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We bedanken het huidige lokaal bestuur voor de oprichting van deze
welzijnsraad in 2014 en voor de informatie en de adviezen die we mochten
verstrekken.
Een sterke welzijnsraad in de volgende legislatuur is aangewezen, met een
goede variatie tussen vertegenwoordigers van organisaties en
geïnteresseerde individuen.
We bieden het nieuwe lokaal bestuur graag dit document en hopen dat zij
onze accenten ter harte nemen bij het uitstippelen van het nieuwe sociaal
beleid in Opwijk.
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1) Een gezonde en zorgende gemeente (buurtzorg, gezondheid)
Opwijk is een gezonde gemeente en onderneemt hiervoor reeds acties. Het accent ligt vaak op
sensibilisering. Dit is een begrijpbare eerste stap, doch merken we dat er nood is aan meer
praktijkgerichte acties. De Welzijnsraad vindt het belangrijk om een gezonde levensstijl te blijven
promoten door voldoende sportactiviteiten aan te bieden. Hierbij willen we vragen om extra
aandacht te geven aan het aanbod G-sport. Meer bepaald tips voor de verenigingen als ze dit
willen opstarten (opleiding/draaiboek) en voldoende bekendmaking van het aanbod. en de
informatie hiervan te verspreiden. Ook vragen we dat er extra inspanningen worden genomen om
mensen in armoede aan te zetten tot beweging al dan niet via bestaande sportclubs. Het project
bewegen op verwijzing biedt mogelijkheden voor individuele trajecten, maar is onvoldoende
gekend. De bestaande groene ontmoetingsruimtes worden netjes onderhouden en zijn voor de
welzijnsraad ook een belangrijk accent in een gezonde gemeente en zeker in kader van de
verstedelijking.
Gezondheid is niet enkel voldoende bewegen en dit blijkt ook uit de gemeentelijke acties zoals
Opwijk een Hartveilige gemeente, zoals het opstarten van DnA (drugs- en alcoholbeleid), zoals
de inspanningen voor het verminderen van de CO2 uitstoot. Voor de welzijnsraad mag het accent
nog vergroot worden op het tegengaan van de klimaatopwarming. Daarnaast is het positief dat in
het kader van psychische kwetsbaarheid hier activiteiten georganiseerd werden door
verschillende verenigingen in het project ‘ik zie u zitten’. We vragen aan het nieuwe lokaal bestuur
om deze accenten te behouden en om de deelname aan nieuwe projecten zoals ‘ Generatie
Rookvrij’ telkens te onderzoeken.
De zorgcampus van Opwijk heeft een mooi initiatief met name ‘buurtzorg’. De welzijnsraad vraagt
om extra initiatieven te nemen in de parochies en de wijken, zo is het project ‘krasse buurt’ voor
herhaling vatbaar. Vereenzaming is een gekende evolutie in onze samenleving en ook daar
vragen we de nodige aandacht voor.
2) Een kindvriendelijke gemeente (Huis van het Kind, jeugdwerking)
De oprichting van het Huis van het Kind Opwijk is een goed initiatief. De informatieavonden rond
opvoedingsthema’s zijn welkom, net zoals de overzichten die werden ontwikkeld onder impuls van
Huis van het Kind voor de ouders (zomeropvang, opvoedingsondersteuning). Zorgen voor
duidelijke informatieverstrekking, een groter klankbord creëren en een betere bekendmaking
zijn hierin de belangrijkste aandachtspuntenpunten.
Via dit memorandum willen we de nood aan een goede locatie voor Kind en Gezin aankaarten.
Het regent er binnen en schimmel ontwikkelt zich, dat is geen goede ruimte voor kleine kinderen.
Kinderen laten deelnemen aan het verenigingsleven is belangrijk. We vragen de nodige
ondersteuning in de ontwikkeling van een UIT-pas. In het bijzonder voor kinderen in armoede en
met een beperking .
Kindvriendelijke gemeente betekent voor ons ook fietsveilige routes naar school en een goede
luchtkwaliteit aan de school. We juichen initiatieven toe waarbij de schoolomgeving wordt
afgebakend voor auto’s, zoals reeds wordt gedaan in de omgeving van de lagere school in
Nijverseel. We vernemen echter dat een aanzienlijk aantal kinderen op school niet over een fiets
beschikken en vragen hiervoor de nodige aandacht (vb. Fietsuitleendienst – samenwerking met de
kringloopwinkel?
Ontmoeting stimuleren om netwerken te versterken is opnieuw van belang. De gemeente
organiseert reeds een positieve en gezinsvriendelijke activiteit, met name de familiepicknick. Ook
de vernieuwde en toegankelijke speeltuin aan GC Hof ten Hemelrijk juichen we toe. De
verschillende speeltuinen en pleintjes zijn een echte meerwaarde voor jonge gezinnen. De
voorleesmomenten van de leesmoekes in de bibliotheek zijn tevens belangrijk voor ontmoeting en
zorgen voor taalverrijking. Dit initiatief mag nog sterker worden bekend gemaakt.

