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edito
Beste Opwijkenaren
Met nieuwjaar sluiten we niet alleen het
voorbije jaar af, we openen ook een nieuw
jaar. En al staat de wereld niet even
stil om opnieuw te starten, het is toch
een evaluatiemoment van het voorbije
jaar en een programmatiemoment naar
het komende jaar toe. Maar op 1 januari
hebben we een legislatuur afgesloten
van 6 jaar en bereiden we een nieuwe
beleidsperiode voor tot 2024.

Inhoud

8

Lieve
Blancquaert

Wat betreft de realisaties van de voorbije legislatuur ga ik geen
opsomming geven. Deze werden de voorbije maanden voldoende
in de kijker gezet. Het beleid dat we de komende 6 jaar gaan voeren,
zal besproken worden op de komende gemeenteraad.
Op 14 oktober hebben jullie 23 leden voor de gemeenteraad
verkozen. Hieruit werd een nieuw bestuur gevormd door een coalitie
van N-VA en Open Vld dat de komende 6 jaar jullie gemeente zal
besturen.

11
Sportkampen

Op 3 januari had de installatievergadering plaats. Op deze
vergadering legden de 23 nieuwe gemeenteraadsleden hun eed af.
Deze 23 gemeenteraadsleden vormen ook de OCMW-raad.
Er werd melding gemaakt van de benoeming van de burgemeester
en de 4 schepenen werden verkozen. Tevens werd de voorzitter
van de gemeenteraad aangesteld. De gemeenteraad duidde
3 politieraadsleden aan die de gemeente gaan vertegenwoordigen
in de politiezone AMOW.

15
Luister nu
eens naar mij

De nieuwe OCMW-raad stelde de 6 leden aan van het Bijzonder
Comité Sociale Dienst en verkoos de voorzitter van dit comité.
Deze voorzitter zal als vijfde schepen deel uitmaken van het
college van burgemeester en schepenen. Het Bijzonder Comité
Sociale Dienst zal zich uitspreken over individuele dossiers inzake
maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.
Dit nieuw bestuur zal in de loop van volgende maanden, na
goedkeuring van de beleidsnota, een meerjarenplanning opmaken
voor de periode 2020 - 2025. In deze meerjarenplanning zal,
uitgaande van de financiële mogelijkheden, worden bepaald welke
projecten de komende legislatuur zullen gerealiseerd worden.
Geen gemakkelijke opdracht dus. Er zijn immers zo veel behoeften,
dat die niet allemaal kunnen worden omgezet in realisaties.
Over deze oefening worden jullie later ingelicht.
Ik wens af te sluiten met jullie een nieuw jaar toe te wensen:
Bruisend en sprankelend.
Stralend en schitterend.
Gezond en gelukkig.
Zorgeloos en prachtig.
Jullie burgemeester
Albert Beerens
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gemeente

Gebruik van ‘Kus & Rij’-zone
aan het station – aandacht voor omgeving
De ‘Kus & Rij’-zone aan het station van Opwijk is specifiek bedoeld
om te stationeren en er personen af te zetten of op te pikken.
Bij het gebruik van de ‘Kus & Rij’- zone is het belangrijk
dat ook de omgeving/buurt aandacht krijgt.
Hou daarom rekening met volgende aspecten:
• Beperk de duurtijd van het stationeren zo kort mogelijk
voor het afzetten of oppikken van personen.
• Dim de radio in het voertuig om de buurt niet te verstoren.
• Laat de motor van het voertuig niet nodeloos draaien.
Dit zorgt alleen maar voor extra luchtverontreiniging.
• Laat geen afval achter aan de ‘Kus & Rij’- zone.
Ook deze zone verdient een propere omgeving.

Witte dorp Mazenzele
In het kader van het project ‘ witte dorp Mazenzele’, werd
door Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw een mooie
wilgenhut gebouwd op het eerste gemeentelijk perceel in de
Kravaalvelden in Mazenzele.

Groepsaankoop sanering
stookolietanks
Tankslag 2017
verlengd tot juni 2019
Geïnteresseerd?
U kan nog altijd intekenen in deze groepsaankoop.
Oude buitengebruik gestelde stookolietanks kunnen vroeg of
laat beginnen lekken, met ernstige vervuiling van de bodem of
het grondwater als gevolg. Om de kosten voor het saneren door
verwijderen of opvullen van oude stookolietanks bij een woning
te drukken, organiseert een werkgroep van inwoners uit onze en
7 andere gemeenten een groepsaankoop ‘tankslag 2017’.
Deze werkgroep weerhield na een vergelijkend onderzoek van
prijs en kwaliteit de firma Riooltechnieken Ronny Bollen uit
Bocholt. De overeenkomst met deze firma werd verlengd zodat
de bekomen prijzen geldig blijven tot juni 2019.

In de 3e fase van dit project worden een zitbank/picknicktafel
en een natuurinfobord geplaatst. Er komen ook 3 bijkomende
hoogstambomen kers (Brabander, Hedelfinger, Bigareau Burlat).
Het gaat om de aanplanting van 3 stuks op elk perceel,
inclusief 3 hoge boompalen per boom en een hoge
reebescherming.

Bent u geïnteresseerd in deze groepsaankoop? Dan kan u nog
steeds vrijblijvend intekenen via het invulformulier dat u terugvindt via https://extranet.interleuven.be/tankslag. U ontvangt
nadien per mail of post een offerte van de aannemer, evenals de
voorwaarden van de tankslag. Op basis hiervan kan u een contract
tekenen voor de uitvoering van de sanering.
Heeft u geen toegang tot het internet, neem dan contact op met
de milieudienst. Milieudienst – GAC I, Marktstraat 55 –
T 052 36 51 31 – E milieudienst@opwijk.be
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Provinciale groepsaankopen helpen
energie besparen

Onze woningen kunnen heel wat energiezuiniger. Met de provinciale groepsaankopen geven de provincie Vlaams-Brabant, IGO,
PajoPower, 3WPlus, de Kringwinkel Hageland en de gemeente
Opwijk je graag een duwtje in de rug.
Reeds 1.000 gezinnen voerden energetische renovaties uit via de
groepsaankopen. Je kan als inwoner van Vlaams-Brabant intekenen op een groepsaankoop voor zonnepanelen, dak- of muurisolatie of isolerende ramen. Grijp dus de kans om je woning nog beter
te isoleren en je wooncomfort te laten stijgen.
Wat maakt de provinciale groepsaankopen zo uniek?
3Wplus en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen
selecteerden voor Opwijk lokale aannemers en installateurs.
Een kwalitatieve uitvoering, een correcte prijs en een stipte opvolging staan centraal. Kiezen voor de provinciale groepsaankopen is

drie keer winnen. Niet alleen stoot je minder CO2 uit en bespaar je
op je energiefactuur, je helpt ook onze lokale economie bloeien.
Interesse?
Ben je overtuigd van onze groepsaankopen? Schrijf je dan snel in
en maak vrijblijvend een afspraak met onze aannemers.
Meer info en intekenen: www.vlaamsbrabant.be/groepsaankopen.
Gratis infoavond
Heb je nog vragen of wil je nog bijkomende informatie?
Kom vrijblijvend naar de infosessie. Deze vindt plaats op
woensdag 27 maart om 20 uur in Hof Ten Hemelrijk,
zaal Bakhuis, Kloosterstraat 7. Je krijgt er meer info over de aanpak,
mogelijke premies en leningen en kan er kennismaken met
de geselecteerde aannemer.

Richtlijnen buitenplaatsen huishoudelijk afval
Het aan de straatkant plaatsen van huishoudelijk afval voor
de huis-aan-huisophalingen van afvalintercommunale Intradura
dient als volgt te gebeuren:

2. Plaats het afval vóór de eigen woning aan de straatkant
op de ophaaldag uiterlijk tegen 6 uur of de dag
voor de ophaaldag vanaf 18 uur.

1. Raadpleeg altijd vooraf de ophaaldata voor afval
die vermeld staan op de afvalkalender.

3. Plaats het afval voor ophaling aan huis nooit te vroeg aan
de straatkant. Te vroeg buiten plaatsen van afval of het
deponeren van afval op een andere locatie dan de eigen woning (straatkant) kan aanleiding geven tot opmaak van
een GAS-boete wegens sluikstorten van afval!
4. Afval dat voor ophaling wordt aangeboden in niet-gemeentelijke
afvalzakken (huisvuil, GFT) wordt door afvalintercommunale
Intradura niet meegenomen. Gemeentelijke afvalzakken zijn te
koop bij heel wat winkeliers in Opwijk.
5. Vragen over afvalophaling/afvalbeheer?
Contacteer rechtstreeks afvalintercommunale Intradura:
T 02 334 17 40 - www.intradura.be.
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Energiepremies vanaf 2019!
Nieuwe premie voor warmtepompboiler vanaf 2019
Wie een warmtepompboiler voor sanitair warm water installeert,
kan daarvoor vanaf 1 januari 2019 een premie krijgen van 400
euro. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist. De premie loopt de
komende vijf jaar en dooft langzaam uit. Ook bedrijven zullen er
gebruik van kunnen maken.
Een warmtepompboiler haalt warmte uit de lucht en geeft die
af aan het sanitair water. Zo’n toestel is tot zeventig procent
zuiniger in verbruik dan een klassieke elektrische boiler en is dus
zeer energie-efficiënt. In 2019 zal de premie voor een warmtepompboiler 400 euro bedragen. De twee volgende jaren daalt
de premie met telkens 100 euro (300 euro in 2020 en 200 euro
in 2021). Daarna blijft de premie steken op 200 euro om in 2024
weer te verdwijnen. De Vlaamse regering hoopt met dat degressieve karakter mensen sneller aan te zetten om te investeren in
hernieuwbare energie.
Ook bedrijven komen in aanmerking voor een premie als ze
kiezen voor een warmtepompboiler. De hoogte van de premie zal
dan berekend worden aan de hand van een formule die rekening
houdt met het vermogen van het toestel.
Deze energiepremies veranderen ook in 2019
Voor zonneboilers bestaat er al langer een premie. Vanaf 2019
zou die premie zakken van 550 euro naar 375 euro maar de
Vlaamse regering heeft beslist om de premie toch op 550 euro
te houden. Vanaf 2019 zal het ook mogelijk zijn om na 15 jaar
opnieuw een premie voor een zonneboiler aan te vragen. Op dit
ogenblik kan je zo een premie maar éénmalig aanvragen.

De premies voor een warmtepomp of een warmtepompboiler
zullen vanaf 2019 om de 10 jaar aangevraagd kunnen worden
terwijl dat nu ook slechts éénmalig kan. Een premie die wel zakt
in 2019 is de dakisolatiepremie: van 6 naar 4 euro/m² voor wie
met een aannemer werkt en van 3 naar 2 euro/m² voor wie de
werken zelf uitvoert. De eisen om een premie voor beglazing
geplaatst door een aannemer te ontvangen, worden strenger:
een U-waarde van maximaal 1.0 W/m²K (i.p.v. 1.1 W/m²K in 2018)
is vereist in 2019. De premie zelf bedraagt 10 euro/m².
Voor alle hogervermelde premies gelden er nog bijkomende voorwaarden om er in 2019 aanspraak op te kunnen maken. Voor isolatie
zijn de premies in 2019 enkel van toepassing voor woningen aangesloten op het distributienet voor 1 januari 2006 of met een bouwaanvraag uiterlijk ingediend op 31 december 2005. Voor installaties
(warmtepomp,…) gelden de premies in 2019 enkel voor woningen
aangesloten op het distributienet voor 1 januari 2014 of met een
bouwaanvraag uiterlijk ingediend op 31 december 2013.
Alle details zijn terug te vinden op www.energiesparen.be.
Woonloket
Marktstraat 55, 1745 Opwijk
T 052 36 51 46
E woonloket@opwijk.be
dinsdag:
9 – 12 uur / 13.30 – 16 uur / 18 - 20 uur
donderdag: 9 – 12 uur
vrijdag:
9 – 12 uur

Asbestdaken
Eigenaars gezocht voor medewerking aan studie OVAM.
OVAM heeft aan het studiebureau Abesim (erkend bodemsaneringsdeskundige) opdracht gegeven om een wetenschappelijke studie uit
te voeren over de aanwezigheid van asbest in de bodem ter hoogte
van de afdruipzones van asbesthoudende daken. Met de resultaten
van deze studie wordt een database aangelegd.
Abesim is momenteel op zoek naar terreinen in Opwijk waar zich
gebouwen bevinden met asbesthoudende daken (golfplaten, leien,
zonder dakgoot, zonder verharding in de afdruipzone). Met toestemming van de eigenaar neemt Abesim ter plaatse een aantal
bodemstalen ter hoogte van de afdruipzone die achteraf onderzocht
worden op de aanwezigheid van asbest. De eigenaar wordt ingelicht
over de onderzoeksresultaten op zijn terrein. De anonimiteit van de
terreineigenaars is essentieel in de aanpak en deze wordt zowel door
OVAM als door Abesim gerespecteerd. Er worden geen eigenaars- of
terreingegevens opgenomen in de rapportage van de studie.

