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edito
Beste burger,
Het jaar 2022 is al aan haar tweede maand bezig. Samen met jullie
kijk ik reeds stiekem uit naar de lente, en vooral naar betere tijden.
Waarbij de coronabarometer niet langer naar ‘code rood’ wijst en het
bruisende activiteitenleven in onze gemeente weer kan herleven.
Ik koester samen met jullie deze hoop.
Als gemeentebestuur hebben we in elk geval een mooi pakket aan activiteiten
klaarstaan voor dit voorjaar. Welke activiteiten er de komende maand worden georganiseerd, kan je verder
in dit infoblad ontdekken. Meer informatie omtrent de programmatie kan je ook altijd terugvinden op de
gemeentelijke website.
Met enige fierheid kan ik als schepen van Middenstand en KMO meedelen dat begin dit jaar een nieuwe
ambtenaar ‘lokale economie’ startte bij het gemeentebestuur, dit is een unicum voor onze gemeente.
Nooit eerder werd dergelijke functie in het leven geroepen. Het gemeentebestuur wenst op deze manier
de lokale economie in de gemeente meer te ondersteunen en de samenwerking met MiddenstandsRaad
Opwijk (MRO) te versterken. Wie benieuwd is naar de werking van MRO kan trouwens altijd een kijkje
nemen op hun website.
Op bladzijde 21 van dit infoblad geeft het gemeentebestuur onder de rubriek “Opwijk in (financiële) cijfers”
graag meer informatie over onder andere de verschillende jeugdsubsidies die onze gemeente heeft.
Als schepen van Jeugd is het voor mij belangrijk om onze Opwijkse jeugd hier voldoende attent op te
maken, aangezien dit de werking van de jeugdverenigingen (en bij uitbreiding álle jeugd) uiteraard ten
goede komt. Daarnaast worden in deze rubriek ook de budgetten voor de grote jeugdactiviteiten van dit
jaar opgesomd. Zoals eerder al vermeld, hoop ik van harte dat al deze activiteiten dit jaar werkelijk kunnen
plaatsvinden.
Ik wens jullie in elk geval veel leesplezier, en hopelijk tot snel.
Evelien Beeckman
Schepen van Onderwijs,
Jeugd- en speelpleinwerking,
Buitenschoolse kinderopvang,
VAJA en vakantiewerking, Jubilarissen,
Wijkwerking, Middenstand, kmo,
Tewerkstelling, Land- en tuinbouw
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welzijn

Tournée Minérale: tips van deelnemers
Ben jij de uitdaging ook aan gegaan en drink je in februari een maand lang geen alcohol? Zo ervaar je wat
een maand zonder met je doet. De redenen om mee te doen kunnen heel uiteenlopend zijn: om te werken
aan de gezondheid, om te zien of de uitdaging vol te houden was, om kankeronderzoek te steunen ...
Wie alcohol graag als
slaapmutsje drinkt, heeft
andere opties: “Kamillethee
is de ideale vervanger. Daar
word je moe en rustig van”,
zegt Jessica.

Enkele tips om het vol te houden:
• Schreeuw het van de daken: een maand
lang aan de verleiding weerstaan is een hele
klus. Met steun van je familie, vrienden of
collega’s lukt dat veel beter. Vertel daarom
iedereen over de uitdaging.
• Afleiding: Veel deelnemers zoeken vooral
afleiding wanneer het even moeilijk is. Zo
zegt Dorine: “De goesting in alcohol duurt
ongeveer twintig minuten. Doe dus iets leuks en
die tijd is zo om: een goed boek lezen, iemand
bellen die je al lang niet hebt gehoord,...”
“Een warme douche of een bad met lekkere
geurtjes en kaarsjes, je favoriete muziek
opzetten en uit de bol gaan of een spel spelen
met een huisgenoot”, aldus Annehieke.
• Ga even naar buiten: Een verfrissende
wandeling van tien minuutjes is al
voldoende. Maar ook jezelf verwennen helpt.
• Alternatieve drankjes: Jochen vertelt:
“Ik haal drankjes in huis die ik anders niet koop
omdat ze speciaal of duurder zijn. Zo zorg ik
tijdens Tournée Minérale voor een heel gamma
aan lekkere, innovatieve alcoholvrije dranken.
Een leuke beloning voor jezelf en een perfect
alternatief voor alcohol.”

•B
 eloningen en een
positieve ingesteldheid:
Sommige deelnemers
motiveren zichzelf met
beloningen: “Elke dag dat
ik geen alcohol drink,
stop ik een euro in een potje om mezelf na
Tournée Minérale eens goed te verwennen”,
zegt Christel. Ook je ingesteldheid kan veel
doen. Daarvoor heeft Kevin een goede tip:
“Denk in plaats van dat je een maand niet mág
drinken, dat je een maand niet wíl drinken.
Niemand kan je verbieden om te drinken, maar je
wilt het nu even niet.”
• Ans heeft dan weer vooral aandacht voor de
positieve effecten die ze ervaart: “Gewoon al
voelen hoe je lichaam verandert, die frisse blik in
je ogen. Gecombineerd met wandelen, puzzelen
en een heerlijke kruidenthee. Ik vind het zalig!”
Bezorgd over je alcoholgebruik?
Let op: deelnemen aan ‘Tournée Minérale’ is geen
oplossing voor wie problemen ervaart met zijn
of haar alcoholgebruik. Ben je bezorgd over je
alcoholgebruik of dat van iemand rondom jou? Bij
De Druglijn kan je terecht voor een eerste advies op
maat. Anoniem, zonder taboe en zonder oordeel.
Meer info
Druglijn.be / T 078 15 10 20
van maandag tot en met
vrijdag tussen 10 en 20 uur.
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Curieuzeneuzen in de Opwijkse tuinen
Eindresultaten bekend

