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edito
Beste Opwijkenaren
Ons infoblad is een echte lente- en zomereditie. U vindt er een overzicht van
tal van zomerkermissen en vele andere
activiteiten, die ongetwijfeld een zinvolle
aanvulling zullen zijn van eenieders
zomerprogramma. Zes weken na elkaar
kunnen we genieten van de ene kermis na
de andere. De organisatoren zorgden ook
deze keer voor een gevarieerd programma
met voor elk wat wils. Het is dus bijna een hele
zomer kermis in onze gemeente.

Inhoud

13
Speelstraat

Bijzonder fier zijn we op de Borchtsite met inbegrip van het nieuwe
skate- en BMX-park, dat recent officieel werd geopend. De site
werd verrijkt met 93 parkeerplaatsen en heeft een unieke piste die
meer dan goedkeurend werd getest door bondscoach skaten Marijn
Verbruggen. Een prachtig nieuw speelterrein werd er ook geopend
in Nijverseel.

17

Ook de scholen die zichzelf voorstellen, zijn een knipoog naar de
grote vakantie. Waar er vooreerst wordt uitgekeken naar het begin
van de grote vakantie, zijn er heel wat mensen die keuzes moeten
maken voor een andere studierichting bij aanvang van een nieuw
schooljaar.

11-juli viering

28

Maar voor het zo ver is wordt er terug beroep gedaan op jullie
burgerzin. Op 26 mei trekken we met zijn allen naar de stembus
om een nieuw Vlaams, Federaal en Europees parlement te verkiezen. Jullie worden overstelpt met informatie van de verschillende
politieke partijen en hun kandidaten. Aan jullie om de gepaste keuze
te maken.

Gezonde
Gemeente

Maar mag ik vooral jullie bijzondere aandacht vragen voor de oproep
om actief deel te nemen aan onze gemeentelijke adviesraden? Deze
zijn hét ideale instrument om burgerparticipatie te verzekeren. Heb
je interesse, gebruik dan deze kans en stel je kandidatuur. Zo krijg je
de mogelijkheid om mee te werken aan het bestuur.
Verder wens ik iedereen een welverdiende en deugddoende vakantie. Ik nodig iedereen uit om wat vakantie en ontspanning te nemen
in ons eigen Opwijk. Er valt hier immers de komende maanden heel
wat te beleven.
Zo zijn er onder andere kermissen, buurtfeesten, de processie,
speelstraten, Opwijk zonder grenzen, verschillende sportactiviteiten, het groot zomerfeest OPcura, diverse voorstellingen in
het G.C. Hof ten Hemelrijk, de 11 juli-viering, de Pikkeling,
de familiepicknick, de zomerhappening, jaarmarkten, enz…enz...
OPWIJK BRUIST!
Wij komen mekaar hier zeker tegen.
Albert Beerens
Uw burgemeester
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Verkeersproblematiek op Eeksken
vanaf viaduct tot Vlasweg
In deze voorstellen konden de aanwezigen zich vinden:
• Door het markeren van de parkeervakken in de bochten (tussen nr. 31 en nr. 73) worden de parkeermogelijkheden geoptimaliseerd. Enerzijds wordt de middenlijn ingekort, anderzijds
verlengd en waar mogelijk komen er parkeerplaatsen bij.
• Om te vermijden dat geparkeerde wagens links en rechts
van de weg de doorstroming hinderen, wordt er over
een voldoende afstand een middenlijn aangebracht tussen
nr. 25 en nr. 52.

Met medewerking van het lokale buurtcomité werd er op
27 februari laatstleden een overlegmoment georganiseerd.
Daarbij werd nagegaan hoe de verkeersveiligheid op het Eeksken
kon verbeterd worden.
Volgende problematiek werd vastgesteld in het eerste deel vanaf
de viaduct tot de Vlasweg: de hoge snelheid, vooral komende van
de viaduct en de parkeerdruk, vooral in de bochten.

