Informatie via https://ocmw.opwijk.be/buurtzorg
26 mei 2020

Handwerk in Den Hopsteek - gratis
Iedereen met interesse in handwerk (breien, naaien,
haken,…) gecombineerd met een gezellig samenzijn is
deze namiddag welkom. Vrijwilligers helpen je graag
op weg, geven inspiratie of een warme wollige babbel.
Brei het voort… We breien en haken samen aan lampionnen voor een sfeervol zomerjasje. Heb je zin om
aan de slag te gaan, kom zeker eens kijken.
Locatie: Buurthuis Zorgcampus De Oase,
Kloosterstraat 75.
Meer info: T 052 36 59 49
E denhopstaak@opcura.be
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Brandweerpost Opwijk is op zoek….
naar hulpvaardige mensen die de handen
uit de mouwen willen steken!
Brandweerzone Vlaams-Brabant West gaat over tot de
aanwerving van vrijwillige brandweerm/v/x en legt meteen
ook een wervingsreserve aan voor de beroepsbrandweer.
Er wordt, naar aanleiding van deze aanwervingsronde,
een infoavond georganiseerd in elke post van onze
zone. Door de coronamaatregelen zijn er nog geen
nieuwe data gepland.
Meer info over de proeven en het inschrijvingsformulier: www.brandweer.be.
Meer info over de aanwervingsprocedure en de kandidaatstelling: www.vlaamsbrabantwest.be/jobs.
De procedure om brandweerman of –vrouw te worden
mag je niet onderschatten. Een sterke motivatie is heel
belangrijk, maar je moet ook over een aantal cognitieve, technische en fysieke competenties beschikken
om lid te kunnen worden van de brandweer. Voor je
kan solliciteren bij de brandweer, moet je het Federaal
Geschiktheidsattest (FGA) op zak hebben.

Bij vragen: Algemene vragen m.b.t.
de selectieprocedure: jobs@zvbw.be
Specifieke vragen over de werking van post Opwijk:
info.opwijk@zvbw.be

Om het FGA te behalen dien je te slagen in de federale
geschiktheidsproeven. Ze zijn onderverdeeld in drie
modules. De eerste module bestaat uit een competentietest, de tweede module uit een operationele
handvaardigheidstest en de derde module uit een
reeks lichamelijke geschiktheidsproeven. Je moet de
drie modules afleggen in dezelfde brandweerschool.
Je bent echter wel vrij om de school te kiezen waar je
die proeven aflegt (zowel in Vlaanderen, Brussel als
Wallonië). Na het behalen van je FGA kan je dan solliciteren bij Brandweerzone Vlaams-Brabant West, waarna je nog een interne selectieprocedure doorloopt.
De vrijwillige brandweerlui zullen, afhankelijk van hun
woonplaats, worden ingezet in één van de brandweerposten van de zone, waaronder post Opwijk.
De FGA-sessies van 13 maart en 28 maart konden
door de coronamaatregelen niet doorgaan.
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Door de federale maatregelen om het coronavirus in te perken,
zijn alle evenementen en bijeenkomsten (sociaal, cultureel,
sportief,…) voorlopig geannuleerd tot en met 3 april 2020.
Het gaat zowel om binnen als buitenactiviteiten en ongeacht
het aantal bezoekers. Alle activiteiten in gemeentelijke
infrastructuur worden geannuleerd t.e.m. 30 april 2020.
AANDACHT: Het is mogelijk dat door recente federale
beslissingen deze maatregelen verlengd of aangepast werden.
Zie: https://www.info-coronavirus.be/nl/.
Alle info: www.opwijk.be.

Activiteiten vanaf
4 april 2020 tot
en met 2 mei 2020

april

DEZE
ACTIVITEITEN
GAAN
NIET DOOR!

Carnaval

Alle carnavalsactiviteiten
vinden plaats op 3-4-5-6-7
september 2020.