Met "CurieuzeNeuzen in de Tuin” werd tussen
30 april en 2 oktober 2021 een grootschalig
onderzoek uitgevoerd, waarbij Vlamingen gevraagd
werden om de bodem van hun tuin te onderzoeken.
Uiteindelijk namen ongeveer 5.000 Vlamingen deel
aan het onderzoek, met daarbij ook 423 scholen,
77 bedrijven, 500 landbouwers, 100 natuurgebieden,
en 362 parken. Allemaal kregen ze een sensor of
"gazondolk" die verbonden was met het internet.
Dat instrument mat om de 15 minuten de
temperatuur en het vochtgehalte van de bodem en
stuurde die gegevens door naar de onderzoekers
van UAntwerpen.
In Opwijk werden 14 deelnemers geregistreerd.
Als lokaal bestuur plaatsten we onderzoekpunten
in de tuin van onze gemeentelijke administratieve
centra I en II.
In het infoblad van november 2021 informeerden
we over een tussentijdse stand van zaken.
De eindresultaten van deze meetcampagne
zijn nu bekend en kan je terugvinden op
www.opwijk.be/curieuzeneuzen-in-de-opwijksetuinen. Je vindt er ook alle details over onze
twee onderzoekpunten.
GAC 1, Marktstraat 55
• Grootte: 17 m²
• Bodemtype: zandleem
• Bodem bevat 2,4% organisch koolstof =
1.149 van 4.287 meetpunten.
• Laagst gemeten temperatuur = 0,2°C (13 april)
• Hoogst gemeten temperatuur = 24°C
• 33,1 % van alle regenwater werd er gebufferd.
GAC 2, Ringlaan 20
• Grootte: 2.170 m²
• Bodemtype: zandleem
• Bodem bevat 1,8 % organisch koolstof =
2.346 van 4.287 meetpunten.
• Laagst gemeten temperatuur = - 1,8°C (13 april)
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• Hoogst gemeten temperatuur = 22,4°C (18 juni)
• 76,77 % van alle regenwater werd er gebufferd.
Maar wat kan je zelf met je tuin doen
om het klimaat te helpen?
De meetresultaten hebben de onderzoekers heel
veel geleerd over onze tuinen. Daaruit halen ze
verschillende tips die we kunnen gebruiken om het
klimaat te helpen.
Zet bomen in als 'natuurlijke parasols'.
Je hoeft van je tuin geen
bos te maken, maar een
grote parasolboom is
absoluut een aanwinst.
Bomen verdampen water,
creëren luchtstromingen
en verkoelen instant. Onderschat die natuurlijke
airco niet tijdens hete zomerdagen! Bomen helpen
ook bij hevige regenval: hun bladerdek houdt water
langer vast, waardoor de bodem minder water
ineens te slikken krijgt. Onze analyse toont aan:
goed voor verkoeling op hete dagen, verkoeling
op zwoele nachten, en hulp bij regenbommen.
Onthard zo veel mogelijk.
De tuinen in Vlaanderen
bestaan voor ruim een
kwart uit verhard oppervlak
(stenen, terrassen, opritten)
dat ondoorlaatbaar is voor
regen en volop warmte uitstraalt in de zomer. Grijs
oppervlak omzetten in groen zorgt voor verkoeling
in de zomer en geeft ook een kleinere kans op natte
kelders bij intense regenbuien. Onze analyse toont
aan: goed voor verkoeling op hete dagen, verkoeling
tijdens zwoele nachten én het opvangen van
regenbommen.
Baken je tuin af met een
‘levende’ afsluiting.
Stenen muren of betonplaten
zorgen voor sterke opwarming

door absorptie van zonnestraling en afgifte van
hitte. Je tuin omgeven door een 'levende afsluiting',
zoals een haag of struiken, zorgt voor een open
structuur waar de wind doorheen kan, en geeft een
verkoelend effect door verdamping van de planten.
Onze analyse toont aan: goed voor verkoeling op
hete dagen en verkoeling op zwoele nachten.
Relaxed tuinieren brengt op.
Langere vegetatie zorgt
voor meer verkoeling in
de zomer en beschermt
ook je gras beter tegen
uitdroging. Zo wordt de
kans op een bruin gazon
ook weer minder.

Wees nog luier en laat je afgereden gras liggen.
Gras zet CO om tot koolstof
in zijn sprieten. Door het
gemaaide gras niet af te
voeren, zorg je dat er extra
koolstof in de bodem
achter kan blijven. De grond
wordt rijker aan organisch
materiaal waardoor ook de waterabsorptie van de
bodem vergroot, en het gas minder snel dor wordt.
Maar bovenal: geniet nog meer van je tuin!
https://curieuzeneuzen.be
Meer info: Milieudienst / Marktstraat 55
T 052 36 51 31 / E milieudienst@opwijk.be

Glasbol vol?
Laat je glas niet achter
Is de glasbol vol? Laat je glas dan niet achter. Neem je glas
terug mee naar huis om het op een later tijdstip terug aan
te bieden of het te brengen naar het recyclagepark.Het
plaatsen van het glas rond de glasbol is nu eenmaal geen
fraai zich. Het bemoeilijkt ook het werk van de inzamelaar
en kan aanzien worden als sluikstorten, wat strafbaar is.

VKO Middenschool ruimde zwerfvuil
Net voor de start van
de kerstvakantie gingen
de leerlingen van VKO
Middenschool de straat
op om zwerfvuil te
ruimen. Na anderhalf uur
werd er 15 kg restafval en
5 kg PMD ingezameld.
Één klas verzamelde maar
liefst 267 peuken!
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cultuur
GEMEENSCHAPSCENTRUM HOF TEN HEMELRIJK
Kloosterstraat 7 / 1745 Opwijk
T 052 36 51 08 / E gc.info@opwijk.be
www.opwijk.be

COVID SAFE
TICKET
+ MONDMASKER
VERPLICHT

Tickets: https://reservaties.opwijk.be

LEZING

ZATERDAG 5 FEBRUARI 2022
20.30 u

LIEVE BLANCQUAERT
LET’S TALK ABOUT SEX

Lieve reist opnieuw de wereld
rond op zoek naar pakkende,
verrassende verhalen en
leefwerelden, met als onderwerp: seks... in de
breedste zin van het woord. Een thema dat Lieve
nauw aan het hart ligt. Het gaat niet zozeer over
'de daad', maar veel meer over onze seksuele
moraal, de positie van man en vrouw, het belang
van trouw, subculturen en geaardheden, seks als

machtsmiddel, gender issues, seksuele opvoeding,
evoluties, revoluties en rages, schoonheid, taboes,
onthouding, seks als commercieel product, het
belang van seks gerelateerde zaken in een cultuur
of samenlevingsmodel.
Ons leven is doordrenkt van seksualiteit, van
jongs af aan tot op een gezegende leeftijd. Het is
een onderwerp dat iedereen een heel leven lang
bezighoudt, overal ter wereld. Seksualiteit is actueel
en relevant. Nu meer dan ooit. Het is een thematiek
die leeft en beweegt, en dat is steevast inspiratie
voor een sterke gedocumenteerde vertelling.
Tickets: VVK € 12 / Reductie € 11 / Kassa € 14

MUZIEK / MIDDAGCONCERT
ZONDAG 13 FEBRUARI 2022 / 15u

LOUIS NEEFS

WAT EEN LEVEN
Louis Neefs is nog steeds een van
onze grootste en bekendste Vlaamse zangers en
immens populair bij jong en oud. Met zijn warme,
karakteristieke stem liet hij ons evergreens na die
we nog altijd volop koesteren en meezingen.
‘Louis Neefs, wat een leven’ is een uniek muzikaal
verhaal van zijn zus Connie Neefs, samen met haar
dochter Hannelore en musicalster Hans Peter
Janssens. Zij worden begeleid door het Trio Eric De Vos.
Zij zingen niet enkel Louis’ onvergetelijke liederen,
maar vertellen ook over vrienden en collega’s die
zijn pad kruisten, zoals Bobbejaan Schoepen, Jo
Leemans, Rocco Granata, Jacques Raymond en Rudy
Carrell. Er is ook aandacht voor de idolen uit zijn
platenkast, met repertoire van Nat King Cole en de
6 / Infoblad gemeente Opwijk / februari 2022

vele sterren die hij op festivals leerde kennen, zoals
Sandy Shaw, Vicky Leandros, Lenny Kuhr, Roger
Whittacker, Nathalie Cole en vele anderen.
Een hartverwarmende voorstelling met
onvergetelijke liedjes, prachtige stemmen en een
rollercoaster van emoties.
Connie Neefs, Hannelore, Hans Peter Janssens: zang
Eric De Vos: toetsen, bewerkingen, backing.
Peter Verbraken: Gitaar, banjo, contrabas, backing.
Gan Van Wouwe: saxen, klarinet, fluit, backing.
Deze voorstelling is toegankelijk wanneer je
een beperkte kennis van het Nederlands hebt.
Tickets: VVK € 13 / Reductie € 12 / Kassa € 15

HUMOR

DONDERDAG 17
FEBRUARI 2022
20.30 u

PIV HUVLUV

DE VINYLVRETER
Comedian Piv Huvluv
heeft vinylplaten
verheven tot zijn
idioom: geen
voorstelling zonder
platen, geen platen
zonder grap of
verhaal. Piv duikt deze keer ongeremd lós in zijn
gigantische platencollectie, vertelt over zijn zeer
uitgebreide muzieksmaak, dist anekdotes op over
geestverruimende muzikale ontdekkingen, (on)
volledige collecties, verpletterende concerten,
markante signeersessies, zijn verzamelwoede en
onbetwistbare collector’s items.