• In het begin van het Eeksken zal door middel van een proefopstelling met betonnen blokken uitgetest worden of een
wegversmalling haalbaar is om de snelheid te remmen.
Deze wordt gerealiseerd ter hoogte van nrs. 28 – 30, voorbij
de fietsoversteek en bushalte.
Deze voorstellen werden intussen gerealiseerd. Na een proefperiode van een viertal maanden volgt een evaluatie. Als blijkt
dat de maatregelen onvoldoende zijn en te weinig effect hebben
op het verhogen van de verkeersveiligheid, zijn aanpassingen of
aanvullingen nog altijd mogelijk.

Raadpleging start- en
procesnota gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan
Nanove
Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Nanove zal herzien worden.
De startnota en de procesnota liggen tijdens de kantooruren voor
iedereen ter inzage bij de dienst stedenbouw van de gemeente,
Marktstraat 55 te 1745 Opwijk van 1 april 2019 tot en met 31 mei 2019.
De nota’s kunnen ook geraadpleegd worden op www.opwijk.be/rup.
Het participatiemoment (infomarkt) vond plaats op dinsdag 2 april 2019.
Reacties worden aangetekend verstuurd aan het college van
burgemeester en schepenen, Ringlaan 20, 1745 Opwijk of tegen
ontvangstbewijs afgegeven op de dienst stedenbouw, Marktstraat
55, 1745 Opwijk. Ze kunnen ook digitaal overgemaakt worden aan
stedenbouw@opwijk.be uiterlijk op vrijdag 31 mei 2019.
De ontvangen inspraakreacties zullen verwerkt worden in de
documenten die ter beschikking gesteld zullen worden van het publiek.
Hierbij wordt enkel de inhoud van de inspraakreacties overgenomen,
maar worden nooit persoonsgegevens meegedeeld.

cultuur

Annulatie optreden
Guido Belcanto
Beste cultuurliefhebber,
Op donderdag 25 april 2019 hebben we
noodgedwongen het optreden van
Guido Belcanto moeten annuleren.
We hadden graag deze voorstelling verschoven
naar een latere datum, doch hebben wij geen
overeenkomst kunnen vinden met de betrokken
artiest. De aangekochte tickets zullen worden
terugbetaald. Het bedrag van de ingebrachte
cultuurcheques zal eveneens mee teruggestort
worden.
Heb je toch nog vragen, kan je ons steeds
contacteren via e-mail: gc.info@opwijk.be of
telefonisch: 052 36 51 72.
Wij danken je voor het begrip.
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Gezocht: gemotiveerde burgers voor
onze gemeentelijke adviesraden
Bij aanvang van de nieuwe legislatuur worden alle gemeentelijke adviesraden vernieuwd. Lokale adviesraden spelen een
belangrijke rol bij het voorbereiden van het beleid, maar ook bij
de uitvoering en bijsturing ervan. Deze raden staan garant voor
burgerparticipatie en geven op eigen initiatief of op verzoek advies
over allerhande beleidsonderwerpen.

Vrijetijdsraad met adviescommissies
“Bibliotheek”, “Cultuur en Toerisme” en “Sport”
De vrijetijdsraad fungeert als adviesorgaan voor alles wat te maken heeft met de vrijetijdsbeleving en de culturele beleving - in
de breedste zin van het woord - in onze gemeente, met oog voor
een gevarieerd aanbod voor verschillende doelgroepen.