Woensdag 8 april

Leesfoor voor kinderen
van 3 tot 7 jaar
GEANNULEERD

Vrijdag 10 april

De paashazen: muzikale
animatie op de vrijdagmarkt
GEANNULEERD
Film: Niet Schieten
(+ nabespreking met
David Van de Steen
VERPLAATST NAAR
10 NOVEMBER 2020

Woensdag 22 april
Buitenspeeldag
GEANNULEERD

Donderdag 23 april
Lezing: Ann Ceurvels
met ‘Etiketjes’
GEANNULEERD

Vrijdag 24 april

Voordracht door Erna Claes
“Zorg door en voor
de sandwichgeneratie”
GEANNULEERD
Huiskamerconcert: Flanders
Harp Quartet (UITVERKOCHT!)
VERPLAATST NAAR
8 MEI 2021

mei
Zaterdag 25 april

Erfgoeddag ‘De Nacht’
met volgende activiteiten:
Verhaaltjes over licht en donker
(kinderen 3+)
GEANNULEERD
Nachtelijke verhalentocht
langs Opwijkse cafés
GEANNULEERD
Expo Toer & Taxus en Kunst
in Lege Huizen
GEANNULEERD
Harmonie Night in Spechtes
GEANNULEERD

Zondag 26 april

Erfgoeddag ‘De Nacht’
met volgende activiteiten:
Tentoonstelling Bonte
geschiedenis Opwijkse cafés
Voorstelling Oorlogsdagboek
Bert Van den Broeck
GEANNULEERD
Expo Toer & Taxus en Kunst
in Lege Huizen
GEANNULEERD
Wandel- en fietszoektocht ontdek onze Opwijkse cafés
GEANNULEERD
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Vrijdag 1 mei

Speurtocht
’t Schoolhuis – start en aankomst
org. Pasar Opwijk

Zaterdag 2 mei

Bruisende Tuin- en
Boerenmarkt
Centrum Opwijk
org. Milieudienst
Ontbijt
Hof ten Hemelrijk
org. Wereldwinkel
Blacklight fuif
Sint Pauluszaal
org. KSA Droeshout

Je kan als vereniging
of organisatie je
(niet-commerciële)
activiteit toevoegen
aan de kalender.
Stuur een e-mail naar
infoblad@opwijk.be
met vermelding van de
naam van de activiteit,
organisator, datum,
tijdstip en plaats.

gemeente
OCMW

Aanpassing dienstverlening
Gemeente en OCMW
Door het coronavirus werken alle gemeente- en
OCMW-diensten achter gesloten deuren. Heb je
een dringende vraag? Dan kan je wel een telefonische
afspraak maken. Niet-dringende dienstverlening
wordt uitgesteld t.e.m. 30 april 2020.
Op zaterdag 4 april 2020 is de dienst Burgerzaken
gesloten. Volgende zaterdagdienst is (tot
tegenbericht) op zaterdag 9 mei 2020 (9.45 tot 11.45
uur).
Overzicht loketdiensten:
• Dienst burgerzaken:
T 052 36 51 42 / E burgerzaken@opwijk.be
• Dienst grondgebiedzaken:
T 052 36 51 34 / E grondgebiedzaken@opwijk.be
• Dienst infrastructuur:
T 052 36 51 35 / E dienstinfrastructuur@opwijk.be
• Sociaal Huis:
T 0800 113 41 / E dewegwijzer@opwijk.be
• Bibliotheek:
T 052 36 51 66 / E bibliotheek@opwijk.be
Voor alle andere diensten,
surf naar https://www.opwijk.be/gemeentediensten
Digitaal loket:
Maak zoveel mogelijk gebruik van het e-loket:
https://www.opwijk.be/formulieren
Zitdagen:
Ook de zitdagen van onze burgemeester en
schepenen worden tijdelijk opgeschort.
Ze zijn wel telefonisch bereikbaar.
Contactgegevens:
https://www.opwijk.be/burgemeester-en-schepenen