FAMILIE

ZONDAG 6 MAART 2022 / 11 u en 15 u

LES ZERKIENS

DE SLAPENDE BERG

Deze man is bezeten van muziek en dat laat zich
merken. Items die de revue passeren: lof en eer
voor ABBA, zijn eeuwige trouw aan Rod Stewart, zijn
verheerlijking van vrouwelijk schoon, zijn liefde voor
de pure song, zijn helden Iggy Pop, Steve Wynn,
Bob Dylan en Neil Young. Hoeveel concerten kan
een mens van één artiest gaan bekijken? En niet te
vergeten: zijn korte ontmoeting met David Bowie,
die Piv in staat stelt om de grootste leugen in de
geschiedenis van de Belpop bloot te leggen.
U vraagt, Piv draait... de onweerstaanbaar hilarische
soundtrack van zijn leven !
‘Hard gelachen! Het maakt van hem de meest
ontwapenende comedian van zijn generatie’.
(De Standaard, 06/07/2020)
Tickets: VVK € 13 / Reductie € 12 / Kassa € 15

Voor je de slapende berg gaat verkennen, krijg je
aan de hand van een kamishibai het verhaal van het
hart van de slapende berg dat heel zacht klopt...
Daarna is het tijd om de berg zelf te ontmoeten,
heel voorzichtig te beklimmen of erin te schuilen.
Een tactiele, visuele en motorische
ontdekkingstocht voor de allerjongsten.
Deze voorstelling is voor een beperkt publiek. Bij
veel interesse kunnen er nog extra voorstellingen
worden ingepland.
Leeftijd: 6 maanden tot 4 jaar.
Deze voorstelling is toegankelijk voor personen met
een beperkte kennis van het Nederlands.

Kamishibai en participatieve installatie voor ouders
met kinderen van 6 maanden tot 4 jaar.

Tickets: V VK: Kinderen € 6 / Volwassenen: € 8
Kassa: Kinderen € 7 / Volwassenen: € 9

Is ‘De Slapende Berg’ een reusachtige hybride vorm,
een grote behaarde steen of een slapend monster?

Leden Gezinsbond en houders lerarenkaart
genieten € 1 reductie.
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bibliotheek

Boekendate Valentijn op 11 en 12 februari 2022

In de bibliotheek komen veel mensen die van
boeken houden. De boeken die ze in de bibliotheek
ophalen, blijven per definitie echter tijdelijk in hun
bezit. Bij elke uitleenbeurt kunnen dan weer andere
boeken meegenomen worden.
We zien echter dat steeds weer naar de zelfde
auteurs of reeksen gegrepen wordt alsof hen trouw
is beloofd. Maar het kan ook wat spannender, wat
verrassender! Misschien bevalt jou ook wel een
avontuurlijke wildebras?!
Kom op vrijdag 11 of zaterdag 12 februari naar
de bib. Een blinddate? Ja! Je boek is ingepakt.

Stripnieuws
Door de integratie van de strips van Stripotheek
Nijdrop in de gemeentelijke bibliotheek, werd het
aanbod ‘reusachtig’. We proberen een en ander
toch wat overzichtelijk te houden.
Nadat eerst vooral volgens leeftijd werd
gediversifieerd:
1. Strips voor beginners
2. Strips voor alle leeftijden
3. Strips enkel voor volwassenen
hebben we nu binnen de strips voor alle leeftijden
(dus in de ‘Leeszaal’) een apart plaatsje en aparte
etiketten voorzien voor:
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Voor de opener hoef jij alvast niet te zorgen.
De eerste zin van het boek geven we prijs én we
tippen jou ook één belangrijke karaktereigenschap.
Een ware speeddate dus!
De rest ontdek je thuis!
Een tip: oordeel niet te snel. Ook voor boeken geldt
‘Het uiterlijk is niet alles’. Geef je date dus een
eerlijke kans!
Deelnemen aan Valentijns boekendate kan van
16 tot 99 jaar. Zoals de hoffelijkheid het voorschrijft,
neem je uiteraard maar 1 boek mee op date!

1.
Manga’s

2.
Cartoons

3.
Graphic
Novels

Dit intern reorganiseren of verschuiven is een
langlopend proces, waar doorlopend aan gewerkt
wordt. Welke strip waar in de bibliotheek terug te
vinden is, zie je steeds in de catalogus als je klikt
op ‘Waar staat het?’. Op de nieuwe etiketten van
de strips wordt ook de minimumleeftijd vermeld
(bijvoorbeeld 6+ of 15+).

Nieuws van
de Leeshelden
Leeshelden. Leesgroepje

Heleen laat knutselwer

kje zien.

Na een pauze van ruim twee maanden
waarin hopelijk thuis wel wat gelezen werd, geven
we deze 15 dappere kinderen graag de kans om
de draad terug op te nemen, samen met de
enthousiaste leescoaches Heleen, Lilas en Ellen.

Omwille van de hoge besmettingscijfers werd
het traject van de eerste lichting ‘Leeshelden’
in november 2021 plots afgebroken.

Het tweede traject met andere kandidaat-Leeshelden
zal dan niet van februari tot april 2022 lopen, maar
schuift dan op om gedurende maart, april en mei
nieuwe enthousiasme voor het lezen op te wekken!
Net zoals vorige maal worden de kinderen die
kunnen deelnemen, geselecteerd in overleg met de
zorgjuffen van alle basisscholen in de gemeente.

Meer info: Bibliotheek / Kloosterstraat 7 / Opwijk / T 052 36 51 06 / E bibliotheek@opwijk.be

onderwijs
Nieuwe bewoners
in het Parkje Processiestraat /
Dag van de academies
Wist je dat in het parkje rechtover de Academie
voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten
vreemde wezens leven? Ze wonen er sinds kort
en op zaterdag 19 februari 2022 tonen ze zich
bij klaarlichte dag. Het zijn vrienden van de grote
kunstenaars Tim Burton en Paul Klee: rood
aangelopen, haar in de war, hoofd in de hemel,
of een gewei met regenboogkleuren op hun kop.
Ze houden niet van nattigheid en verhuizen dus
naar de overkant als het die dag regent.
Ook in de inkomhal van de academie vind je
kleurrijke werken van de academieleerlingen.
Kom kijken!