We zoeken leden voor de volgende adviesraden én commissies:
Vrijetijdsraad
• Adviescommissie Bibliotheek
• Adviescommissie Cultuur en Toerisme
• Adviescommissie Sport
Jeugdraad
Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)
Milieuraad
Welzijnsraad
• Adviescommissie Senioren
• Adviescommissie Derdewereldhuis
• Adviescommissie Vlaams beleid, Inburgering en Integratie
• Adviescommissie Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoeden
• Adviescommissie Algemeen Welzijn
Verkeersadviesraad
Lokaal Overleg Kinderopvang
Middenstandsraad
Land- en tuinbouwraad
Het gemeentebestuur wil de komende zes jaar zoveel mogelijk
inwoners bij haar adviesraden betrekken. Iedereen mag zijn of haar
zegje doen. We richten ons met deze oproep zowel tot elke individuele Opwijkenaar als tot afgevaardigden van een organisatie. Want de
mening van iedereen in onze gemeente is echt van belang.
Heb jij een bijzondere band met een bepaald thema? Heb je zin om
jouw gemeente hierover te adviseren? Ben je minimum 18 jaar
(16 jaar voor de jeugdraad)? Stel je dan kandidaat voor een specifieke
adviesraad.
Bezorg je motivatie en contactgegevens aan
Gemeentebestuur Opwijk, Ringlaan 20, 1745 Opwijk.
Mailen kan naar adviesraden@opwijk.be.
Doe dit ten laatste op woensdag 29 mei 2019.
Politieke mandatarissen kunnen deel uitmaken van een adviesraad,
maar dienen de vergadering te verlaten bij de beraadslaging en de
stemming.
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De vrijetijdsraad bestaat uit een stuurgroep en een algemene
vergadering. De stuurgroep bezorgt de gemeente adviezen in
sector-overschrijdende materies die betrekking hebben op het
lokale vrijetijdsgebeuren.
Er worden adviescommissies samengesteld voor de drie grote deelgebieden van vrijetijd: een adviescommissie sport, een
adviescommissie bibliotheek en een adviescommissie cultuur en
toerisme. Deze geven advies over desbetreffende deelgebieden.
Zij ondersteunen ook de gemeentelijke diensten bij activiteiten
en adviseren de beleidsdoelstellingen. Daarnaast kunnen deze
adviescommissies ook via de algemene vergadering oproepen
plaatsen voor het samenstellen van tijdelijke werkgroepen ten
behoeve van een specifieke materie of activiteit/organisatie.
Wie zoeken we?
Voor de algemene vergadering:
• maximaal twee afgevaardigden van elke erkende Opwijkse
vereniging.
• geïnteresseerde burgers die als deskundigen deelnemen.
De algemene vergadering komt maximaal tweemaal per jaar
samen. Tijdens deze vergadering presenteert de stuurgroep de
genomen adviezen en verwezenlijkingen die de werkgroepen
hebben getroffen. De algemene vergadering is tevens een klankbord voor elke Opwijkse vereniging én burger die ideeën, adviezen
en suggesties wenst te uiten ter verbetering van het vrijetijdsgebeuren in Opwijk.
Voor de adviescommissie Bibliotheek*
• Alle geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen
als deskundige of als afgevaardigde van een vereniging.
Voor de adviescommissie Cultuur en Toerisme*
• Alle geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen
als deskundige of als afgevaardigde van een vereniging.
Voor de adviescommissie Sport*
• Alle geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen
als deskundige of als afgevaardigde van een vereniging.
* Tussen 10 – 20 leden. Indien er meer kandidaten zijn dan
het vooropgestelde maximaal neemt het schepencollege een beslissing.

De stuurgroep van de vrijetijdsraad wordt gevormd door telkens
twee afgevaardigden van de verschillende adviescommissies.
Daarnaast worden ook twee afgevaardigden gevraagd van de
jeugdraad, de adviescommissie senioren en de vrijwilligerswerking
van het gemeentelijk archief.

Vrijetijdsraad
Bestaande uit een Algemene vergadering
en een stuurgroep

De stuurgroep wordt gevormd door twee leden van de adviescommisies
bib/cultuur/sport + telkens twee vertegenwoordigers uit de jeugdraad,
seniorenraad én vrijwilligersgroep Archief. De algemene vergadering is
een open vergadering waarbij alle verenigingen gevraagd wordt met max.
2 leden deel te nemen, alsook een open oproep naar alle burgers.