Federaal informatiepunt:
• De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid
bundelt alle recente info op
https://www.info-coronavirus.be/nl/.
Je vindt er meer achtergrondinfo over het virus
en de genomen maatregelen.
• Dé lijst met veelgestelde vragen (FAQ’s):
https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/
(steeds de laatste informatie en beslissingen!)
Lokaal gemeentelijk meldpunt:
• E info.corona@opwijk.be / T 052 36 51 11
Maatregelen Zorgcampus De Oase:
https://ocmw.opwijk.be/ doorklikken OPcura
https://ocmw.opwijk.be/
coronavirus-update-richtlijnen-2
NIEUW:
Welzijnsvereniging OPcura Opwijk
OPcura / Kloosterstraat 75.
T 052 36 59 40 / E info@opcura.be
Nog vragen?:
• Gezondheid of openbare orde:
T 0800 14 689 (gratis nummer)
E info-coronavirus@health.fgov.be
• Economie: T 0800 120 33 (gratis nummer)
• Nuttige informatie voor
gezondheidsprofessionals:
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/
2019-nCoV.aspx
• Steunmaatregelen voor
bedrijven en ondernemers:
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/
moeilijkhedencoronavirus/specifiekemaatregelen-mbt-het-coronavirus-0
• Hulplijn voor ondernemers:
T 0800 20 555 (gratis nummer)
E info@vlaio.be
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gemeenteraad

Zitting dinsdag 24 maart 2020
Volgende agendapunten werden besproken via een digitale bijeenkomst:

De vol
gende
gemee
nteraa
Raad v
d en
oor M
aatsch
appelij
Welzij
k
n vind
e
n
digitaa
l plaat
s op
dinsda
g
28 apr
il 2020
.

Hoogdringend punt: ICT - Aankoop en installatie van module
afsprakenbeheer – Goedkeuring.
Belastingen - Belastingreglement op het aanvragen van de Belgische
nationaliteit, tenlasteneming en attest voor immatriculatie voor de dienstjaren 2020-2025 – Goedkeuring.
Centraal Kerkbestuur - Wijziging budget 2019 kerkfabriek Sint-Paulus-Opwijk en Sint-Pietersbanden,
met advies bisdom – Kennisneming.
Centraal Kerkbestuur - Meerjarenplan 2020-2025 van de Opwijkse kerkfabrieken - Budget 2020 – Weigering.
Centraal Kerkbestuur - Standpunt gemeenteraad: Meerjarenplan 2020-2025 van de Opwijkse kerkfabrieken Budget 2020 - Goedkeuring.
Patrimonium - Verkoop lot bouwgrond aan hoek Kattestraat/Borchtsite - Goedkeuring.
Patrimonium - Verkoop 3 bouwgronden Pastoriedreef – Goedkeuring.
Aangifte personenbelasting - Organisatie invulsessies (zitdagen) belastingen – Goedkeuring.
Gebruik mobiele ANPR - Principiële toestemming - gebruik mobiele ANPR door politiezone
AMOW – Goedkeuring.
Gebruik bodycams - Principiële toestemming - gebruik bodycams door politiezone AMOW – Goedkeuring.
Providentia cvba - Raad van bestuur - Kandidaad-bestuurder – Goedkeuring.
Klachtenreglement - Algemeen reglement inzake klachtenbehandeling (wijziging) – Goedkeuring.
Jaarverslag klachten 2019 - Registratie en opvolging – Kennisneming.
Klacht met burgerlijke partijstelling - Vertegenwoordiging gemeente in rechte – Goedkeuring.
Adviescommissie Sport - Aanstelling nieuw lid – Goedkeuring.
Erkende Opwijkse sportclubs - Financiële ondersteuning - Subsidiereglement –Goedkeuring.
Onverharde wegen - Onderhoud voor de dienstjaren 2020 - 2022 - Nieuwe kostprijsraming – Goedkeuring.
Realisatie OMA-route - Samenwerkingsovereenkomsten met gemeente Merchtem – Goedkeuring.
Adviescommissie Cultuur-toerisme - Wijziging reglement infrastructuur compenserende subsidies – Goedkeuring.
Vrijetijdsraad - Samenstelling adviesraad – Goedkeuring.
Informatieveiligheid - Informatieveiligheidsplan – Goedkeuring.
Adviescommissie Lokaal Overleg Kinderopvang en Huis van het Kind - Leden stuurgroep adviescommissie –
Kennisneming.
Projectsubsidie - Wijziging reglement projectsubsidie – Goedkeuring.
Drugs- en alcoholpreventie - Mobiele alcoholtester – Goedkeuring.
Buitenschoolse opvang 3Wplus - Nieuwe accommodatie in basisschool De Boot – Goedkeuring.
Energiehuis - Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams energiehuis 3Wplus – Goedkeuring.
Ruimtelijke planning - Opdracht tot herziening van het RUP Station – Goedkeuring.
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Zitting dinsdag 24 maart 2020
Volgende agendapunten werden besproken via een digitale bijeenkomst:
Klachtenreglement - Algemeen reglement inzake klachtenbehandeling (wijziging) – Goedkeuring.
Jaarverslag klachten 2019 - Registratie en opvolging – Kennisneming.
Informatieveiligheid - Informatieveiligheidsplan – Goedkeuring.
Financiële tussenkomst residenten WZC-aanpassing Principebeslissing: financiële tussenkomst bij residenten woonzorgcentra
Goedkeuring.