We vragen toegankelijke opvang. We denken enerzijds aan kinderen van alleenstaande
moeders, zodat zij in de mogelijkheid zijn om een opleiding te volgen of te gaan werken.
Bijvoorbeeld opvang tijdens de Nederlandse lessen. Anderzijds kan er ook werk worden gemaakt
van inclusieve opvang in Opwijk.
3) Een betrokken gemeente (vrijwilligerswerk, ontmoeting creëren, verenigingsleven
ondersteunen)
Opwijk heeft een reeks adviesraden en werkgroepen die de betrokkenheid en de inspraak van de
inwoners vergroot. We stellen vast dat de initiatieven en beslissingen soms al gevormd zijn
wanneer er inspraak wordt gevraagd.
Het verenigingsleven bruist en wordt vanuit de gemeente ondersteund. Zij rekenen veel op deze
ondersteuning (teveel?). De nood aan aangepaste zalen voor verenigingen blijft, we vragen om ook
locaties ter beschikking te stellen in de wijken (bv. lokaal in school voor vergadering).
Dit verenigingsleven wordt ondersteund door vrijwilligers. Het valt op dat dezelfde personen
vrijwilliger zijn bij meerdere initiatieven. De gemeente heeft een vrijwilligerscentrale, doch blijft de
nood naar vers bloed aanwezig.
Opnieuw zijn ontmoetingsmomenten van groot belang, zoals ‘Café Zetta’. Positief is dat we een
aantal mensen bereiken die er niet altijd in slagen om in het bestaande aanbod aansluiting te
vinden. Het is zeer kleinschalig maar zeer waardevol.
4) Een diverse gemeente (diversiteit: jong - oud, samen – alleen, autochtoon – nieuwkomer,
seksuele geaardheid, mensen met een beperking )
De leden van raden, cultuur- en jeugdbewegingen zijn voornamelijk de doorsnee Vlaming. Hierin
mag meer diversiteit aangemoedigd worden.
Nederlandse lessen zouden moeten verdergezet worden en huiswerkbegeleiding verder
ondersteund.
Opwijk heeft een ruim scholenaanbod, ook in het bijzonder onderwijs. De welzijnsraad pleit voor het
behoud van deze scholen.
Een goede spreiding van diversiteit is voor ons ook een punt. Zowel in de verschillende scholen als
in het woonbeleid van de gemeente (sociale woning niet allemaal in de dezelfde buurt). Een
gezonde mix van bewoners uit verschillende ‘klassen’ van de samenleving.
Alleenstaanden ouders en ouders waarvan de moeder anderstalig is, hebben een verhoogd
armoederisico. Tewerkstelling blijft een belangrijke hefboom tegen armoede. Daarom zijn de
lopende projecten ’t Kapstokske en de Tewerkstellingscel zeer positief. Zij vergroten de kansen op
een betrokkenheid in de samenleving.
De multiculturele samenleving is een feit, net zoals een toenemende verrechtsing in de
samenleving. We willen het accent leggen op gelijkenissen en op wat ons bindt, bv. om de
betrokkenheid te vergroten en kunnen er meer multiculturele activiteiten worden georganiseerd
opdat allochtonen onze gebruiken leren kennen en wij die van hun.
5) Een veilige en toegankelijke gemeente
Oog blijven hebben voor toegankelijkheid in de brede zin van het woord : toegankelijkheid
voor rolstoelgebruikers en kinderkoetsen, maar ook toegankelijkheid in inclusieve zin.
Momenteel is er de werkgroep ‘Gewoon anders…validen’ waar een aantal mensen meedenken
over toegankelijkheid in de gemeente. Er wordt nagedacht over toegankelijkheid op fysiek vlak
maar ook in de betekenis van bereikbaar, beschikbaar, betrouwbaar,… De werkgroep kan een
klankbord zijn voor het lokaal bestuur om toegankelijkheid in onze gemeente te optimaliseren.

Een blijvend hekelpunt zijn de perrons van Opwijk, zij moeten worden verhoogd voor mensen die
minder mobiel zijn of mensen in een rolstoel. Ons voorstel is ook om de stoepboorden op de juiste
plaatsen te verlagen, zodat rolstoelgebruikers gemakkelijker kunnen oversteken.
We vinden het fijn dat de gemeente gevolg geeft aan de knelpunten die worden gesignaleerd na
een knelpuntenwandeling. Het meldpunt voor de burger mag extra worden bekend gemaakt. Er is
een rolstoelwandeling op komst in het centrum. Ook hier vragen we aandacht voor
rolstoeltoegankelijkheid in de wijken en parochies in Opwijk.
Er is nood aan een zichtbare wijkpolitie, meer politiecontroles bv. snelheidscontrole in de zone 30
of controle op weg naar school. Bv. verschillende fietsers zijn niet goed zichtbaar in het donker.
We vragen of het lokaal bestuur kan onderzoeken of een Buurt Informatie Netwerk interessant is
in Opwijk opdat er meer sociale controle is in buurten.
Er zijn bepaalde plaatsen in Opwijk die populair zijn bij hangjongeren. We vragen aan de gemeente
om deze regelmatig op te ruimen en netjes te houden.