BIB
max. 20 personen

CULTUUR / TOERISME
max. 20 personen

SPORT
max. 20 personen

JEUGD
2 vertegenwoordigers uit de Jeugdraad
voor de stuurgroep vrije tijd

SENIOREN
2 vertegenwoordigers uit
de Adviescommissie Senioren voor
de stuurgroep vrije tijd

ARCHIEF
2 vertegenwoordigers uit
de vrijwilligerswerking Archief
voor de stuurgroep vrije tijd

Jeugdraad

De jeugdraad is het officiële adviesorgaan van het gemeentebestuur voor alles wat kinderen, jongeren en het jeugdwerk aanbelangt. Hiermee wordt zowel het jeugdwerkbeleid als de culturele
materie bedoeld. Het betreft hier de beleidsmaatregelen naar kinderen en jongeren in hun vrije tijd en het jeugdwelzijnsbeleid als
welzijnsmaterie, namelijk alle beleidsmaatregelen voor kinderen
en jongeren in alle levenssituaties.

Wie zoeken we?
• 2 afgevaardigden en/of hun plaatsvervangers van elke
vereniging die een actieve jeugd-of jongerenwerking kan
aantonen binnen het grondgebied van de gemeente.
• Geïnteresseerde jongeren tussen 16 en 30 jaar woonachtig in
Opwijk en mits opgave van een specifieke motivatie.

Welzijnsraad met adviescommissies “Senioren”,
“Derdewereldhuis”, “Vlaams beleid, Inburgering
en Integratie”, “Lokaal Overleg Kinderopvang
en Opvoeden” en “Algemeen Welzijn”
De Welzijnsraad fungeert als adviesorgaan voor alles wat te
maken heeft met het lokaal welzijnsbeleid. Bijzondere aandacht
naar de volgende thema’s: senioren, ontwikkelingssamenwerking,
integratie van anderstalige nieuwkomers, gezinnen, gezondheid,
armoedebestrijding en personen met een beperking.
De welzijnsraad bestaat uit een stuurgroep en een algemene
vergadering.
De stuurgroep bezorgt de gemeente adviezen in sector-overschrijdende materies die betrekking hebben op het algemeen
welzijn in Opwijk.
Er worden adviescommissies samengesteld voor de vijf grote
deelgebieden van welzijn: een adviescommissie Senioren , een
adviescommissie Derdewereldhuis, een adviescommissie Vlaams
Beleid, inburgering en integratie, een adviescommissie Lokaal
Overleg Kinderopvang en opvoeden en een adviescommissie
Algemeen Welzijn (gezondheid, armoedebestrijding, personen
met een beperking, e.a.)
Adviescommissies geven advies over de desbetreffende deelgebieden en beleidsdoelstellingen. Daarnaast kunnen deze ook via
de algemene vergadering oproepen plaatsen voor het samenstellen van tijdelijke werkgroepen ten behoeve van specifieke
activiteiten of organisaties.
Wie zoeken we?
Voor de algemene vergadering:
• maximaal twee afgevaardigden van elke betrokken
organisatie of vereniging.
• geïnteresseerde burgers.
De algemene vergadering is een open vergadering voor alle
Opwijkenaren en komt tweemaal per jaar samen. Tijdens deze
vergadering presenteert de stuurgroep de genomen adviezen en
verwezenlijkingen die de adviescommissies hebben getroffen. De
algemene vergadering is tevens een klankbord voor ideeën, adviezen
en suggesties ter verbetering van het algemeen welzijn in Opwijk.
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Voor de adviescommissie Senioren*:
• Alle geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen
als deskundige of als afgevaardigde van een vereniging.
Voor de adviescommissie Derdewereldhuis*:
• Alle geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen
als deskundige of als afgevaardigde van een vereniging.
Voor de adviescommissie Vlaams Beleid,
Inburgering en Integratie*:
• Alle geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen
als deskundige of als afgevaardigde van een vereniging.
Voor de adviescommissie Lokaal Overleg
Kinderopvang en Opvoeden*:
• Alle geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen
als deskundige of als afgevaardigde van een vereniging.
Voor de adviescommissie Algemeen Welzijn*:
• Alle geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen
als deskundige of als afgevaardigde van een vereniging.
* Tussen 10 – 20 leden. Indien er meer kandidaten zijn dan
het vooropgestelde maximaal neemt het schepencollege een beslissing.