Burgerzaken
Geboren:
Lenn De Ridder, zoon van
Michiel en Liesbeth Wille,
° 24/01/2020, Perreveld 60.
Leonore Moïze de Chateleux,
dochter van Patrick en
Annelies Ricou,
° 21/02/2020, Kruiskensveld 52.
Vince De Meersman,
zoon van Stijn en
Stephanie De Bondt,
° 02/03/2020, Grootveld 23.
Overleden:
Zuster Eugénia De Plecker,
99 jaar, ongehuwd,
† 19/02/2020, Kloosterstraat 50.

Fernand De Proft, 85 jaar,
weduwnaar van Paulina Dierickx,
† 28/02/2020, Kloosterstraat 75
(vroeger Wiesbeek 19,
Buggenhout).
Ann Stiegler, 56 jaar, ongehuwd,
† 05/03/2020,
Konkelgoed 53/02013.
Maria Vertongen, 90 jaar,
weduwe van Alfons De Clerck,
† 06/03/2020,
Gasthuisstraat 19 Merchtem
(vroeger Waaienberg 13).
Els Magelinckx, 49 jaar,
partner van Jos Van der Borght,
† 06/03/2020,
Den Bogaard 9/0101.

Frans Dierickx, 81 jaar,
weduwnaar van Jeanne De Proost,
† 19/02/2020,
Stwg. op Lebbeke 17.

Johan De Vogelaere, 52 jaar,
† 08/03/2020,
Kouterlaan 20/0001.

Jozef De Raedemaeker, 75 jaar,
† 27/02/2020, Kloosterstraat
77/0006 (vroeger Nanovestraat 2A).

Liliane Ringoot, 73 jaar,
echtgenote van Jan Vandevelde,
† 11/03/2020, Esp 21.

ALGEMENE
CONTACTGEGEVENS
Gemeentelijk Administratief
Centrum (GAC I)
Marktstraat 55
Gemeentelijk Administratief
Centrum (GAC II)
Ringlaan 20
tel 052 36 51 11
fax 052 36 51 03
e-mail: info@opwijk.be
www.opwijk.be
Maandag tot vrijdag
van 9u tot 12u
Dinsdagnamiddag
van 13.30u tot 16u
(niet in juli en augustus)
Dinsdagavond van 18u tot 20u
U kunt de burgemeester en
schepenen altijd contacteren
om een afspraak te maken via
bovenstaande gegevens.
In juli en augustus zijn er geen
zitdagen, enkel op afspraak.
Adres briefwisseling:
College van burgemeester
en schepenen GAC II - Ringlaan 20 1745 Opwijk

Dirk Van Liefferinge, 51 jaar,
echtgenoot van
Marleen Lemmens,
† 11/03/2020, Beekveldstraat 32.
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