Oproep
Beschik je over een gebouw met asbesthoudend dak zonder dakgoot
en zonder verharding in de afdruipzone en wens je mee te werken
aan dit onderzoek? Je wordt verzocht dit dringend te laten weten via
ann.waeytens@abesim.com
annelies.dehauwere@abesim.com
T 09 248 03 75
Abesim
Europalaan 26, 9800 Deinze
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Mijn warm huis
Hoe goed scoort je woning op energievlak?
Mijn warm huis – gratis online-tool voor inwoners

de verschillende renovatiemaatregelen op de woning zodat de
bewoners op basis van het eindresultaat worden aangezet tot een
uitvoering van energiebesparende maatregelen.
De online-tool berekent het warmteverlies van de woning, en de
burger kan maatregelen selecteren om de woning energie-efficiënter te maken. Daarnaast krijg je ook de investeringskost te zien,
net als mogelijke energiepremies en wat je bespaart (financieel en energetisch). Het eindresultaat is een stappenplan voor
renovatie.
Inwoners kunnen via de ‘Mijn warm huis-tool’ ook de online
warmtekaart van Opwijk én de Vlaamse zonnekaart raadplegen om te bekijken of het dak geschikt is voor de installatie van
zonnepanelen.
De gratis online-tool is te raadplegen via
www.warmhuis.be/opwijk.

De gemeente Opwijk engageert zich door het gemeentelijk
klimaatactieplan om de C02-uitstoot lokaal met minstens 20%
te doen dalen tegen 2020. Om hieraan bij te dragen ontwikkelde
Interleuven, in opdracht van de gemeente, een gratis online-tool
“Mijn warm huis”.
Elke Opwijkenaar kan met deze tool op een eenvoudige manier
en stapsgewijs nagaan hoe goed zijn/haar woning scoort op
energievlak. De tool geeft een inschatting van de impact van

Informatie, begeleiding en ondersteuning
met betrekking tot energiepremies:
woonconsulente Sylvie Cruz - woonloket@opwijk.be
Deskundig technisch energieadvies voor bouw- en renovatieprojecten: steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be. Een uitgebreid
technisch advies wordt gegeven op het vlak van oriëntatie, isolatie, ventilatie, keuze verwarmingssysteem, waterbesparing en
duurzame materialen.

Openbaar onderzoek: Ontwerp-mestactieprogramma (MAP 6) met bijhorend ontwerp
van het plan-MER
In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn (91/676/EEG) heeft
de Vlaamse overheid een ontwerp-mestactieprogramma (MAP 6)
opgesteld voor de periode 2019-2022.
Het mestactieprogramma omvat maatregelen om de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater door nitraten uit agrarische
bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Het openbaar onderzoek over het ontwerp-MAP 6 loopt
van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019.
Eén van de stappen in de totstandkoming van het zesde
mestactieprogramma is de uitvoering van een planmilieueffectrapportage (plan-MER). Daarin worden
de effecten van het ontwerp-mestactieprogramma op
het leefmilieu onderzocht.
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In overeenstemming met artikel 4.2.11 van het DABM wordt een
openbaar onderzoek voor het ontwerp-MAP 6 met bijhorend
ontwerp van het plan-MER georganiseerd van 24 december 2018
tot en met 21 februari 2019.
Inspraak is mogelijk via het digitale inspraakformulier. De opmerkingen uit het openbaar onderzoek worden in overweging
genomen bij de vaststelling van het definitieve mestactieprogramma 2019-2022 en het plan-MER. Ook de besprekingen met
de Europese Commissie kunnen nog wijzigingen teweegbrengen
aan het definitieve mestactieprogramma.
Meer informatie alsook de link naar documenten en het digitaal
inspraakformulier kan je terugvinden via
https://www.opwijk.be/openbaar-onderzoek-mestactieplan
https://www.vlm.be/nl/nieuws
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Verwijdering van een aantal straatvuilnisbakjes
Via eerdere berichtgeving lieten we weten dat een aantal straatvuilnisbakjes zouden verwijderd worden.
Onlangs zijn onze diensten gestart met de 1e fase van de verwijdering van straatvuilnisbakjes in Opwijk. Maar de gemeente doet
dit niet zomaar…
Gedurende het ‘coachingtraject zwerfvuil’ van De Mooimakers
waaraan Opwijk heeft deelgenomen (2017-2018), werd onder
andere een vuilnisbakkenplan opgemaakt. Niet alleen werden
alle straatvuilnisbakken geïnventariseerd, maar werd de vuldichtheid van deze afvalbakjes op 4 verschillende tijdstippen per
jaar geregistreerd. Dankzij de vuilbakkentool en de aanbevelingen en richtlijnen van De Mooimakers, werden op basis van een
aantal criteria straatvuilnisbakjes geselecteerd die best worden
verwijderd.
Het gaat hierbij voornamelijk om straatvuilnisbakjes in woonwijken, op slechte locaties, die vaak leeg zijn, of die veelvuldig
gebruikt worden voor het deponeren van huishoudelijk afval (=
misbruik). Waar dit technisch mogelijk is, wordt bij verwijdering
van een straatvuilnisbakje een infobordje geplaatst dat aangeeft
waarom het afvalbakje werd verwijderd.
Het ‘coachingtraject zwerfvuil’ eindigde eind 2018, maar de
gemeente Opwijk zal uiteraard de volgende jaren een gericht

zwerfvuilbeleid verder zetten, waarbij het vuilnisbakkenplan
een leidraad vormt voor de verwijdering of vervanging van
straatvuilnisbakjes.

Openbaar onderzoek: Gewijzigde teksten:
Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en
gelijkaardig bedrijfsafval
In toepassing van artikel 18§7 van het Materialendecreet delen wij
mee dat een openbaar onderzoek wordt opgestart met betrekking tot gewijzigde teksten van het Uitvoeringsplan Huishoudelijk
Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval.
De Vlaamse Regering heeft op 16.09.2016 het Uitvoeringsplan
Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval goedgekeurd,
waarbij onder meer de doelstelling voor restafval op maat van
de gemeente werd vooropgesteld en dit op basis van de Belfiusindeling van 2007.
Als gevolg van de nieuwe Belfius-indeling van gemeenten
die op 14.3.2018 door Belfius-bank werd gepubliceerd, zal de
restafvaldoelstelling voor heel wat gemeenten licht tot stevig
wijzigen. Hierdoor zal een aanpassing van het Uitvoeringsplan
Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval voorgesteld
worden aan de Vlaamse Regering.

Het openbaar onderzoek mbt. de gewijzigde teksten loopt van
14.01.2019 tot en met 13.03.2019. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op deze wijziging
overmaken op plan@ovam.be of per post naar OVAM, wijziging
uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110 – 2800 Mechelen.
De gewijzigde teksten liggen tijdens de periode van het openbaar
onderzoek ter inzage bij de milieudienst – GAC 1, Marktstraat 55,
Opwijk – tijdens de kantooruren van maandag tot vrijdag tussen
9u-12u en op dinsdagavond tussen 18u en 20u.
Opwijk, 3.01.2019
K. Biesemans
Algemeen directeur

A. Beerens
Burgemeester
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GEMEENSCHAPSCENTRUM HOF TEN HEMELRIJK
Kloosterstraat 7 – 1745 Opwijk
T 052 36 51 72
gc.info@opwijk.be – gc.tickets@opwijk.be
www.opwijk.be

Bestel je ticke
ts onli
reservaties.op ne via
wijk.be

KAMERCONCERT
Zaterdag 2 februari
2019 – 20u

KONTRABONE

Koen Severens
(contrabas)
en Dirk Van Gorp
(trombone)

FAMILIETHEATER (POPPEN)
Zondag 10 februari 2019 - 15u

NELLIE EN CEZAR
Schatten op zolder

Aangezien sommige
locaties beperkt zijn qua plaatsen, raden we aan om op voorhand
je tickets te reserveren.
Kaarten: VVK € 8 // Kassa: € 9 (welkomstdrankje inbegrepen)
Locatie: Trouwzaal, Ringlaan 20, Opwijk

VOORDRACHT

Donderdag 7 februari 2019
20.30u

LIEVE
BLANCQUAERT

LAST DAYS
Een ode aan het leven
Lieve Blancquaert: “Mijn
werk de voorbije jaren was
voor mij altijd een drieluik.
Eén verhaal over de drie
grote momenten uit een mensenleven: de geboorte, de liefde en
de dood. Het begin, het midden en het einde van het leven. De
eerste twee zijn al verteld, maar de cirkel is pas rond wanneer ook
het laatste deel van de trilogie aan bod kan komen.”
“Elke seconde sterven er twee mensen en voor ieder mens heeft
dit een andere betekenis en een ander verhaal. Ik neem jullie met
mijn beelden en verhalen mee doorheen verschillende culturen,
godsdiensten en rituelen. Last Days maken was voor mezelf een
troost. Ik hoop dit te kunnen doorgeven.”
“Oud worden en sterven is vandaag een brandend actueel thema
en op veel manieren ook een taboe. Ik wil heel graag heel oud
worden en zonder angst kunnen sterven. Hoe doet de wereld
dat? Op die vraag probeer ik antwoorden te vinden.”
www.lieveblancquaert.be
Kaarten: VVK: € 12 // Reductie: € 11 // Kassa: € 13
Locatie: Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7 - Opwijk
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Nellie en Cezar nemen je mee naar hun leukste speelplek in huis:
de zolder.
Daar vinden ze een heleboel herinneringen, goed bewaarde
geheimen, mysterieuze dozen en héél veel oude rommel. In hun
plezierige en muzikale zoektocht vinden ze een oude muziekdoos. Van wie zou die zijn? Werkt ze nog? Danst de ballerina nog
altijd even vrolijk?
Samen met de kleuters zoeken Nellie en Cezar dit allemaal uit.
Ze nemen iedereen mee in een muzikale, interactieve en soms wel
spannende voorstelling. Lossen we, samen met Nellie en Cezar,
het mysterie van de ‘geheimen op zolder’ op? Kunnen de kleuters
een geheim bewaren? Shtt … vertel het vooral niet verder …
Vanaf 2 jaar.
Kaarten: VVK: Kinderen: € 5 // Volwassen: € 6
Kassa: Kinderen: € 6 // Volwassenen: € 7
Leden Gezinsbond en lerarenkaart = € 1 reductie
Locatie: Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7 – Opwijk