Dag van de academies: toonmoment
Zaterdag 19 februari 2022 tussen 10 en 17 uur
Parkje Processiestraat en Sint-Annasite,
Processiestraat 24
Info over de academie:
https://www.liedekerke.be/ABAK
E gabk@liedekerke.be
T 053 645597 of op facebook.
Infoblad gemeente Opwijk / februari 2022 / 9

toerisme

Wandel van Opwijk centrum richting
geboortebos en terug / 6,7 km
In december 2013 werd de laatste fase van de
bosrealisatie van het geboortebos voltooid ter
hoogte van Dokkenevijver (Steenweg op Aalst
- Nijverseel). De gemeente Opwijk heeft enkele
jaren geleden in totaal 1ha 10a 1ca gronden
kunnen aankopen om het geboortebos
“Baby-Boombos” in te richten.
De eerste aanplantingen voor de geboortes
2007/2008 werden gerealiseerd in 2009.
Daarna werd elk jaar een groot stuk grond
aangeplant voor de daaropvolgende
geboortejaren.
Over het hele terrein werden niet minder dan
2.800 jonge boompjes aangeplant, waarvan
oorspronkelijk de gewone es en zwarte els
hoofdboomsoorten zijn. Rondom het terrein
werd een bosrand ingericht bestaande uit een
mengeling van struiken: meidoorn, sleedoorn,
Gelderse roos, rode kornoelje, hazelaar,
haagbeuk, inlandse vogelkers en spork.De
gewone es is ondertussen afgestorven en
vervangen door zwarte els, zomereik en esdoorn.
Met de aanplanting van het geboortebos rond
Dokkenebos werd ook een natuurlijke poel
ingericht in de natste zone van het terrein.
Op die manier werd een extra stukje natuur
gecreëerd, waardoor ook amfibieën aan hun
trek kunnen komen.

Ondertussen
heeft de natuur
er voor gezorgd
dat deze poel
een bron werd
van dierlijk en
plantaardig leven
en op die manier
bijdraagt aan de
verhoging van de
biodiversiteit in
het gebied.
Een groot informatiebord aan het begin
van het geboortebos geeft algemene
informatie over het gebied. Aan elk stuk van
het geboortebos waar tijdens een jaarlijkse
plantdag bomen werden aangeplant, werd ook
telkens een bord geplaatst met vermelding
van de namen van alle kindjes van het
respectievelijke geboortejaar, gecombineerd
met kleurrijke natuurinformatie over de
aangeplante boomsoort.
Het geboortebos is een publieke ruimte en is
voor elke natuurliefhebber toegankelijk, maar
ook in het geboortebos gelden de bosregels en
is het beschadigen van fauna en flora verboden.
Het wandelnetwerk van Toerisme VlaamsBrabant slingert zich door het bos tussen
de knooppunten 701 en 710. Dankzij de
gemeentelijke werklieden zijn er 2 brugjes én
kan je op een bankje genieten van de rust en de
natuur.
Het is de moeite waard om langs dit mooie
stukje natuur in Nijverseel te wandelen.
Dienst Toerisme / Kloosterstraat 7 /
T 052 36 51 75 / E toerisme@opwijk.be
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Van Opwijk centrum richting geboortebos en terug.

Bekijk op mobiel

Door Toerisme Opwijk
Lengte: 6.69 km

Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk, België

Stijging: 28 m

Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk, België

Moeilijkheidsgraad: 3/10
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woonloket
Energiesnoeier helpt je
besparen op energiefactuur met gratis tips
Je energiefactuur omlaag krijgen, kan al door
het nemen van enkele kleine ingrepen.
De energiesnoeiers van Energiehuis 3Wplus
maken je hier graag wegwijs in.
De laatste tijd is de energiefactuur serieus de
hoogte in gegaan. Vooral voor wie het financieel
niet zo breed heeft, is de extra kost niet altijd
gemakkelijk om dragen. Daarom zijn we als
gemeentebestuur een samenwerking aangegaan
met Energiehuis 3Wplus voor het uitvoeren
van zogeheten ‘energiescans’. Iedere inwoner
die behoort tot de prioritaire doelgroep (beperkt
inkomen, beschermde afnemer, sociale huurder,...)
kan gratis een energiesnoeier bij hem of haar thuis
laten komen.

Na het maken van een afspraak komt zo’n energiesnoeier bij je langs om het energieverbruik van je
gezin in kaart te brengen, maar daar blijft het niet
bij. De energiesnoeier geeft tips om het verbruik
te verminderen en voert kleine ingrepen uit die
rechtstreeks tot energiebesparing leiden. Dat gaat
bijvoorbeeld over het plaatsen van radiatorfolie,
spaardouchekoppen of spaarlampen. Elk bezocht
gezin heeft recht op een spaarpakket ter waarde
van € 20.
Vraag nu je gratis energiescan aan via
T 02 486 64 86 of E energie@3wplus.be.
Meer info: https://energiehuis.3wplus.be/
energiesnoeier-3wplus

welzijn sociaal huis

Nood aan betaalbare woningen
Bij het Sociaal Huis krijgen we ook in Opwijk
meer en meer te maken met mensen die op
zoek zijn naar een betaalbare woning. Wonen
is een grondrecht. Toch is het voor veel mensen
niet evident om een woning te vinden via de
privéverhuurmarkt. Om het aanbod in Opwijk te
verhogen, zijn we dan ook samen met Sociaal
Verhuurkantoor Webra (SVK) op zoek naar
potentiële verhuurders.
Een win-win voor zowel huurder als verhuurder,
want ontzorging is Webra’s grootste troef. Webra
betaalt iedere maand de huur, je betaalt geen
commissie, het onderhoud wordt opgevolgd
en Webra regelt heel wat administratieve
verplichtingen. Bovendien garandeert het
sociaal verhuurkantoor dat je na 9 jaar je woning
terugkrijgt in een goede staat. Een verlenging
12 / Infoblad gemeente Opwijk / februari 2022

van het contract behoort natuurlijk ook tot de
mogelijkheden. Tot slot zijn er ook nog premies
voor o.a. renovatie, isolatie, vervanging van oude
verwarmingssystemen,… die enkel mogelijk zijn als
je via Webra verhuurt.
Het is een win-winsituatie voor iedereen.
Moeilijke tijden vragen veel ondersteuning. We
moeten elkaar helpen en als SVK betekent dit
vooral diegene die het meest nodig hebben een
thuis te bieden, maar ook de verhuurders ontzorgen.
Info: Marc Demol / T 02 451 24 98 /
M 0468 47 76 12 / E marc.demol@webra.be
www.webra.be/Eigenaar-verhuurder/
Voordelen-voor-eigenaars
www.huurpunt.be/Paginas/Zorg-dragen-voorhuurder-en-verhuurder.aspx

woonloket
sociaal huis

Renoveer uw pand
en verhuur het aan SVK West-Brabant
Renovatiesubsidie Vlaams-Brabant tot € 10.000
Vanaf dit jaar kan een eigenaar die zijn pand
renoveert en deze verhuurt via Sociaal
Verhuurkantoor West-Brabant (SVK Webra) beroep
doen op een renovatiesubsidie van de provincie
Vlaams-Brabant. De aanvraag en toekenning gebeurt
door het SVK. Deze subsidie moet aangewend
worden om de woonkwaliteit van het pand te
verbeteren en de woning conform te maken.