IMPROVISATIETHEATER DE KEVINS

MAGIE

Donderdag 14 februari 2019 – 20.30u

Donderdag 14 maart 2019
20.30u

BATTLE

STEVEN DELAERE

De Kevins nemen
het op tegen een ander improgezelschap

Illusoirée

De Kevins is het eerste
improgezelschap dat
volledig bestaat uit Kevins. Daardoor staan ze garant voor top-entertainment en, uiteraard, top-Kevins. Dus: voelt u een leegte in uzelf
die enkel kan gevuld worden met een stevige Kevin? Kom naar ons
optreden. Theater vanuit het niets. ... zo kan je improvisatietheater
het beste omschrijven.
Improvisatietheater (vaak afgekort tot improv of impro) is elke vorm
van theater waarbij de spelers het verhaal, de personages en de
dialogen ter plaatse verzinnen. Ze stappen dus de scène op met
een beperkt aantal suggesties uit het publiek zoals de locatie waar
de scène zich afspeelt, of het soort personage dat ze spelen, of een
relatie tussen personen en improviseren de rest op het moment zelf.
Improvisatievoorstellingen kunnen komisch zijn, maar er zijn ook improvisatievormen die niet noodzakelijk humoristisch van opzet zijn.
Je mag zeker zijn, deze voorstelling zal hilarisch en absurd worden.
De Kevins spelen immers niet echt volgens de geplogendheden.
Kaarten: VVK: € 7 // Reductie: € 6 // Kassa: € 8
Locatie: Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7 - Opwijk

Een verhaal van magie en
muziek, vingervlug verteld.
Noten kraken de werkelijkheid. Proef de klank
van de verbeelding. Kijk
en luister. Met zijn eerste
theatershow verbaast hij
door die talenten samen te
smelten tot een intrigerende voorstelling.
Steven Delaere, finalist “Belgium’s Got Talent 2015” en te zien in
de Ketnet-reeks “Trix”, is één van de beste close-up goochelaars
van ons land.
Met zijn interactieve theatervoorstelling “Illusoirée” verbaast hij
groot en klein. De voorstelling start met een toneelact zonder
woorden die overgaat in een indrukwekkend spel van klanken,
waardoor het kader duidelijk gemaakt wordt: een persoon die
opgaat in zijn eigen wereld van muziek, klanken, wetenschap en
magie. Het wordt de rode draad in het verhaal.

Vrijdag 22 februari 2019 – 20.30u

Een scenario met een goed doordachte verhaallijn, waarbinnen
de combinatie van magie en muziek op een professionele en stijlvolle manier gepresenteerd wordt. Een vertoning die meer is dan
een loutere opeenvolging van goochelacts. Een aanrader dus!

SOLIDARITEITSKOOR
EN ELÉONOR

Kaarten: VVK: € 12 // Reductie: € 11 // Kassa: € 13
Locatie: Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7 - Opwijk

MUZIEK

In samenwerking met de Wereldwinkel.
Elly Aerden heeft de looks en de stem
van een mediterraanse zangeres. Haar liefde gaat ook uit naar het
latijn en naar melodieën gedrenkt in saudade en zuiderse ritmes.

KAMERCONCERT

Wie Eléonor hoort, denkt even aan Madredeus. Het klinkt onmiskenbaar Zuid-Europees, maar je wordt hier vanuit een andere
traditie benaderd. De Belgische Eléonor mixt folk, roots, jazz,
neo-klassiek en fado.

BASSETHOORN

Solidariteitskoor Quetzales werd opgericht in 2010 en heeft leden
van alle leeftijden uit Lebbeke en omstreken. Sinds enkele jaren
worden zij met veel enthousiasme gedirigeerd door Venezolaan
Paul Sojo. Ze zingen solidariteitsliederen in verschillende talen en
uit verschillende windstreken. De thema’s variëren van opstanding tot vreugde, milieu, oorlog, armoede, …

Zaterdag 16 maart 2019
20u

Vlad Weverbergh
(bassethoorn)

Aangezien sommige
locaties beperkt zijn qua
plaatsen, raden we aan om
op voorhand je tickets te reserveren.
Kaarten: VVK € 8// Kassa: € 9 (welkomstdrankje inbegrepen)
Locatie: ten huize van F. Hendrickx en D. Leleu, Moorhoek 6,
Londerzeel

Kaarten: VVK: € 13 // Reductie: €12 // Kassa: € 14
Locatie: Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7 - Opwijk
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Bestel je ticke
ts onli
reservaties.op ne via
wijk.be

cultuur
HUMOR

Donderdag 21 maart 2019
20.30u

HENK RIJCKAERT
Maker

Wanneer was de laatste keer dat
u iets gemaakt hebt? Niet per se
iets gebouwd van niets tot iets,
maar iets dat kapot was, weer gefixt. Gemaakt. Kunnen we dat nog?
Zijn we allemaal collectief onhandig geworden? Of geven we het
gewoon van tevoren al op? Want dingen repareren is tijdverspilling!
Alle tijd die je daaraan verliest kan een mens beter aan iets anders
spenderen. Aan nieuwe dingen kopen, bijvoorbeeld, die sowieso
ooit ook weer kapot gaan. Vroeger was het anders. Als de auto kapot
was, dan deden we de motorkap open en draaiden we aan een paar
vijzen. Als de TV storing gaf, dan werd dat hersteld met een flinke
tik. Iedereen van het gezin wist waar je moest kloppen.
Binnenkort komt Henk Rijckaert uit zijn kot, stapt opnieuw het podium op en vertelt u wat hij geleerd heeft. Over uitvinden en maken,
over oplossingen bedenken, over de kracht van uw eigen handen,
over prutsen en proberen, over bijna uw vinger afzagen en over
brandwonden verzorgen.
Zet uw veiligheidsbril op en leer opnieuw waar u moet kloppen als
er een storing is. Henk Rijckaert is een maker. Hij maakt dingen.
Meestal comedy, soms televisie, en voor de rest: heel veel in zijn kot.
Daarvan geeft hij wekelijks verslag via zijn YouTube-kanaal Koterij.
Kaarten: VVK: € 15 // Reductie: € 14 // Kassa: € 16
Locatie: Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7 - Opwijk

FAMILIEVOORSTELLING
Zondag 31 maart 2019 - 15u

CIE KRAK
Kontrol

Raphaël reist al jaren de wereld rond met zijn wereldberoemde
act “Teatro Pantalones”. Hij wil vooral dat de dingen precies lopen
zoals hij het graag heeft. En als dat niet het geval is, zijn er fijnzinnige oplossingen en een ontwapenende glimlach. Een poëtische
clownerievoorstelling, groots in zijn kleinheid.
spel: Dieter Missiaen
coach: Ief Gilis (Circo Ripopolo)
Vanaf 2 jaar.
Kaarten: VVK: Kinderen: € 5 // Volwassen: € 6
Kassa: Kinderen: € 6 // Volwassenen: € 7
Leden Gezinsbond en lerarenkaart = € 1 reductie
Locatie: Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7 - Opwijk

sport

Sportontvangst
De sportraad en het gemeentebestuur huldigen
op vrijdag 8 februari om 20 uur de Opwijkse sportkampioenen.
We huldigen leden van Opwijkse (sport)clubs/verenigingen of
inwoners uit Opwijk, die in de periode van 1 januari 2018 tot en
met 31 december 2018 op sportief gebied (provinciaal, nationaal,
Europees of wereldniveau) een gouden, zilveren of bronzen
medaille hebben gewonnen hebben of die als team
een kampioenstitel behaalden.
Er worden ook 4 speciale sportprijzen uitgereikt: sportverdienste,
sportvrouw/sportman, sportploeg en beloftevolle jongere.
Deze ereprijzen worden toegekend na evaluatie en op advies
van de raad van bestuur van de gemeentelijke sportraad.
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Iedereen welkom vanaf 19.30 uur in de gemeentelijke sporthal,
Heiveld 65.

sport

Sportkampen 2019

varia

Openbaar onderzoek
waterbeheerplanning
Waterbeleidsnota 2020-2025
Nog tot en met 18 juni 2019
kan je jouw mening geven over
het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de
beleidsvisie op het integraal
waterbeleid en het overzicht
van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema
en werkprogramma voor de
stroomgebiedbeheerplannen
2022-2027.

De sportdienst organiseert jaarlijks sportkampen tijdens de
krokus-, paas- en de zomervakantie (maand juli). Er kan per dag
ingeschreven worden. Je kan uitsluitend online inschrijven via
https://reservaties.opwijk.be. Hiervoor dient er eerst een gezinsprofiel aangemaakt te maken. De betaling gebeurt onmiddellijk
bij inschrijving via online bancontact. Als inwoner betaal je 8 euro/
dag. De activiteiten vinden meestal plaats in de gemeentelijke
sportinfrastructuur. Wekelijks bieden we een gevarieerd sportaanbod aan onder begeleiding van gediplomeerde monitoren.
Voor- en naopvang wordt voorzien door 3Wplus. Hiervoor dien je
rechtstreeks bij 3Wplus in te schrijven via I-school/login.
De inschrijvingen voor de sportkampen van de krokusvakantie
zijn afgesloten. Voor de andere sportkampen geldt de regeling
als volgt:
Sportkamp paasvakantie: van 8 t.e.m. 19 april
Inschrijven van maandag 11 t.e.m. zondag 24 maart 2019
Sportkamp zomervakantie: van 1 t.e.m. 26 juli
Inschrijven van dinsdag 23 april t.e.m. zondag 19 mei.
(Er is geen sportkamp op donderdag 11 juli en vrijdag 12 juli)
Meer praktische info:
T 052 36 51 63 – E sportdienst@opwijk.be / www.opwijk.be.

Je kan deze documenten
nalezen op www.volvanwater.be en zelf jouw mening en suggesties
geven via een inspraakformulier.
Je kan jouw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van
burgemeester en schepenen.
Opmerkingen bij de waterbeleidsnota worden in overweging genomen bij de voorbereiding van het definitief ontwerp dat aan
de Vlaamse Regering voorgelegd wordt.
Opmerkingen bij de voorbereidende documenten voor de stroomgebiedbeheerplannen worden in overweging genomen bij de verdere
voorbereiding van de plannen, die vanaf september 2020 op hun
beurt aan een openbaar onderzoek onderworpen worden.
Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de
stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en
het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen
zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van
het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen
overstromingen en droogte. Het tijdschema en werkprogramma
informeert u over het voorbereidingsproces en de mogelijkheden tot
inspraak.
www.volvanwater.be I www.opwijk.be

Wielerwedstrijd Brussel-Opwijk
Op zondag 3 maart 2019 start het wielerseizoen met de 69e editie van de beloftenklassieker Brussel-Opwijk.
De wedstrijd voor beloften Heren wordt op gang geschoten aan het Koning Boudewijnstadion op de Heizel.
Dezelfde dag is er ook een wedstrijd voor beloften Dames met eveneens Brussel als startplaats.
De aankomstzone ligt aan het Heiveld (sporthal). Vele straten van het centrum zijn niet bereikbaar gedurende de wedstrijd.
Buurtbewoners en aangelanden dienen rekening te houden met verkeershinder en het tijdelijk verkeersvrij zijn van heel wat straten.
Meer info en details vind je op www.opwijk.be en www.brusselopwijk.be.
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bibliotheek

Jeugdboekenmaand 1 - 31 maart 2019
Er zijn goede vrienden, beste
vrienden, verloren en vergeten
vrienden, vrienden van op
school, vrienden van de
voetbalclub, vrienden die familie
zijn, oude vrienden, nieuwe
vrienden, voorlopig onbekende
vrienden, onzichtbare vrienden,
boekenvrienden, dierenvrienden,
Facebookvrienden, verre
vrienden, vrienden voor heel
even en vrienden voor altijd.
Tijdens deze Jeugdboekenmaand vieren we de vriendschap.
Zoals intussen gebruikelijk is, wordt de bib hiervoor ingekleed
door onze vrienden van de gemeentelijke Academie voor
Beeldende Kunst. Je kan het natuurlijk ook een tentoonstelling
noemen van de kinderen van de tekenacademie.