De aanvraag voor maximaal € 25.000 per
wooneenheid gebeurt door het sociaal
verhuurkantoor. Het leningsbedrag wordt bepaald
aan de hand van opgevraagde offertes. Het bedrag
van de renteloze lening wordt voor de helft
uitbetaald na het vervullen van de administratieve
formaliteiten en toekenning door de provincie. Het
saldo wordt uitbetaald na oplevering van de werken
en het voorleggen van de facturen.

De subsidie bedraagt 60%
van de uitgevoerde werken
met een maximum van € 10.000.

Voor de terugbetaling van de lening wordt het totaal
ontleende bedrag gedeeld door het aantal nog
lopende maanden van het 9-jarig contract.

Alle verbeteringswerken, goedgekeurd door SVK
Webra, komen hiervoor in aanmerking.

Contact: SVK Webra vzw
Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse
T 02 451 24 90 / E administratie@webra.be
www.webra.be

Renteloze lening tot € 25.000
Eigenaars die hun woning wensen te renoveren
en conform te maken met de bedoeling het te
verhuren aan het sociaal verhuurkantoor Webra,
kunnen de werken financieren met de renteloze
lening
van de provincie
Vlaams-Brabant.
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gemeente

RUP WUG (woonuitbreidingsgebied)
naar open ruimte: publieke raadpleging

Het gemeentebestuur heeft het voornemen om een
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan WUG naar
open ruimte op te maken.
Start- en procesnota
In een eerste fase wordt een startnota en
procesnota opgemaakt.
• De startnota omvat een analyse van de
bestaande toestand en een voorstel van
ontwikkelingsscenario’s voor het gebied.

en suggesties overmaken aan de gemeente.
Dit kan op verschillende manieren:
- digitaal via RUP_openruimte@opwijk.be.
- schriftelijk aan het college van burgemeester
en schepenen, Ringlaan 20 te 1745 Opwijk.
- tegen afgiftebewijs tijdens de kantooruren bij
de dienst Omgeving in GAC II, Ringlaan 20 te
1745 Opwijk.

• De procesnota geeft een overzicht van de
diverse stappen in de opmaak van het plan.
Er is naast de publieke raadpleging ook een
participatiemoment voorzien.

Inzage start- en procesnota
De start- en procesnota liggen ter inzage in het
gemeentehuis tijdens de openingsuren op afspraak
via T 052 36 51 39 en kan je ook raadplegen op
www.opwijk.be/rup-wug.

Publieke raadpleging
Tijdens de publieke raadpleging die loopt van 17
januari tot en met 18 maart 2022 kan iedereen de
startnota en de procesnota inzien en opmerkingen

Participatiemoment
Er werd op dinsdag 1 februari 2022 een digitaal
participatiemoment voorzien, waar men terecht kon
voor info en vragen over de start- en procesnota.
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gemeente

RUP Station : publieke raadpleging
Het gemeentebestuur heeft het voornemen om het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Station
te herzien.
Start- en procesnota
In een eerste fase wordt een start- en procesnota
opgemaakt.
• De startnota omvat een analyse van de
bestaande toestand en een voorstel van
ontwikkelingsscenario’s voor het gebied.
• De procesnota geeft een overzicht van de
diverse stappen in de opmaak van het plan.
Er is naast de publieke raadpleging ook een
participatiemoment voorzien.
Publieke raadpleging
Tijdens de publieke raadpleging die loopt van 17
januari tot en met 18 maart 2022 kan iedereen de
startnota en de procesnota inzien en opmerkingen
en suggesties overmaken aan de gemeente.
Dit kan op verschillende manieren:
- digitaal via RUP_Station_herziening@opwijk.be
- schriftelijk aan het college van burgemeester
en schepenen, Ringlaan 20 te 1745 Opwijk
- tegen afgiftebewijs bij de dienst Omgeving in
GAC II, Ringlaan 20 te 1745 Opwijk tijdens de
kantooruren

Inzage start- en procesnota
De start- en procesnota liggen ter inzage in het
gemeentehuis tijdens de openingsuren op afspraak
via T 052 36 51 39.
Participatiemoment
Er wordt een digitaal participatiemoment voorzien
waar je terecht kunt voor info en vragen over de
start- en procesnota. Vooraf inschrijven voor dit
participatiemoment op donderdag 3 februari
2022 om 19 uur is verplicht: https://www.opwijk.
be/rup-station-digitaal-participatiemomentinschrijvingsformulier.

milieu
PFOS-verontreiniging aan De Loods, Doortstraat 2
In opdracht van OVAM werden - zoals in het
merendeel van de Vlaamse gemeenten m.b.t.
de PFOS/PFAS-problematiek - ook op een
aantal locaties op het gemeentelijk domein
in Opwijk onderzoeken uitgevoerd door de
bodemdeskundige van TAUW (= Europees adviesen ingenieursbureau met een sterke positie in
milieuadvies en de duurzame ontwikkeling van
de leefomgeving). PFOS-verontreiniging werd
vastgesteld in de ondergrondse regenwatertank

van het werkliedenarsenaal De Loods,
Doortstraat 2. De aanwezigheid van PFOS houdt
evenwel geen onmiddellijk gevaar in voor de
volksgezondheid.
In afwachting van de definitieve resultaten van het
nog uit te voeren bijkomend onderzoek door de
bodemdeskundige van TAUW, wordt het regenwater van deze ondergrondse tank niet meer
(her)gebruikt door de gemeentelijke diensten.
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welzijn
Lezing

Weg met het stressbeest

Spreker Marjan Huybrechts
Dinsdag 22 februari 2022 om 19.30 uur
GAC II (Trouwzaal), Ringlaan 20
Stress valt niet meer weg te denken uit ons leven.
Ook kinderen hebben er steeds vaker last van.
In de opvang, op school, thuis of bij de sportclub:
het tempo en de verwachtingen liggen vaak
hoog. En ook volwassenen geven onrechtstreeks
stress door. Hoe kan je kinderen helpen om het
stressbeest te temmen? In deze lezing deelt
Marjan Huybrechts haar inzichten en een reeks
praktische tips.
Inschrijven:
Huis van het kind Opwijk
E huisvanhetkind@opwijk.be
T 052 89 50 27

Theatervoorstelling

“De reden waarom de oude man onder de tram liep”
Donderdag 31 maart 2022 om 14 uur
GC Hof ten Hemelrijk (De Schuur), Kloosterstraat 7 / gratis

beeldvorming over mensen met dementie een
blijvend aandachtspunt. We werken hiervoor
samen met de adviescommissie Senioren en
Welzijnsvereniging Opcura. Vanuit deze invalshoek
bieden we jullie een gratis theatervoorstelling aan:
“De reden waarom de oude man onder de tram liep”.
Tragikomische, pakkende, maar ook spannende
scènes naar de roman over een demente oudere en
een ruziënd koppel. In de dialogen wordt dementie
uitvoerig belicht. De auteur Roland Bergeys en
Leentje De Coninck vertellen en acteren, Bart Wils
begeleidt virtuoos op accordeon.