Ted Van Lieshout is een bekend schrijver
en tekenaar van toneel, poëzie, liedjes,
verhalen en boeken over kunst.
Hij komt helemaal uit Amsterdam
met de trein.

De bibliotheek plant verder - zoals elk jaar - vooral activiteiten
waaraan alleen in klasverband kan deelgenomen worden. We
proberen met spelletjes, uitdagingen en voorleessessies voor
verschillende leeftijden, meer kinderen vriendschap te laten
sluiten met boeken. Dit jaar komen er ook twee jeugdauteurs
persoonlijk naar Opwijk om de kinderen te vertellen over hun
boeken en hopelijk ook nieuwe vrienden te maken:

Kim Crabeels is een Vlaamse schrijfster
wiens boeken vertaald worden en zo over
de hele wereld gelezen worden.
Het zijn mooie, gevoelige en grappige
boeken met sprekende dieren waar elk
kind wel één van z’n vriendjes in herkent.

Leesclub bib Opwijk

Leesfoor
Diane, Ann, Lieve en Linda
vertellen om beurten voor
kleuters en jonge kinderen
op woensdagen

Na een voorzichtige start in het najaar van 2018, vormt de leesclub intussen een vertrouwd en gezellig beeld in de leeszaal
van de bibliotheek. De leesclub komt om de 6 weken samen en
bespreekt een door de deelnemers samen afgesproken boek.
De leesclub komt bijeen
• op dinsdag 26 februari rond het boek “De alchemist”
van Paulo Coelho en
• op maandag 8 april rond het boek “Villa des Roses”
van Willem Elsschot.
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De Leesfoor vindt
plaats op:
• woensdag 13 februari
• woensdag 27 februari
• woensdag 13 maart
• woensdag 27 maart
Afspraak telkens om
14.30 uur in de Groene Zaal.
Wie veel naar Leesfoor
komt kan ook vossenzegeltjes sparen en daarna
een volle kaart ruilen voor
een schattig geschenkje!

Daisy-online voor kinderen
met dyslexie
De Luisterpuntbibliotheek (vroeger Blindenbibliotheek) zorgt voor gesproken
boeken voor mensen met leesmoeilijkheden. Deze luisterboeken zijn beschikbaar
in het speciale Daisy-formaat hetzij rechtstreeks bij Luisterpunt, hetzij in de eigen
bib van Opwijk.
Het aanbod van de Daisy-luisterboeken blijft nog steeds voor een bepaalde doelgroep maar intussen is bijvoorbeeld ook dyslexie een leesprobleem dat binnen
de doelgroep valt.
Vanaf dit jaar worden deze Daisy-boeken ook digitaal aangeboden.
Met de anders-lezen-app en een inschrijvingsnummer van de bib, kunnen kinderen voortaan net zoals hun vrienden een boek kiezen in het rek, het gewoon
uitlenen en het bij horende Daisy-boek op hun digitale boekenplank laten zetten.
De bibliotheek plant hierover een informatiesessie voor leerkrachten en ouders
van kinderen met dyslexie. Ben je geïnteresseerd, hou dan zeker de blog van
de bib en ’t Opwijks Leven in de gaten voor de juiste datum.

Boekendienst aan
huis voor senioren,
grootletterboeken
Wie graag leest, blijft dat ook graag doen als hij of zij
wat ouder wordt. Als de ogen zo goed niet meer mee
kunnen, zijn er wel hulpmiddelen en speciale collecties: een loep of vergrootglas in de leeszaal om de
krant te lezen, boeken met grote letters, gesproken
boeken op Daisy-schijfjes of e-boeken met e-readers
waar je zelf de letters kan vergroten. De bibliotheek
biedt al deze hulpmiddelen aan voor alle ingeschreven
leden.
In samenwerking met het gemeenschapscentrum
biedt de bib ook een extra dienstverlening aan voor
senioren die daarenboven ook minder mobiel zijn.
Geef je naam, adres en geboortedatum door en Vera
komt ongeveer om de vier weken langs met een voorraadje grootletterboeken om je keuze uit te maken.
Inschrijving en meer info op bibliotheek@opwijk.be
of Vera.Dierickx@opwijk.be of telefonisch
via 052 36 51 72.
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welzijn

Tournée Minérale:
een maand zonder alcohol
Door de actie sta je ook even stil bij je alcoholgewoontes. Dat
doet je beseffen hoe snel je anders een glas drinkt zonder erbij
na te denken. Onderzoek heeft uitgewezen dat deelnemers
zelfs maanden later nog steeds minder drinken dan voorheen.
Redenen genoeg dus om mee te doen.

Het was de vorige jaren een overdonderend succes: voor elke
editie schreven zich meer dan 100.000 mensen in voor Tournée
Minérale. Voor De DrugLijn en de Stichting tegen Kanker, de
organisatoren van de campagne, was de conclusie duidelijk. Dit
doen we in 2019 opnieuw! ‘Tournée Minérale’ roept alle Belgen
op om in februari, voor het eerst of opnieuw, 28 dagen ‘nee’ te
zeggen tegen alcohol.
Alcohol: geen onschuldig product
Een glas wijn bij het eten, een pint na het sporten, voor velen
maakt het deel uit van de routine. Toch zijn er heel wat risico’s
verbonden aan alcohol, en niet alleen voor de problematische
gebruikers. Alcohol heeft invloed op bijna alle organen in
het lichaam en hangt samen met ongeveer 200 verschillende aandoeningen. Van de
relatief onschuldige kater tot
heel wat ernstigere gezondheidsklachten, zoals
slaapproblemen, hartklachten, leveraandoeningen en
kanker. Daarnaast kan alcohol
voor heel wat moeilijkheden
zorgen in het verkeer, op het werk,
in relaties, …
Op je gezondheid
Met Tournée Minérale krijgt je lichaam
de tijd om te recupereren van je gebruikelijke alcoholconsumptie. En daar zijn
voordelen aan verbonden: sommige
mensen slapen beter, anderen hebben
meer energie, nog anderen bereiken een
gezonder gewicht, … Veel deelnemers
voelen zich gewoon beter in hun vel.
Dat zijn geen loze woorden. Na de eerste
editie deed UGent een bevraging bij
de deelnemers. 9 op de 10 antwoordde
dat ze één van de vermelde voordelen
aan den lijve ondervonden hadden.
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Organiseer je eigen Tournée Minérale-evenement
Februari wordt opnieuw de alcoholvrije maand. Een goed
moment om te bekomen van de overdadige eindejaarsperiode.
Maar begrijp ons niet verkeerd: meedoen wil niet zeggen dat je
een saaie vier weken tegemoet gaat. Op zoek naar een
leuke, alcoholvrije activiteit? Of wil je net zelf, met je sportclub,
je horecazaak of je bedrijf een evenement organiseren in
het kader van Tournée Minérale? Surf dan naar de kalender op
www.tourneeminerale.be en zet het erbij. Hoe meer Tournée
Minérale-activiteiten, hoe liever!
Ga dus de uitdaging aan en drink in februari 2019 geen alcohol.
Je zal zien dat je je ook zonder perfect kan amuseren.
Meer info en inschrijven kan via dezelfde website.

Mocktailwedstrijd
voor de Opwijkse
jeugdverenigingen
Vrijdag 1 maart om 19 uur in Jeugdhuis
Nijdrop, Kloosterstraat 7.

VERKIEZING VAN DE LEKKERSTE
ALCOHOLVRIJE COCKTAIL
(MOCKTAIL).
De winnaar krijgt, naast eeuwige roem, ingrediënten om
deze aan te bieden op drie evenementen op jaarbasis.
Bevestig je deelname als jeugdvereniging
voor 15 februari en bezorg ons voor 22 februari
een lijst met het gewenste materiaal – ingrediënten.
Alle info en inschrijvingen:
Sociaal Huis, Dienst Welzijn, Kloosterstraat 10.
T 052 36 54 14 – E karen.lauwers@opwijk.be

Succes!

welzijn

burgerzaken

Opvoedingsavond:
Rijbewijzen
“Luister nu eens naar mij!” Terugkommoment voor
Dinsdag 12 februari 2019 van 20 tot 22 uur

Opvoedingsavond over het effect op de gevoelens en
het gedrag van kinderen na een echtscheiding,
gebracht door Lut Celie van vzw De Bleekweide.

beginnende bestuurders
start op 1 januari 2019
Vanaf 1 januari 2019 starten de eerste terugkommomenten
voor beginnende bestuurders, opgenomen in het traject van
de vernieuwde rijopleiding. De bedoeling is dat deze verplichte
cursus zal bijdragen aan een hogere verkeersveiligheid. Jonge
bestuurders worden bewuster, verantwoordelijker en hun kennis
zal worden uitgebreid en/of opgefrist.
Wat is het?
• Bijscholingscursus van 4 uur, bestaande uit een
groepsgesprek en praktijkoefeningen (op gesloten terrein).
• Na afloop ontvang je een attest van deelname.
• Niet deelnemen aan dit terugkommoment kan zorgen voor
een boete die kan oplopen tot € 4.000.
Wanneer:
• Moet gevolgd worden binnen de 6 tot 9 maanden na
het behalen van je definitief rijbewijs.
Hoe?
• Je ontvangt een brief van het Departement Mobiliteit
en Openbare Werken, met alle nodige informatie over
het terugkommoment.

“Ouders gaan uit elkaar!” We horen het bijna dagelijks.
Zo’n gebeurtenis zorgt vaak voor verwarring, onrust en onveiligheid
bij de kinderen. Veel wordt boven hun hoofden geregeld. Houden
we rekening met hun onmacht, hun onzekerheid hun kwaadheid of
angsten? Hebben we nog tijd om te luisteren naar hun verhaal? Wat
zijn hun signalen? Hoe kunnen we onze kinderen het meest nabij
zijn op deze intens moeilijke momenten? We zoeken mogelijkheden
om kinderen te helpen hun angsten, emoties en onzekerheden een
plaats te geven.
Locatie: Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk (Bakhuis),
Kloosterstraat 7.
Inschrijvingen:
https://www.archeduc.be/lut-celie-luister-nu-eens-naar-mij

• Daarna maak je een afspraak bij een erkende instelling/
rijschool. Deze kan je terugvinden op de website van
het Departement Mobiliteit en Openbare Werken of
via www.rijbewijzer.be
Voor wie?
• Iedereen die in Vlaanderen woont.
• EN vanaf 1 oktober 2017 zijn voorlopig rijbewijs behaald heeft.
• EN houder van een rijbewijs B afgeleverd door een Vlaamse
gemeente.
Voor wie niet?
• Je laatste voorlopig rijbewijs werd aangevraagd vóór 1 oktober
2017 (ook al was dit niet meer geldig op de dag van je
praktijkexamen).
• Als je vanaf 30 september 2017 een nieuw voorlopig rijbewijs
hebt aangevraagd wegens verlies of diefstal van een
voorlopig rijbewijs dat je al had vóór 1 oktober 2017.

VOLGENDE ACTIVITEITEN van Huis van het Kind:
• Opvoedingsavond schoolmoeheid: donderdag 9 mei 2019
van 20 tot 22 uur

• Als je na 30 september 2017 een nieuw voorlopig rijbewijs
hebt aangevraagd omdat je een andere of een nieuwe
begeleider had.

• Familiepicknick: zaterdag 8 juni 2019 van 11 tot 15 uur
park Hof ten Hemelrijk

Meer weten?
www.goca.be/nl/p/rbw-actualiteit
www.rijbewijzer.be
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IK ZIE U ZITTEN
TABOEDOORBREKENDE ACTIVITEITEN
OVER GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG!
T 0800 113 41 - DEWEGWIJZER@OPWIJK.BE – WWW.OPWIJK.BE

Bedankt deelnemers
“Ik zie u zitten”!
Het project “ik zie u zitten” werd onder impuls van de Vlaamse
overheid ontwikkeld met als insteek: iedereen is anders, iedereen
heeft zijn kantjes en iedereen heeft het wel eens moeilijk. Praten
over onze geestelijke gezondheid mag geen taboe zijn.
Als je erover kan praten, wordt het al iets makkelijker om te
dragen. Hoe kunnen we de veerkracht van zij die het moeilijk
hebben versterken? Hoe geven we de boodschap “het is OK” om
anders te zijn en hoe zorgen we ervoor dat de samenleving zich
ook een dergelijke houding aanneemt?
De respons in Opwijk was hartverwarmend!
Verschillende Opwijkse verenigingen werkten hiervoor het
voorbije jaar een activiteit uit. Zo werd de campagne ook in Opwijk
goed zichtbaar en werd er een waaier van activiteiten aan de
inwoners voorgesteld. We sommen er enkele voor jullie op:
We zijn gestart met een reizende stoelententoonstelling.
Er werden verschillende infosessies georganiseerd. Eentje vol
met tips voor een fit hoofd, een ander over burn-out, nog één
over stressbestendigheid in het werk. Een sessie lachyoga kon
de deelnemers van buurtzorg ook bekoren. De laagdrempelige
ontmoeting in de vorm van een receptie voor lotgenoten
was een voltreffer. Er werden talenten in de kijker gezet bij
Hopperank vzw en complimenten uitgedeeld aan elkaar in het
Dagverzorgingscentrum. Er waren ook enkele voorstellingen
zoals Boegbeeld en het Dementiecabaret met Karel Declercq.
Studenten van het VKO kregen de opdracht om na te denken
over eenzaamheid in onze samenleving en zette dit om in
enkele kunstwerken. In het Schoolhuis kregen ze informatie
over verschillende hulpverleningsinstanties. We denken ook aan
de tentoonstelling van de abstracte kunstwerken van Henk De
Jaegere. Tot slot kwam ook Guy Swinnen van The Scabs getuigen
over zijn depressie, met een mooie muzikale omlijsting.
Voor alle geleverde inspanningen uiten wij onze welgemene
dank u wel! We hopen dat jullie samen met ons de boodschap
blijven geven dat het OK is om anders te zijn!

THEATERSTUK VERDRONGEN

DONDERDAG 28 FEBRUARI 2019 OM 19.30 UUR - € 10
Locatie: GC Hof ten Hemelrijk, zaal Schuur, Kloosterstraat 7, Opwijk.
Mensen die van een vervangingsinkomen leven, voelen zich vaak
schuldig, verdrongen, zelfs geviseerd. Ligt de verantwoordelijkheid
bij hen of bij de samenleving? Deze confronterende realiteit brengen
het Leuvense sociaal-artistiek gezelschap Compagnie Tartaren en
de Turnhoutse theaterwerkplaats Hetgevolg op artistieke wijze tot
leven. Samen geven ze mensen die anders misschien geen kansen
krijgen een eigen stem.

Meer informatie:
www.ikzieuzitten.be, www.fitinjehoofd.be
www.tele-onthaal.be/aanbod

Een organisatie van Femma Opwijk met medewerking van Femma
Merchtem/Peizegem/Mollem, KVLV Opwijk/Droeshout/Mazenzele/
Nijverseel, beweging.net/ACV en de Welzijnsraad Opwijk i.h.k.v. de
campagne Ik zie u zitten.

Of bel 106, praat met een medewerker van Tele-onthaal over wat
jou bezighoudt. Zoek je een uitweg? Praten helpt! Elk gesprek is
anoniem en gratis.

Inschrijven: vanaf 1 januari 2019 online via reservaties.opwijk.be /
aan het loket van het Sociaal Huis De Wegwijzer,
Kloosterstraat 10 / GC Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7.
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Project DnA - Fonds Emilie Leus schenkt
alcoholtesttoestel aan gemeente

Sinds midden december 2018 bevindt er zich een bijzonder toestel
in het Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk. Op initiatief van de
gemeentelijke werkgroep Project DnA (drugs- en alcoholpreventie)
en dankzij de financiële ondersteuning van het Fonds Emilie Leus
werd een alcoholtester geplaatst in de centrale inkomgang (Schuur).
De Alcoscan ADBs is een gebruiksvriendelijke alcoholtester met
startknop (zonder muntinworp) die speciaal ontworpen is voor
publiek gebruik. Met een eenvoudige blaasproef wordt het promillegehalte gemeten en geeft een indicator aan of je al dan niet veilig
het verkeer in kan. Het toestel is geen gadget maar een bewustmakingstoestel omdat rijden onder invloed niet kan.
Vader Vincent Leus kwam op 22 november ll. naar Opwijk om er te
getuigen over het ongeval van zijn dochter en hoe hij zijn woede
nadien omzette naar een positief initiatief.

Gratis opleiding
reanimeren en
defibrilleren
Het gemeentebestuur van Opwijk en het Rode Kruis engageren
zich samen om de overlevingskans bij mensen met een
hartstilstand zo groot mogelijk te maken. Als inwoner kan je
gratis deelnemen aan de
opleiding ‘reanimeren en
defibrilleren’ met een AEDtoestel. Deze vindt plaats op
donderdag 28 februari van
19.30 uur tot 21.30 uur in de
parochiezaal van Droeshout,
Steenweg op Vilvoorde 227.
Inschrijven is wenselijk via
T 0800 113 41 of
E dewegwijzer@opwijk.be.

“11 november 2009. Voor u een doordeweekse dag. Voor ons een dag
die ons leven voor altijd veranderde. Emilie (18) werd toen het slachtoffer van een tragisch verkeersongeval te Oosterzele, waarbij ook
twee van haar medestudenten, Laetitia (18) en Lauren (17), het leven
lieten. Het ongeval was te wijten aan een jongeman die de controle
over zijn wagen verloor na een nachtje fuiven en overdreven alcoholverbruik (1,56 promille). Emilie overleed op 13 november 2009.
Geïnspireerd door de positieve en sociale ingesteldheid van Emilie
zochten wij naar een manier om aan de meest dramatische gebeurtenis in ons leven een positieve wending te geven. Zo ontstond het
Fonds Emilie Leus. Een Fonds dat zich richt op preventie van rijden
onder invloed, sensibilisering hieromtrent en het steunen van jonge
verkeersslachtoffers met een verworven beperking ... opdat het
overlijden van Emilie niet totaal zinloos zou zijn.”
Meteen is één van de doelstellingen van het Fonds Emilie Leus
duidelijk: sensibilisering en preventie op het gebied van verkeersveiligheid en rijden onder invloed. Vincent Leus: “Wij richten ons daarbij
op de concrete en doelgerichte bewustmaking van jonge (toekomstige) bestuurders en oudere doelgroepen dat alcohol en rijden niet
samengaan. Wij wijzen hen op de inwerking van alcohol en drugs op
de functie van het centraal zenuwstelsel met daaraan gekoppeld het
verhoogd ongevalsrisico bij rijden onder invloed na onder meer een
nachtje fuiven.”
Doelstellingen die het lokaal bestuur mee onderschrijft.
www.fondsemilieleus.be

Wat is een AED?
Dit is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het
hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De
AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt
automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. 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. Het toestel geeft gesproken
instructies en leidt de hulpverlener door deze reanimatie tot
professionele hulpverleners het van hem overnemen.
Waar is er een AED?
• Sporthal, Heiveld 65 (inkomhal).
• Zorgcampus, Kloosterstraat 75 (inkomhal).
• Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk,
Kloosterstraat 7 (inkomhal bibliotheek).
• Parochie, Mazenzele (garage).
• Nijverseel, Familieheem, Kerseveldmeers 2 (gevel).
• Droeshout, parochiezaal, Steenweg op Vilvoorde 227 (gevel).
• Verzekeringskantoor De Nil, Marktstraat 44, Opwijk (gevel).
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De huurwaarborglening van het
Vlaams Woningfonds
Renteloze lening voor de financiering van de waarborg
bij het huren van een woning of appartement
(met uitzondering van een sociale woning).
Het Vlaams Woningfonds verstrekt vanaf 1 januari 2019 huurwaarborgleningen opdat huurders hun waarborg zouden kunnen
betalen bij het huren van een woning/appartement.
Let op: de huurwaarborglening kan uitsluitend worden
aangevraagd voor huurcontracten gesloten vanaf 1 januari 2019.
De huurwaarborgleningen zijn onderworpen aan het besluit
van de Vlaamse Regering dd. 7 december 2018 tot instelling
van een huurwaarborglening.
Belangrijk is op te merken dat elke persoon die de huurovereenkomst ondertekent of zal ondertekenen wordt beschouwd als
aanvrager én aan de voorwaarden moet voldoen om in aanmerking te komen voor een huurwaarborglening.
De huurwaarborglening
• is renteloos.
• dient te worden terugbetaald in 24 maanden.
• het maximaal bedrag wordt o.a. vastgesteld in functie van
het aantal personen ten laste en de ligging van de woning/
appartement.

De huurwaarborglening kan kosteloos worden aangevraagd.
Opgelet, geld lenen kost ook geld.
Bij de beoordeling van je aanvraag
• moet je ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.
• mag je inkomen de vastgestelde grenzen niet overschrijden.
• moet je voldoen aan de voorwaarden betreffende
eigendomsbezit (je mag geen eigenaar zijn).
• mag de ondertekening van de huurovereenkomst maximaal
3 maanden geleden zijn.
• mag je geen betalingsachterstand hebben naar aanleiding
van het aangaan van een krediet.
De contactgegevens van de provinciale kantoren van het Vlaams
Woningfonds, alle modaliteiten en voorwaarden vindt u op
www.vlaamswoningfonds.be/huurwaarborglening.
Medewerkers helpen je graag verder bij het indienen van je
aanvraag.
Regionale zitdag Asse - Sociaal Huis, Gasthuisstraat 2.
Elke vrijdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur.
Uitsluitend na afspraak: T 02 548 91 44 of 58.

milieu

Thermografische luchtfoto - vervolg
Maar liefst 170 inwoners tekenden woensdagavond 5 december present op de voorstelling in primeur van de thermografische luchtfoto van
Opwijk. Samen met een medewerker van Interleuven en deskundigen van de gemeente kon je (kosteloos) het resultaat van de thermografische luchtfoto van je woning bekijken en zo ontdekken of je dak
warmte verliest. Wie er niet bij kon zijn, kreeg een herkansing tijdens
maar liefst 4 extra consultatiedagen.
Veel inwoners willen uiteraard graag zo spoedig mogelijk de resultaten van de thermografische luchtfoto (warmteverlies) van hun
woning bekijken.
Omwille van de technische complexiteit om een aantal woningen te
‘blurren’ (het onzichtbaar maken) op de luchtfoto, wordt deze momenteel nog niet op de gemeentelijke website geplaatst. Van zodra
de woning van de 26 adressen in Opwijk onzichtbaar zijn gemaakt,
zal de kaart vrij te raadplegen zijn via de website van de gemeente
Opwijk. Vermoedelijk is dit begin februari.
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Kristien neemt een stukje Opwijk mee
op Broederlijk Delen-avontuur in Afrika!
Samen met een 30-tal andere solidaire sporters vertrekt ze op 26
februari voor de 10-daagse fietstocht dwars door Oeganda. Naast
de 600 spannende kilometers door dorpen en velden en tussen
de zebra’s en giraffen zal Kristien ook een aantal lokale projecten
bezoeken. Zo kan ze meteen getuigen hoe de meer dan 2500
euro die ze voor Broederlijk Delen inzamelde, wordt besteed. Het
vraagt ook een flinke voorbereiding en veel karakter om in deze
donkere maanden voldoende fietskilometers te verzamelen.