Opwijk streeft ernaar een dementievriendelijke
gemeente te zijn. Zo is een meer genuanceerde
16 / Infoblad gemeente Opwijk / februari 2022

Trailer: https://youtu.be/mwF8W0um4cc
Reservaties: https://reservaties.opwijk.be
Info: E welzijn@opwijk.be / T 052 89 50 27

sociaal huis

Zelftest aan € 1

voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming
De verschillende ministers van Onderwijs en
Volksgezondheid bevelen ouders sterk aan om hun
kinderen op zondag te testen met een zelftest.
Mensen met een verhoogde tegemoetkoming
hebben recht hebben op 4 zelftests per 14 dagen,
en dit aan slechts € 1 per zelftest.
Hoe kan ik nagaan of ik recht heb op
een verhoogde tegemoetkoming?
Wie de verhoogde tegemoetkoming voor
gezondheidszorgen niet automatisch ontvangt, kan
deze bij zijn/haar ziekenfonds aanvragen.

Deze tegemoetkoming geeft ook recht op heel wat
andere voordelen. Het loont dus zeker de moeite
om navraag te doen.
Wie reeds van een (al dan niet automatische)
verhoogde tegemoetkoming geniet,
kan dit zien aan het mutualiteitsvignet:
Meer details: www.vlaanderen.be/verhoogdetegemoetkoming-voor-gezondheidszorgen
Sociaal Huis / Marktstraat 55
T 0800 113 41 / E dewegwijzer@opwijk.be

Sociaal tarief voor elektriciteit? Dan krijg je € 80
Door de hoge energieprijzen in 2021 hebben
huishoudens met een laag inkomen nood aan
financiële steun. Daarom krijgen burgers die op
30 september 2021 recht hadden op het sociaal
tarief voor elektriciteit een eenmalig forfait van
80 euro. Daarnaast wordt het tijdelijke recht op

het sociaal tarief voor mensen met een verhoogde
tegemoetkoming verlengd tot en met 31 maart
2022.
Meer info: https://economie.fgov.be/nl
sociaal-tarief-voor-elektriciteit-dan-krijg-je-80-euro

13+14+15
05.2022
Open
Atelierdagen Open
Studio
Beeldende
Days
Kunst
Ben je beeldend kunstenaar en wil je je werkplek tonen?
Inschrijven kan van 1 februari tot 7 maart →

www.atelierinbeeld.be
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Zondag 13 februari

Activiteitenkalender
5 februari 2022
t.e.m. 6 maart 2022
ONDER VOORBEHOUD
VAN DE GENOMEN
CORONAMAATREGELEN

februari
Zaterdag 5 februari

Lezing met Lieve Blancquaert
‘Let’s talk about sex’
https://reservaties.opwijk.be/
Hof ten Hemelrijk – 20.30 u
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk

Dinsdag 8 februari

Middagconcert met de muziek
van Louis Neefs ‘Wat een leven’
UITVERKOCHT!
https://reservaties.opwijk.be
Hof ten Hemelrijk – 15 u
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk

Donderdag 17 februari

Humor met Piv Huvluv
‘De vinylvreter’ - tickets
https://reservaties.opwijk.be
Hof ten Hemelrijk – 20.30 u
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk

Vrijdag 18 en zaterdag
19 februari

Winterterras (enkel vrijdag)
vanaf 15.30 uur
Afhaaleetfestijn
MOZA-IK – Heiveld 17

Voordracht ‘Tralies uit de weg’
door Leo De Weerdt,
hoofdalmoezenier voor
de katholieke eredienst in
het gevangeniswezen.
Inschrijven via
neosopwijk@gmail.com
(Leden: gratis; niet-leden: € 10)
Hof ten Hemelrijk – 14u
org. Neos Opwijk

Zaterdag 19 februari

Vrijdag 11 februari

Opvoedingsavond:
Weg met het stressbeest
Reserveren verplicht:
huisvanhetkind@opwijk.be
T 052 89 50 27
Trouwzaal GAC II – van 19.30 tot
21.30 u – org. Huis van het Kind
i.s.m. dienst Welzijn

G-sportdag
Sporthal Heiveld
van 9.30 tot 12 uur
Samenwerking Dienst Sport en
Welzijn

Vrijdag 11 en
zaterdag 12 februari

Eetfestijn - De Kersenpit
org. VBS De Knipoog

Zaterdag 12 februari

30ste Valentijnwandeling
(5-10-15-21 km)
Familieheem Nijverseel
vertrek tussen 7.30 u en 15 u
org. WSV Horizon Opwijk

Brussel-Opwijk voor
wielertoeristen
AFGELAST
De Boot - org. Verenigde
Opwijkse Wielerclub
Jaarlijkse spaghettizwier
De Kersenpit - org. 12+
Mazenzele

Dinsdag 22 februari

Vrijdag 25 februari

Kaartavond
De Waag – 19 u - org. OKRA Opwijk

Zaterdag 26 februari

2dehandsbeurs van
kinderkleding, speelgoed en
babyuitzet
Hof ten Hemelrijk – van 13 tot 15 u
org. Femma Opwijk
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Zondag 27 februari

Wielerwedstrijd 72ste
Brussel-Opwijk
AFGELAST
org. vzw Verenigde Opwijkse
Wielerclub

Maandag 28 februari

Start 2 Run AC Opwijk
(www.acopwijk.com)
Gemeentelijke looppiste Heiveld
inschrijving vanaf 19u
org. AC Opwijk

maart

Dinsdag 1 maart

Hobbykransje
De Waag – van 9 tot 12 u
org. Femma Opwijk

Woensdag 2 maart

Naaien met kinderen
De Waag – 14 u
org. Femma Opwijk

Zondag 6 maart

Familievoorstelling met
Les Zerkiens ‘De slapende berg’
leeftijd: 6 maanden tot 4 jaar
https://reservaties.opwijk.be
Hof ten Hemelrijk – 11u / 15u
org. Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk

Zondag 6 maart

Wielerwedstrijd
66ste Lenteprijs voor juniores
Cycling Vlaanderen
(10 ronden van 8,1 km)
Mazenzele – start om 15 u
org. Wielerclub de Sportvrienden
Mazenzele
Je kan als vereniging
of organisatie je
(niet-commerciële)
activiteit toevoegen aan de
kalender. Stuur een e-mail
naar gc.info@opwijk.be met
vermelding van de naam van
de activiteit, organisator,
datum, tijdstip en locatie.

onderwijs
WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
ELKE MAANDAG

Callanetics - Hof ten Hemelrijk - 20 u
org. Femma (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)

Wie een vriend is,
pest niet!

Lijndans - Kersenpit Mazenzele - 20 tot 21 u
org. FERM Nijverseel-Opwijk
(start op 21 februari!) inschrijven ter plaatse

ELKE DINSDAG

Yoga – Hof ten Hemelrijk 19.45 u – org. Govinda
Bewegen op muziek (voor personen met de
ziekte van Parkinson ook 50/60plussers welkom)
Sporthal Opwijk – 18 u tot 19 u
org. Parkili - Opwijk

ELKE DONDERDAG

Fietstocht – Kerk Opwijk - 13.30 u - org. Femma
Parki-Boks (boksen voor personen met
de ziekte van Parkinson) - Sporthal Opwijk
van 18 tot 19 u - org. Parkili Opwijk
AA-bijeenkomst - ’t Schoolhuis
(ingang langs de speelplaats) 19.30 u - org. AA

onderwijs

Goede vrienden zijn belangrijk voor een
gelukkig leven. Sommige kinderen hebben
geen vrienden, andere één en nog andere
hebben er heel veel. Als je er geen hebt, komt
er vast nog wel iemand op je weg. En vergeet
niet: belangrijker dan ‘vrienden hebben’ is
‘vrienden zijn’.
Het 1ste, 2de en 3de leerjaar genoot van de
muzikale vertelling ‘Vriendschap’, gebracht
door De Verhalenkat. Dit in het kader van ons
jaarthema ‘De geluksvogels’.