Kristien Van der Hasselt woont in Opwijk en deelt haar fietstijd (al
dan niet regelmatig) met de Opwijkse Stilleto’s en Straf in Bergaf.
Daarnaast is ze een trots lid van de Avalon ladies. Deze dames
spreken elke zondagmorgen af om samen te gaan fietsen. Via de
club kwam ze in contact met de‘Dwarssporters’van Broederlijk
Delen in de regio. Broederlijk Delen organiseert immers heel wat
sportieve evenementen. Wil je daaraan deelnemen, dan engageer je je meteen om een bepaald sponsorbedrag in te zamelen
voor hun projecten in het Zuiden. In 2018 verzamelde deze groep
zo’n 13.000 euro waarmee 40 deelnemers uit de regio naar de
verschillende evenementen konden worden gestuurd.
Kristien verkent graag een stukje van de wereld en reisde al veel.
Met de mountainbike door Oeganda voor het goede doel, dat is
echter nog een ander paar mouwen. Enkele maanden geleden
hakte ze de knoop door en kocht haar eerste mountainbike.

Net zoals in de rest van Afrika, hebben de mensen in Oeganda
elkaar nodig om te overleven. Ze kunnen immers niet rekenen op
een systeem van sociale zekerheid. De projecten die Broederlijk
Delen steunt zijn er dan ook op gericht om als gemeenschap
samen te werken aan een betere toekomst. Ook bij ons is
solidariteit belangrijk. Om dat symbolisch over te brengen zal
Kristien een stuk van een Opwijkse hopstaak overhandigen aan
de boeren die ze zal bezoeken. Ze liet zich daarbij inspireren
door het gelijknamige buurthuis Den Hopstaak’ in Opwijk. Zoals
mensen elkaar moeten steunen, zo steunt ook een hopstaak de
hopplant zodat die gezonde en geneeskrachtige vruchten kan
produceren. En daar wordt iedereen beter van. Een mooi gebaar
van verbondenheid tussen Noord en Zuid.
Kristien komt ongetwijfeld met heel wat sterke verhalen terug
en toont hiervan beelden op de jaarlijkse Dwarsquiz van 16 maart
in Buggenhout. Je kan de reis van Kristien ook volgen op de
facebookpagina ‘Dwarssporters van bij ons’.
Meer info: www.broederlijkdelen.be/nl/doe-mee of
via de contactpersoon van de lokale dwarssporters
(frankvermeulen1963@hotmail.com).

Buurtfeesten
Het gemeentebestuur ondersteunt de organisatie van
een buurtfeest met een feestcheque van 200 euro!
Alle info: www.opwijk.be
(vrije tijd/cultuur/subsidiereglement)

AverBurendrink
Zaterdag 24 november 2018
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Netoverschrijdend charter Kostenbewust Onderwijs
voor alle scholen van Opwijk
Bedankt Opwijkse scholen!

Zo willen we een stap dichter komen bij gelijke onderwijskansen
voor alle kinderen.

Dankzij jullie inzet is ‘Kostenbewust Onderwijs’
in Opwijk een feit!
Alle Opwijkse scholen, de sociale dienst van het OCMW en de
vzw SOS Schulden Op School zaten de laatste drie schooljaren
regelmatig samen om kennis en ervaringen te delen en
om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Dit met als
gemeenschappelijk doel: de strijd aangaan tegen kinderarmoede.

Wat betekent een Kostenbewust Onderwijs?
Elke school wordt geconfronteerd met kwetsbare leerlingen en
met onbetaalde schoolfacturen. Problemen met schoolkosten
kan helaas uitsluiting teweeg brengen en dat hopen we samen
tegen te gaan. Wij zetten in op verschillende werkvelden rond
(kans)armoede. Wij besteden aandacht aan het sensibiliseren
van het hele schoolteam. Wij nemen de nodige initiatieven om
onbetaalde schoolrekeningen te voorkomen en op te volgen.

Waarom een charter?
Elke school werkt op een andere manier, is anders samengesteld
en legt bijgevolg andere accenten. Door een gezamenlijke visie
en doelstellingen op te maken geven we een duidelijke richting
aan waar we met de Opwijkse scholen naar willen streven.
www.opwijk.be/kostenbewust-onderwijs-opwijk

Dit charter werd op donderdag 13 december 2018
officieel ondertekend door alle Opwijkse scholen,
het gemeentebestuur Opwijk en de vzw SOS Schulden
Op School.

varia

Uitnodiging Kaas- en vleesbuffet
De leerlingen en team Moza-ik nodigen u ook dit jaar graag uit
op het kaas- en vleesbuffet.
Vorig schooljaar konden we met de opbrengst het voetbalveldje aanleggen in kunstgras,
ook dit schooljaar gaat de opbrengst naar materiaal om onze speelplaats te verfraaien.

Zaterdag 16 februari 2019 - vanaf 17 uur
Zaal Jeugdheem, Karenveldstraat 22
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SOS Opwijk, het verhaal…

“Gelijke kansen” – “onze Opwijkse kinderen” – “we willen niveau
blijven aanbieden” – “slechte betalers halen onze kas leeg” –
“slechte betalers halen het niveau naar beneden” –
“wij hebben geen wanbetalers, want we straffen streng genoeg” –
“de kinderen kunnen er toch niet aan doen dat hun ouders niet
betalen” - … Allemaal uitspraken die aan het begin van het SOS
traject geopperd werden en tot op het einde mee onderwerp van
gesprek bleven. Allemaal ook herkenbaar, zelfs in ons landelijke
Opwijk… Maar Opwijk koos ervoor om met dit charter een verschil
te maken. Dit omdat het niet bij uitspraken, gezucht en geklaag
bleef. We verzandden niet in uitzichtloze discussies waarin elk zijn
of haar grote gelijk wenste te halen om nadien in de eigen school
gewoon verder te werken in de routine van het verleden. We
kozen voor constructieve samenwerking, overleg en afstemming
om van SOS een uitdaging te maken waarbij we een steen zouden
verleggen in de rivier. Een samenwerking die ervoor zou zorgen
dat we in de toekomst met een gemeenschappelijke visie de
kansarmoede in onze gemeente zullen aanpakken.
Medewerkers van het Sociaal Huis De Wegwijzer staken de koppen samen met vertegenwoordigers van de Opwijkse scholen. We
zijn dan ook een beetje fier jullie te kunnen vertellen dat onze
samenwerking en overleg de grenzen van de onderwijskoepels
overstijgt en de verschillende onderwijsnetten in Opwijk samen
rond de tafel bracht ten voordele van alle kinderen van Opwijk.

varia

Hierbij is het zeker niet de bedoeling om “wanbetalers” van hun
financiële verplichtingen te ontheffen en zomaar schulden kwijt te
schelden onder het mom van de mantel der liefde. Dat zou een grote
misvatting zijn. We willen ook absoluut vermijden om via onze oplossingsgerichte aanpak mensen aan te moedigen om de schoolrekeningen al te licht op te nemen of te verzuimen aan de betalingsplicht.
Wel willen we, vanuit een pedagogisch verantwoord en onderwijskundige visie, in dialoog zoeken naar afstemming om duidelijk en
consequent te streven naar minder schulden op school. En hierbij
kiezen we voor een transparante en open communicatie met de
betrokkenen. De werkgroep formuleerde, na intense consultatierondes, een aantal dragende doelstellingen en koppelde er tips en tools
aan. Deze doelstellingen ondertekenen we in de vorm van het SOS
charter.
Daar hoort uiteraard ook een dikke dankjewel en proficiat bij aan
allen die zich hiervoor hebben ingezet.

Nieuwe dienstregeling De Lijn
Vanaf maandag 7 januari 2019
paste De Lijn de dienstregeling van
sommige lijnen aan. Benieuwd of er
een aanpassing is aan jouw vertrouwde
lijn? Bekijk dan de dienstregeling op
de website van De Lijn. Ontdek of
er voor jou iets verandert.

• www.delijn.be/aanpassingen
• Hier vind je een gedetailleerd overzicht
van de aanpassingen per lijn.
• Routeplanner

De organisatie SOS, Schulden op School, werd onder de arm genomen om de Opwijkse situatie in kaart te brengen en om ondersteunende mogelijkheden te zoeken om met samen SOS aan de slag te
gaan. Onze werkgroep bracht directies, secretariaten en medewerkers van de scholen, het OCMW en het Sociaal Huis samen in een
oplossingsgerichte dynamiek.

• Plan je dagelijkse reisweg op de website of app
en ontdek snel of er iets verandert.
• Lijnfolder
Ontvang je toch liever een lijnfolder?
Dat kan! Via deze contactpunten kun je een lijnfolder verkrijgen:
• Infodisplay in het gemeentehuis
• 070 220 200 (0,30 euro/min)
• Lijnwinkel
• Aanvraagkaartje bij de chauffeur
Hou er wel rekening mee dat de info online altijd de meest
actuele is!
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Unieke lezing Curieuze Neuzen
door Prof. Dr. Ir. Filip Meysman (ex-Opwijkenaar).
Woensdag 13 februari om 20 uur in de Schuur GC Hof ten Hemelrijk
Het citizen-scienceproject
CurieuzeNeuzen dat vorig jaar
liep van 28 april tot 26 mei had
als doel zo nauwkeurig mogelijk
de luchtkwaliteit in Vlaanderen
in kaart te brengen. Het is
een samenwerking tussen de
Universiteit Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij en de krant
De Standaard, met ondersteuning van HIVA-KU Leuven en VITO.
In totaal schreven 52.626 kandidaten zich voor het project in.
De grootste groep waren particulieren en gezinnen (94,6%), maar
ook scholen stelden zich kandidaat net zoals bedrijven, organisaties
en overheidsinstellingen. Op basis van wetenschappelijke criteria
werden de beste meetlocaties geselecteerd.
Twintigduizend deelnemers ontvingen een meetpakket om de
NO2-concentratie in hun straat te meten. Er werd gebruikgemaakt
van 2 Palmes-buisjes, een goedkope, passieve NO2-meetopstelling.
Die werden bevestigd aan de buitenkant van een raam, gebruikmakend van een V-vormig reclamebord. U heeft er zo ongetwijfeld
een aantal in onze gemeente zien hangen! Meer dan 99% van de
deelnemers leverde zijn meetbuisjes terug in. Het is internationaal
de eerste keer dat burgers op een dergelijke grote schaal actief
betrokken worden bij een wetenschappelijk project rond luchtkwaliteit. Uiteindelijk werd een stippenkaart gepubliceerd die de gemeten
NO2-concentratie toont via een kleurencode. Ze geeft een zeer gedetailleerd beeld van de impact van verkeer en ruimtelijke ordening
op de luchtkwaliteit.
Coördinator van het CurieuzeNeuzenproject is Prof. dr. ir Filip
Meysman. Hij is als hoogleraar verbonden aan het Department
Biologie van de Universiteit Antwerpen. Binnen het Global Change
Ecology Excellence Centre voert hij onderzoek naar de interacties
tussen biologie, chemie en geologie. Hij onderzoekt hoe mariene
ecosystemen gebruikt kunnen worden om CO2 uit de atmosfeer te
extraheren (negatieve CO2 emissies) en doet onderzoek naar microbiële elektriciteit in de oceaanbodem. Daarnaast hecht hij ook sterk
belang aan wetenschapscommunicatie.
Filip woont nu in Kapellen, maar is een geboren en getogen
Opwijkenaar. Als zoon van Magda en Willy aan de Klei werd de sociale bewogenheid ongetwijfeld met de paplepel ingebracht en als student was Filip vele jaren actief als lokaal bestuurslid van Natuurpunt
IJsvogel. Wij zijn dan ook zeer verheugd om hem, als coördinator van
dit citizen-science project, bereid te hebben gevonden om de resultaten van het onderzoek voor de Opwijkenaren te willen toelichten
én deze meer specifiek te duiden voor onze gemeente en omgeving.
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Programma
• Inleidend woord door de schepen van leefmilieu.
• Presentatie door Prof. dr. ir Filip Meysman.
• Gelegenheid tot het stellen van vragen.
Info
Milieudienst
Marktstraat 55. T 052 36 51 31
E milieudienst@opwijk.be
Natuurpunt IJsvogel-Opwijk,
Marc De Maegdt – M 0489 411 887
E marcdemaegdt@gmail.com.
Een organisatie van de Opwijkse milieudienst en
het gemeentebestuur in samenwerking
met Natuurpunt IJsvogel-Opwijk.

GFT
SORTEERWIJZER
vanaf 01-01-2019

Wat wel!
Etensresten, zowel schillen
als gekookt voedsel
Vlees- en visresten
(zonder beenderen)
Broodresten,
kaasresten
Koffiedik,
papieren filters
Eieren, eierschalen
Tuinafval
Mest van
kleine huisdieren
(cavia, konijn)

Meer weten?

Bekijk deze sorteerregels en andere op onze website:
www.intradura.be/nl/de-sorteerregels-in-mijn-gemeente
Volg Intradura op Facebook
Zo ontdek je elke dag tips, weetjes of wijzigingen in de ophalingen!

Wat niet?
Vloeistof, saus, vet, olie
Theezakjes
en koffiepads
Behandeld hout
Beenderen, schelpen
van mosselen …
Kattenbakvulling,
vogelkooizand
Stof, aarde, zand,
asresten …
Mest van
grote huisdieren

Activiteiten vanaf
31 januari 2019 tot
31 maart 2019

januari
Donderdag 31 januari

Theaterlezing met Lieven
Scheire (uitverkocht)
Hof ten Hemelrijk – 20.30u
org. gemeenschapscentrum
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis
(ingang langs de speelplaats)
19.30u – org. AA

februari
Vrijdag 1 februari

Smartphonelessen
Hof ten Hemelrijk – 9u-17u
org. Bib

Zaterdag 2 februari

Kamerconcert met
Koen Severens (contrabas)
en Dirk Van Gorp (trombone)
GAC II (trouwzaal),
Ringlaan 20 – 20u
org. Gemeenschapscentrum

Zaterdag 2 en
zondag 3 februari

Pannenkoekenfestijn
Hof ten Hemelrijk
org. St. Pauluspaardenprocessie

Maandag 4 februari

Werkgroep Verder
Praatgroep nabestaanden
van zelfdoding
Zorgcampus Opcura,
Zaal Koolwitje,
Kloosterstraat 75
van 19.30 tot 21.30u

Donderdag 7 februari

Voordracht met Lieve
Blancquart ‘Last Days
Een ode aan het leven’
Hof ten Hemelrijk – 20.30u
org. Gemeenschapscentrum
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis
(ingang langs de speelplaats)
19.30u – org. AA

Vrijdag 8 februari
Sportontvangst
Sporthal Heiveld 65
19.30u

Quiz
Hof ten Hemelrijk
org. BCO
Smartphonelessen
Hof ten Hemelrijk – 9u-17u
org. Bib

Zaterdag 9 februari

Fuif
St. Pauluszaal
org. Replay Events VOF

Zondag 10 februari

Zaterdag 23 februari
2de handsbeurs
Hof ten Hemelrijk
org. Femma Opwijk
Prinsverkiezing
St. Pauluszaal
org. De Gatspoëters

Donderdag 14 maart

Zondag 24 februari
Gezond ontbijt
Hof ten Hemelrijk
org. Gezinsbond

Familietheater Nellie en
Cezar ‘Schatten op zolder’
Hof ten Hemelrijk – 15u
org. Gemeenschapscentrum

Woensdag 27 februari

Woensdag 13 februari

Donderdag 28 februari

Infoavond resultaten
Curieuze Neuzen
Voordracht door Prof. Filip
Meysman (ex-Opwijkenaar)
Schuur hof ten Hemelrijk
org. Milieudienst i.s.m.
Natuurpunt IJsvogel

Donderdag 14 februari

Improvisatietheater
met De Kevins ‘Battle’
Hof ten Hemelrijk – 20.30u
org. Gemeenschapscentrum
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis
(ingang langs de speelplaats)
19.30u – org. AA

Vrijdag 15 februari
Quiz
Hof ten Hemelrijk
org. Volley Opwijk
Quiz
St. Pauluszaal
org. GBS De Boot

Zaterdag 16 en
zondag 17 februari
Eetfestijn
De Kersenpit
org. De Knipoog

Donderdag 21 februari

AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis
(ingang langs de speelplaats)
19.30u – org. AA

Vrijdag 22 februari

Solidariteitskoor en Eléonor
https://reservaties.opwijk.be
Hof ten Hemelrijk – 20.30u
org. GC i.s.m. de Wereldwinkel
Smartphonelessen
Hof ten Hemelrijk – 9u-17u
org. Bib

Leerlingenconcert
Hof ten Hemelrijk
org. Kunstenacademie Opwijk
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis
(ingang langs de speelplaats)
19.30u – org. AA

maart
Kinderkarnaval
org. De Gatspoëters

Zaterdag 2 maart

Spaghettizwier
De Kersenpit
org. 12+ Mazenzele
Brussel-Opwijk voor
wielertoeristen
St. Pauluszaal
org. Verenigde Opwijkse
Wielerclub

Zondag 3 maart

69 editie Brussel-Opwijk
St. Pauluszaal
org. Verenigde Opwijkse
Wielerclub
ste

Maandag 4 maart

Werkgroep Verder
Praatgroep nabestaanden
van zelfdoding
Zorgcampus Opcura,
Zaal koolwitje,
Kloosterstraat 75
van 19.30 tot 21.30 uur
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis
(ingang langs de speelplaats)
19.30u – org. AA

Zaterdag 9 maart

Quiz
Hof ten Hemelrijk - 19u
org. OKV Kanaar

Magie met Steven Delaere
‘Illusoirée’
Hof ten Hemelrijk – 20.30u
org. Gemeenschapscentrum
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis
(ingang langs de speelplaats)
19.30u – org. AA

Donderdag 14 en
vrijdag 15 maart
Bloedinzameling
St. Pauluszaal
org. Rode Kruis

Vrijdag 15 maart

Biercafé
Hof ten Hemelrijk
org. Jeugdharmonie Opwijk

Zaterdag 16 maart

Vrijdag 1 maart

Donderdag 7 maart

Marcellekes TD
St. Pauluszaal
org. Chiro Pol Opwijk

2de handsbeurs
St. Pauluszaal org. Gezinsbond
Kamerconcert met Vlad
Weverbergh (bassethoorn)
GAC II (trouwzaal),
Ringlaan 20 – 20u
org. Gemeenschapscentrum

Zondag 17 maart

Aperitiefconcert
Hof ten Hemelrijk
org. Jeugdharmonie Opwijk

Donderdag 21 maart

Humor met Henk Rijckaert
Hof ten Hemelrijk – 20.30u
org. Gemeenschapscentrum
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis
(ingang langs de speelplaats)
19.30u – org. AA

Zaterdag 22 en
zondag 23 maart
Eetfestijn
Hof ten Hemelrijk
org. GBS De Boot

Donderdag 28 maart

AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis
(ingang langs de speelplaats)
19.30u – org. AA

Zondag 31 maart

Familietheater Cie Krak
‘Kontrol’
Hof ten Hemelrijk – 15u
org. Gemeenschapscentrum
Infoblad gemeente Opwijk | februari - maart | 23

gemeente

Nieuw bos op Broevink
De gemeente Opwijk realiseert een nieuw bos op het gemeentelijk perceel langs Broevink. Buurtbewoners konden al tijdens het
officieel plantmoment op zaterdag 15 december kennis maken
met dit nieuws stukje groene long in wording. Onder begeleiding
van provinciaal boscoördinator Matthias Vermeire en de milieuambtenaar werden een 80-tal bosplantjes ter plaatse aangeplant door de aanwezige buren, de leden van de milieuraad en de
gemeenteraadsleden.
Het gemeentelijk perceel heeft een oppervlakte van 70a 10ca en zal
in opdracht van de gemeente Opwijk door groenjob-arbeiders via
vzw RLBK (regionaal landschap Brabantse Kouters) verder worden
aangeplant. In totaal wordt dit perceel voorzien van 160 stuks bosplantgoed voor de bosrand + 1.720 stuks jonge boompjes (wintereik,
beuk, winterlinde, haagbeuk, boskers). Het aan te planten perceel
ligt tussen jonge bospercelen die eigendom zijn van de gemeente en
aangeplant werden tussen de periode 2011-2012. De inheemse loofhoutsoorten zijn ondertussen al tot een mooi jong bos ontwikkeld.

vacature

1 medewerker technisch onderhoud D1-D3 (m/v)
Voltijdse of deeltijdse contractuele functie voor onbepaalde duur met aanleg van een werfreserve
Taken
• Je staat in voor het onderhoud en reparatie van de
gemeentelijke gebouwen: vb. loodgieterij, verwarming,
nieuwe technieken, allerhande klusjes
• Je staat in voor het onderhoud en de aanleg van openbaar
domein: vb. rioleringen, voetpaden, straten,…
• Materiële dienstverlening
Profiel
Je hebt minimum 1,5 jaar ervaring in onderhoud gebouwen,
klusjes of wegenwerken. Je weet van aanpakken, bent collegiaal,
denkt mee logisch na en ondersteunt waar nodig. Bij voorkeur
kennis van loodgieterij, verwarming of nieuwe technologieën of
rioleringen. Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Ons aanbod
Een competitief salaris, aangevuld met maaltijdcheques,
fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, voordelen GSD-V,
vorming en opleiding tijdens de diensttijd en een gunstige
vakantieregeling. Verloning volgens barema waarbij alle
relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige
in aanmerking wordt genomen. Kortom, een boeiende job in een
dynamische omgeving!
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Solliciteren?
Stuur je sollicitatiebrief met cv en recent uittreksel uit het
strafregister tot en met 31 januari 2019 t.a.v. het college van
burgemeester en schepenen, Ringlaan 20 in 1745 Opwijk of
bezorg het via e-mail: personeel@opwijk.be.
De selectieproeven vinden plaats eind februari 2019.
Meer info? T 052 36 51 14 - E personeel@opwijk.be

gemeente

Europese Verkiezingen 26 mei 2019
Belangrijk bericht voor EU-burgers in Opwijk!

Op zondag 26 mei 2019 zijn er ook in België verkiezingen voor het Europees Parlement. Alle burgers van de Europese Unie
kunnen mee bepalen wie er zetelt in het Europees Parlement, ook als je verblijft in een ander land dan je land van herkomst.
Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:
• De nationaliteit bezitten van een huidige lidstaat van de Europese Unie.
• Je hoofdverblijfplaats hebben in een Belgische gemeente (hier dus Opwijk).
• 18 jaar oud zijn op de dag van de verkiezingen.
• Niet geschorst zijn uit het kiesrecht in België en je land van herkomst.
• Ingeschreven zijn op de kiezerslijst van je gemeente.
Indien je in Opwijk woont en gebruik wil maken van dit stemrecht, moet je uiterlijk op 28 februari 2019 een aanvraag indienen:
• Persoonlijk bij Dienst Burgerzaken, Marktstraat 55, 1745 Opwijk. (zie openingsuren op www.opwijk.be)
• Via de post naar het adres: Dienst Burgerzaken - Registratie Verkiezingen Europees Parlement, Marktstraat 55, 1745 Opwijk.
• Via e-mail naar burgerzaken@opwijk.be
(gelieve in het onderwerp te vermelden “registratie verkiezingen Europees Parlement”).
Wat heb je nodig voor deze aanvraag?
• het volledig ingevulde formulier C/1. Dit kan je bekomen bij Dienst Burgerzaken of
via de website www.europeanelections.belgium.be.
• je identiteitskaart, of een kopie hiervan mee te sturen met de aanvraag via e-mail of post.
Enkele aandachtspunten:
• Dien je de aanvraag in via e-mail of per post en de kopie van de identiteitskaart ontbreekt? Of de handtekening is
onduidelijk? Of we hebben vragen over je registratie? Dan bestaat de mogelijkheid dat wij je toch vragen om langs
te komen op Dienst Burgerzaken.
• Als je ingeschreven wordt op de kiezerslijst, hou er dan rekening mee dat je ook stemplicht hebt,
net zoals elke Belgische kiezer.
Elke EU-burger die ingeschreven is in Opwijk zal ook nog persoonlijk een brief ontvangen met deze informatie.
Nog vragen? Dan kan je terecht bij Dienst burgerzaken, op de website verkiezingen.fgov.be (“Kiezers” > “Hoe Inschrijven)
en op de website www.europeanelections.belgium.be.