UITNODIGING
Afhaaleetfestijn MOZA-IK
18 & 19 FEBRUARI 2022
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 februari 2022
organiseert MOZA-IK voor het tweede jaar op rij
een afhaaleetfestijn. Het enige wat je daarvoor
moet doen, is vanaf eind januari een kijkje nemen
op de site van onze school.

zochten. Toch willen wij jullie graag op school
verwelkomen voor een babbeltje en een drankje.
Daarom openen wij op vrijdag 18 februari tijdens
ons afhaalmoment ook een winterterras op
de speelplaats. Dit begint meteen na school om
15.30 uur en loopt door tot ‘s avonds.

Surf naar www.moza-ik.be en kies uit ons ruime
aanbod voor een heerlijke warme maaltijd en
lekkere dessertjes.

We kijken er naar uit
om jullie te verwelkomen!

In deze tijden is het niet evident om gezellig samen
te eten, vandaar dat wij een online oplossing

Team MOZA-IK
MOZA-IK, Heiveld 17
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OPcura

Wat valt er in februari allemaal te beleven
in Lokaal Dienstencentrum Den Hopstaak?
Bloemschikken voor Valentijn

Vaste wekelijkse activiteiten

Dinsdag 8 februari van 14 tot 15.45 uur in zaal Satijn
Prijs: € 5 bezoeker / € 2 bewoners

Je kan op woensdagnamiddag om 13.30 uur ook
langskomen voor een Rummikubnamiddag.

Handwerk in Den Hopsteek

Elke donderdagnamiddag kan je langskomen
tussen 13.30 en 14.30 uur bij Anja met al jouw
vragen over computer, internet, smartphone,
tablet, … in zaal Aurelia.

Dinsdag 8 februari van 14 tot 15.45 uur in zaal Aurelia
Prijs: gratis

Oppèkse gedichten door Jean-Paul Van der Elst
Dinsdag 15 februari van 14 tot 15.45 uur in zaal Satijn
Prijs: € 5 bezoekers / € 2 bewoners

Infosessie ‘Erfrecht en successieplanning’
door notaris Hilde Fermon
Dinsdag 22 februari van 14 tot 15.45 uur in zaal Satijn
Prijs: gratis

Handwerk in Den Hopsteek
Dinsdag 22 februari van 14 tot 15.45 uur in zaal Aurelia
Prijs: gratis

Doorlopende tijdelijke tentoonstelling
Vanaf februari kan je vrijblijvend de werken van
Nick Van Bever bezichtigen in de inkomhal De Oase
en zaal Aurelia.

Infopunt ouderen
Elke vrijdag kan je tussen
10 en 12 uur langskomen bij
Nathalie in het infopunt
ouderen. Ouderen,
familieleden en mantelzorgers
kunnen er terecht met hun zorgen of vragen of
voor advies in het aanbod aan ouderenzorg in
de regio,…. Ook voor vragen rond doorverwijzing
naar andere diensten en hulp bij het invullen van
administratieve documenten kan je hier terecht.
Lokaal Dienstencentrum Den Hopstaak
Kloosterstraat 75
E denhopstaak@opcura.be / T 052 36 59 14

Bevraging Opwijkse buurten via Hoplr
Welzijnsvereniging OPcura en Dienst Welzijn
organiseren een bevraging voor onze inwoners.
We willen weten hoe jouw buurt eruit ziet, wat de
krachten en de uitdagingen zijn.

passen en waar nodig te verbeteren.

Meer specifiek willen wij ook nagaan hoe jij
denkt over activiteiten en diensten aan senioren
en de uitbouw van een leeftijdsvriendelijke
gemeente. Deze vragenlijst is uiteraard anoniem.
De resultaten gebruiken we graag ter inspiratie
om onze dienstverlening en het beleid aan te

Vraag een schriftelijke vragenlijst aan via
E welzijn@opwijk.be of haal eentje op aan
het onthaal van Opcura, Kloosterstraat 75.
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Geef ons jouw kijk via
www.hoplr.com/enquete/buurtscan-opwijk.

De bevraging loopt tot en met 28 februari 2022.

financiën
Opwijk in (financiële) cijfers

Jeugdsubsidies

Net zoals de voorbije jaren voorziet het lokaal
bestuur in 2022 heel wat ondersteuning en
subsidies voor de Opwijkse jeugd en alles wat hen
aanbelangt:
Voor de erkende jeugdverenigingen wordt een
budget van € 16.000 voorzien om de werking te
ondersteunen. Om deze werkingssubsidie van
elke jeugdvereniging te berekenen, krijgt iedere
jeugdvereniging - naast een vaste jaarlijkse
basistoelage - een extra werkingstoelage die
gebaseerd is op een verdeelsleutel. Deze is terug
te vinden in het reglement over de subsidieregeling
voor jeugdverenigingen. De verdeelsleutel waarop
deze extra werkingstoelage gebaseerd is, wordt
berekend door de toekenning van een aantal
punten op thema's die bijdragen tot het bevorderen
van de kwaliteit van de lokale jeugdwerking.
De ondersteuning van de erkende
jeugdverenigingen stopt niet bij het toekennen
van een werkingssubsidie. Om de jeugdlokalen
brandveiliger te maken, is er een jaarlijks budget
van € 3.655 voorzien, waaruit kan geput worden.
Om hun infrastructuur te verbeteren, is er € 1.854
beschikbaar. Er is een krediet van € 485 voor
het in orde zetten van de EHBO-koffers van de
jeugdbewegingen. Ook worden er huisvuilzakken
en pmd-zakken ter beschikking gesteld van de
jeugdbewegingen. Hiervoor is er € 510 voorzien.
Nu er geen gemeentelijke fuifzaal meer bestaat,
kunnen jeugdverenigingen aan een voordelig tarief
fuiven organiseren in Jeugdhuis Nijdrop. Hiertoe
heeft de huurovereenkomst ‘Nijdrop – erkende
Opwijkse jeugdvereniging’ vorm gekregen. De
gemeente voorziet een financiële compensatie om
deze huurovereenkomst te ondersteunen. Hiervoor
is er € 9.100 voorzien.

€ 14.000 wordt vrijgemaakt als subsidie ter
ondersteuning van de werking van Jeugdhuis
Nijdrop.
Om inspraak van kinderen en jongeren mogelijk
te maken, bestaan de jeugdraad en kinderraad.
Beiden ontvangen € 500 om hun werking mogelijk
te maken. Bovendien is € 1.500 voorzien om
projecten van de kinderraad uit te werken.
Jongeren die hun animatorattest wensen te
behalen, worden hiertoe gestimuleerd door de
subsidie animatorcursus. Indien de opleiding
succesvol doorlopen werd, kan men een deel
van het inschrijvingsgeld terugkrijgen. Voor deze
subsidie wordt er € 1.000 voorzien.
Jongeren of jeugdverenigingen die een eenmalig
project uitvoeren, kunnen projectsubsidies
aanvragen. Hiervoor is er € 2.500 klaargelegd.
Naast de subsidies is er ook budget voorzien voor
het organiseren van activiteiten voor de jeugd.
• Skate-event: € 3.000
• Dag van de jeugdbeweging en Kadeekes
in het park : € 9.000
• Buitenspeeldag: € 3.000
Ook aan de speeltuintjes wordt gedacht: € 40.000
voor het realiseren van een nieuwe speelzone in
de speeltuin te Konkelgoed en € 5.000 voor het
onderhoud van de bestaande speeltuinen.
Meer info
Jeugddienst
Marktstraat 55
T 052 36 51 60
E jeugddienst@opwijk.be
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financiën

gemeente

Uitbatingsvergunning

Burgerzaken

De gemeenteraad besliste tijdens de zitting van
21 september 2021 dat bepaalde inrichtingen,
die vaak overlast in de gemeente Opwijk
veroorzaken, vanaf 1 januari 2022 onderworpen
zijn aan een uitbatingsvergunning.

Overleden
Maria Vanderstraeten, 89 jaar, weduwe van
Frans De Medts, † 22/12/2021, Kadeestraat 10.

Een uitbatingsvergunning is nodig voor het uitbaten
van:
• een belwinkel;
• een CBD*-winkel;
• een discotheek; een nachtclub;
• een nachtwinkel;
• openlucht opslagplaatsen voor schroot,
voertuigen buiten gebruik, autowrakken
of rijklare tweedehandsvoertuigen;
• een shishabar.

Robert Poissonnier, 94 jaar, weduwnaar van
Simonne Boel, † 24/12/2021, Mansteen 19.
Lucienne De Gols, 79 jaar, weduwe van
Jérôme Moens, † 01/01/2022, Blocksweide 9/0001.
Christiane Meijnaert, 68 jaar,
weduwe van Martin Bekaert, † 12/01/2022,
Grimbergsesteenweg 40 te Grimbergen.
Petrus Lutin, 88 jaar, echtgenoot van
Rose-Anne Vandeputte, † 13/01/2022, Merelweg 19.

*CBD = cannabidiol, een stof die voorkomt in cannabis
(hasj of wiet).

Eddy De Plecker, 69 jaar, weduwnaar van
Yolande Van Uytvanck, † 13/01/2022, Heirbaan 175.

Aan de uitbatingsvergunning is ook een belasting
verbonden. (€ 6.000 voor de afgifte van de
uitbatingsvergunning en € 1.500 jaarlijks.)

François Vereecken, 87 jaar, weduwnaar van
Sylvie Vereecken, † 16/01/2022, Kloosterstraat 75.

Inrichtingen die reeds bestonden voor
1 januari 2022 vragen voor 30 juni 2022
hun uitbatingsvergunning aan. In dat geval
dienen ze de belasting voor de afgifte van de
uitbatingsvergunning niet te betalen als ze
aan de uitbatingsvoorwaarden voldoen.
(geen € 6.000, enkel de jaarlijkse € 1.500)
De uitbatingsvergunning kan aangevraagd worden
aan de hand van het voorziene aanvraagformulier,
met toevoeging van de nodige bijlagen.
De inrichtingen die over een uitbatingsvergunning
moeten beschikken, dienen zich hiervoor tijdig
in orde te stellen zodat extra kosten kunnen
vermeden worden en de politie niet dient over te
gaan tot het sluiten van de inrichting.
Dienst Financiën / Ringlaan 20
T 025 36 51 85 / E financien@opwijk.be
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Adriana Sanders, 95 jaar, weduwe van
Franciscus De Boeck, † 18/01/2022, Kloosterstraat 75.
Jean Huyskens, 57 jaar, echtgenoot van
Kristel De Pauw, † 20/01/2022, Vossestraat 28 te Asse.
Fons Lefever, 69 jaar, weduwnaar van
Rita De Smedt, † 20/01/2022, Hulst 166.

AFSPRAAK MAKEN MET DIENST
BURGERZAKEN
Het is mogelijk om online een afspraak te maken
via afspraken.opwijk.be. Wie niet over een
internetverbinding beschikt, kan nog steeds
afspreken via T 052 36 51 03.
De gemeentelijke diensten BURGERZAKEN/
WELZIJN en STEDENBOUW/MILIEU zijn enkel
toegankelijk op afspraak. Het onthaal WELZIJN/
BURGERZAKEN is wel beschikbaar tijdens de
openingsuren.

jeugd

Overzicht vakantieaanbod
krokus-, paas- en
zomervakantie 2022
In onze gemeente zijn er verschillende organisaties actief die kampen aanbieden tijdens
de vakantieperiodes. Benieuwd naar het overzicht voor de krokus-, paas- en zomervakantie 2022?
Neem een kijkje op https://vrijetijd.opwijk.be/vakantiewerking.

gemeenteraad
Zitting dinsdag 25 januari 2022
Volgende agendapunten werden besproken:

OPENBARE ZITTING
• Verslag vorige zitting – Goedkeuring.
• Algemene vergadering OPcura - Notulen algemene vergadering OPcura – Kennisneming.
• Jeugd - Vernieuwing speeltuin Konkelgoed – Goedkeuring.
• Erkende sportclubs - Aanpassing subsidiereglement huurtussenkomst VKO - Goedkeuring.
• Handhaving zwerfvuil - Gratis ondersteuning door OVAM - aanstelling handhavers OVAM - Kennisneming.
• Hemelwater- en droogteplan Opwijk - Rapport 'hemelwaterplan Opwijk' – Goedkeuring.
• Repair café Opwijk - Samenwerking tussen Opwijk2040 en gemeente Opwijk - Goedkeuring.
• Trage Wegen - Samenwerkingsovereenkomst Haviland ter ondersteuning van het Trage Wegenplan – Goedkeuring.
• Adviescommissie Derdewereldhuis - Wijziging ledensamenstelling – Goedkeuring.
• Varia - Punten van de verschillende fracties – Kennisneming.

raad voor maatschappelijk welzijn
Zitting dinsdag 25 januari 2022
Volgende agendapunten werden besproken:

OPENBARE ZITTING
• Vorige vergadering - Verslag van de vorige openbare zitting – Goedkeuring.
• Samenstelling BCSD - Opvolging lid – Kennisneming.
• Algemene vergadering OPcura - Notulen algemene vergadering OPcura – Kennisneming.
• Opzeg huurcontracten LOI-woningen - stopzetting overeenkomst Fedasil LOI - LOI - Goedkeuring.
De volgende gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn vinden plaats op
dinsdag 22 februari 2022 om 20 uur. Door het stijgend aantal coronabesmettingen vergaderen
de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn nog steeds digitaal. Volg de gemeenteraad en
raad voor maatschappelijk welzijn mee via de livestream op www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal.
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G-sportdag
Vrijdag 11 februari 2022 van 9.30 tot 12 uur
Sporthal, Heiveld 65 te Opwijk

Leuke en sportieve workshops voor mensen
met een mentale beperking (en hun begeleider)
Prijs: € 2 (incl. drankje)
Gratis op vertoon van een European Disability Card
Gratis voor begeleiders
Info en inschrijven via:
E sportdienst@opwijk.be of T 052 36 51 63
Organisatie:
Sportdienst in samenwerking met Dienst Welzijn