Dienstregeling Burgerzaken 2019
Elke 1e zaterdag van de maand opent de dienst Burgerzaken de loketten op zaterdagvoormiddag. Op deze manier kunnen de inwoners
van Opwijk, waarvoor de normale openingsuren tijdens de week niet passen, toch langskomen op onze dienst.
Opgelet: in het geval van een feestdag, verschuift deze zaterdagopening naar de 2e zaterdag.
Hieronder de lijst van vastgelegde zaterdagdiensten voor 2019:
• Zaterdag 2 februari

• Zaterdag 7 september

• Zaterdag 2 maart

• Zaterdag 5 oktober

• Zaterdag 6 april

• Zaterdag 9 november
(zaterdag 2 november is Allerzielen,
vandaar de doorschuiving naar
de 2e zaterdag)

• Zaterdag 4 mei
• Zaterdag 8 juni
(zaterdag 1 juni valt in het weekend
van O.-H.-Hemelvaart, vandaar de
doorschuiving naar de 2e zaterdag)

• Zaterdag 7 december
Op elk van deze zaterdagen zijn
de loketten open van 9.45 tot 11.45 uur!

Wij geven nog even mee dat je ook verschillende
attesten kan aanvragen via het Digitaal Loket
dat je kan vinden op de hoofdpagina van
www.opwijk.be. Via deze weg kan je dan
verschillende attesten ontvangen via email,
en hoef je je hiervoor niet noodzakelijk
te verplaatsen.
Dienst Burgerzaken – Marktstraat 55
T 052 36 51 43 – burgerzaken@opwijk.be
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samenstelling
college - gemeenteraad - ocmw
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) bestaat vanaf 3 januari 2019 uit dezelfde 23 raadsleden.
De OCMW-raad vindt aansluitend plaats op deze van de gemeenteraad.

BURGEMEESTER
Albert Beerens (Open VLD)
Ravensveld 4
0478 28 84 19
albert.beerens@opwijk.be
Zitdag
Dinsdagavond:
van 18u tot 19u30
Vrijdag: van 10u tot 11.30u
GAC I - Marktstraat 55
Lid Vast Bureau OCMW

SCHEPENEN
Inez De Coninck (N-VA)
Millenniumstraat 10
0499 51 53 03
inez.deconinck@opwijk.be
Zitdag
Dinsdagavond:
van 18.30u tot 20.00u
GAC I - Marktstraat 55
Lid Vast Bureau OCMW
Johan Deleu (N-VA)
Waaienberg 31
0486 90 54 77
johan.deleu@opwijk.be
Zitdag
Dinsdagavond:
van 19.00u tot 20.30u
GAC I - Marktstraat 55
Lid Vast Bureau OCMW

Joske Vermeir (Open VLD)
Ravensveld 3
0476 750 095
joske.vermeir@opwijk.be
Zitdag
Vrijdag: 10u tot 11.30u
GAC I - Marktstraat 55
Lid Vast Bureau OCMW
Jan Couck (N-VA)
Dorp 42
0475 97 56 02
jan.couck@opwijk.be
Zitdag
Elke 2e en 4e dinsdagavond:
van 18.30 tot 19.30u
Vrijdag: van 10.30u tot 11.30u
GAC I - Marktstraat 55
Lid Vast Bureau OCMW
Wouter Van Driessche (N-VA)
Marktstraat 57
Zitdag
Elke 1e en 3e dinsdagavond:
van 18.30 tot 20.00u
GAC I - Marktstraat 55
Lid Vast Bureau OCMW

ALGEMEEN DIRECTEUR
Katleen Biesemans
T 052 36 51 11
E katleen.biesemans@opwijk.be

VOORZITTER
GEMEENTERAAD
OCMW-RAAD

Els Van Gucht (Open Vld)
Perreveld 25

Patrick De Smedt (N-VA)
Hulst 179

Evelien Beeckman
(Open Vld)
Nijverseelstraat 6

RAADSLEDEN
Lutgard Van der Borght
(CD&V)
Diepenbroek 13
William Engels (Open VLD)
Neerveldstraat 19
Pierre Van de Velde (Open VLD)
Heerbaan 19
Marijke De Vis (INZET)
Millenniumstraat 53
Jeroen Eenens (CD&V)
Pachthofweg 3
Els Van Buggenhout (N-VA)
Molenbeekstraat 14
Annelies De Pauw (Open Vld)
Stationsstraat 31
Luc De Ridder (INZET)
Hulst 105
Roland Mortier (Open VLD)
Vitsgaard 1/0001
Floris Van den Broeck (N-VA)
Gasthuisstraat 40/201
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Willem De Pauw (N-VA)
Karenveldstraat 8 B
Jasper Baeyens (CD&V)
Meerweg 6
Linda Verbesselt (N-VA)
Kattestraat 20/0001
Bert De Wel (GROEN)
Neerveldstraat 89
BIJZONDER COMITÉ
SOCIALE DIENST OCMW:
Wouter Van Driessche
(N-VA) (voorzitter)
Maaike Deleu (N-VA)
Lutgart Verhaevert (N-VA)
Peter Beerens (Open Vld)
Els Van Gucht (Open Vld)
Tom Bosman (INZET)
Willy Segers (CD&V)
ADJUNCT-ALGEMEEN
DIRECTEUR:
Christel Ringoot
T 052 36 59 31
E christel.ringoot@opwijk.be

gemeenteraad

Bevoegdheden college van
burgemeester en schepenen
De bevoegdheden werden als volgt vastgesteld in zitting van het college van burgemeester en schepenen
van 7 januari 2019 en zijn van kracht tot eind 2020 :
Burgemeester Albert Beerens:
• Algemeen beheer
• Personeel
• Burgerlijke stand, bevolking
en kieszaken
• Politie
• Brandweer
• Informatie en public relations
• Volksgezondheid
• Erediensten
• Vreemdelingen
• Veiligheid
• Externe relaties
• Financiën en begroting
• Feesten en organisaties
• Seniorenbeleid
• Ontwikkelingssamenwerking
Schepen Inez De Coninck:
• Ruimtelijke ordening, stedenbouw
en waterhuishouding
• Huisvesting
(sociale woningbouw inbegrepen)
• Leefmilieu en afvalbeleid
• Duurzame ontwikkeling
• Dierenwelzijn
Tweede schepen Johan Deleu:
• Sport
• Recreatie
• Verkeer en mobiliteit
• Vlaams beleid
• Trage wegen
• Openbare werken
• Begraafplaatsen en
publieke ruimten
• Nutsvoorzieningen
• Waterlopen en bestrijden
wateroverlast
Derde schepen Joske Vermeir:
• Onderwijs
• Jeugd- en speelpleinwerking
• Buitenschoolse kinderopvang
• Het Speelhuis en vakantiewerking
• Jubilarissen
• Wijkwerking (vroegere PWA)

Vierde schepen Jan Couck:
• Cultuur
• Kunstonderwijs
• Informatisering
• Toerisme
• Archief en Bib
• Markten en foren
• Patrimonium (gebouwen)
Vijfde schepen Wouter Van Driessche:
• Voorzitter Bijzonder
Comité Sociale Dienst
• Sociale en
familiale zaken
• Welzijnsbeleid
• Gelijke kansen
• K.M.O.
• Tewerkstelling
• Land- en tuinbouw
• Middenstand

De fractieleiders van de verschillende
partijen zijn:
N-VA:
Open Vld:
CD&V:
INZET:
GROEN:

Els Van Buggenhout
Annelies De Pauw
Jeroen Eenens
Luc De Ridder
Bert De Wel

De raadsleden die namens onze
gemeente werden aangeduid om
te zetelen in de politieraad zijn:
Johan Deleu
Annelies De Pauw
Jeroen Eenens

OPcura

Buurt verbindend breien
in den Hopstaak

Iedere 2de en 4de dinsdag van de maand om 14 uur is iedereen met interesse in handwerk
(breien, naaien, haken,…) gecombineerd met een gezellig samenzijn welkom in
de cafetaria van zv OPcura. Vrijwilligers helpen je graag op weg, geven inspiratie
of een warme, wollige babbel.
Breng gerust je eigen handwerk mee of brei mee voor het goede doel.
Ook mensen zonder ervaring helpen we graag op weg.
Brei het voort…
Info: Buurtzorg Den Hopstaak
denhopstaak@opcura.be - T 052 36 59 40 - gratis
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Gemeenteraad
van 29 januari 2019
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Volgende agendapunten worden besproken:
College van burgemeester en schepenen - Bevoegdheidsverdeling – Kennisneming.
Dragen van uiterlijke tekens van levensbeschouwing - Gemotiveerde rechtvaardiging geschorste
bepaling kledijcode schoolarbeidsreglement van GR-beslissing dd. 4 september 2018 – Goedkeuring.
Zorgvereniging OPcura - Samenstelling Algemene vergadering - Goedkeuring.
Belastingsreglement - Nieuwe identiteitsdocumenten 2019 – Goedkeuring.
Belastingsreglement - Elektronische rijbewijzen 2019 – Goedkeuring.
Meerjarenplan - Goedkeuring meerjarenplan 2019 – Goedkeuring.
Patrimonium - Gratis grondafstand perceeltje grond 1 Neerveldstraat
naar aanleiding van stedenbouwkundige vergunning – Goedkeuring.
Patrimonium - Gratis grondafstand perceeltje grond 2 Neerveldstraat
naar aanleiding van stedenbouwkundige vergunning – Goedkeuring.
Patrimonium - Gratis grondafstand perceeltje grond 3 Neerveldstraat
naar aanleiding van stedenbouwkundige vergunning – Goedkeuring.
Tariefreglement - Concessies op de begraafplaatsen en tarief voor de uitstrooiing van
niet-inwoners 2019 - Goedkeuring.
Sluiten spoorwegovergangen - Samenwerkingsovereenkomst tussen Infrabel en
gemeente voor de overwegen 27, 27bis en 29 - Goedkeuring.
Buitengewoon onderwijs - Aankoop en installatie nieuwe pompen ter vervanging van huidige,
versleten pompen – Goedkeuring.
Raamcontract Telecom Vlaamse Overheid - Vrijblijvende registratie voor afname – Goedkeuring.
Zorgvereniging OPcura - Samenstelling Algemene vergadering – Goedkeuring.

ZITDAG FOD SOCIALE ZEKERHEID
Sociaal assistente Kelly Lemagie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid houdt elke
3e vrijdag van de maand zitdag in het Sociaal Huis De Wegwijzer, Kloosterstraat 10 in Opwijk.
Deze gaat door tussen 10 tot 11 uur.
Meer info: T 0800 113 41

BANCONTACT
Bij de Dienst Burgerzaken in de Marktstraat
kan je handig betalen met bancontact
voor de kosten van bijvoorbeeld je identiteitskaart,
rijbewijs of reispas.

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