De stuurgroep van de welzijnsraad wordt gevormd door telkens
twee afgevaardigden van de verschillende adviescommissies.

Welzijnsraad
Bestaande uit een Algemene vergadering
en een stuurgroep.
De stuurgroep wordt gevormd door twee leden van de adviescommisies. De algemene vergadering is een open vergadering
waarbij eventuele verenigingen gevraagd worden met max. 2
leden deel te nemen, alsook een open oproep naar alle burgers.
SENIOREN

GECORO

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)
adviseert de gemeenteraad inzake ruimtelijke ordening.
De Vlaamse codex ruimtelijke ordening geeft de GECORO allerlei
opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid. De voornaamste
daarvan hebben te maken met planning, zoals het gemeentelijk
beleidsplan. GECORO bundelt en coördineert de reacties van de
openbare onderzoeken en van adviesronden over het ontwerp.
Wie zoeken we?
Minstens 9 en maximaal 13 leden:
• 1 of meer vertegenwoordigers (evenals plaatsvervangers)
uit volgende geledingen:
- geleding van de werknemers via een openbare oproep
naar erkende vakbonden.
- geleding van de werkgevers via een oproep in de gemeente.
- geleding van de verschillende erkende
gemeentelijke adviesraden.
- geleding van het onderwijs.
• Minstens 4 deskundigen op gebied van ruimtelijke ordening.

Milieuraad

De milieuraad geeft advies over alle onderwerpen die betrekking
hebben op het lokaal milieu- en natuurbeleid, dierenwelzijn en
klimaat- en energiebeleid. Deze raad behandelt thema’s rond
milieu, groen, afval, natuur en ruimtelijke ordening en houdt
hierbij de volgende doelstellingen voor ogen: de verbetering,
het behoud en het herstel van de natuur en het landschap van
de gemeente; het voorkomen en bestrijden van milieuhinder en
milieuverontreiniging in de gemeente.
Wie zoeken we?
• Vertegenwoordigers van een vereniging, instelling of organisatie waarvan de werking zich situeert op het grondgebied
van de gemeente en die in haar werking belangstelling stelt
in de milieu- en natuurproblematiek. Deze vertegenwoordigers dienen effectief lid te zijn van de vereniging, instelling
of organisatie die zij vertegenwoordigen.

DERDEWERELDHUIS
VLAAMS BELEID, INBURGERING
EN INTEGRATIE
LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG
EN OPVOEDEN
SENIOREN
ALGEMEEN WELZIJN
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Deze vertegenwoordigers kunnen o.a. afgevaardigd worden uit
de volgende verenigingen, instellingen of organisaties:
- Milieu- en natuurverenigingen
- Jachtverenigingen
- Onderwijsinstellingen
- Sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties
- Beroepsverengingen en/of -organisaties
- …

• Onafhankelijke personen; geïnteresseerde inwoners met
een zekere deskundigheid, inzet of positieve interesse inzake
milieu en natuur.
• Vertegenwoordigers van andere gemeentelijke adviesraden
of adviescommissies uit de gemeente Opwijk. Deze adviesraden kunnen, indien gewenst, elk een vertegenwoordiger
afvaardigen. Deze dienen effectief lid te zijn van de adviesraad die zij vertegenwoordigen.

Verkeersadviesraad

De verkeersadviesraad (VAR) adviseert de gemeente
over allerlei verkeersaangelegenheden.
Wie zoeken we?
• een afgevaardigde van de verkeersdienst van de politiezone
AMOW.
• een afgevaardigde van de vrijwillige brandweer Opwijk.
• afgevaardigden van de erkende gemeentelijke raden
of commissies, 1 per raad.
• afgevaardigden van de Opwijkse scholen:
Gemeentelijk onderwijs:
- 1 vertegenwoordiger voor het lager onderwijs.
- 1 vertegenwoordiger voor het middelbaar onderwijs.
Vrij katholiek onderwijs:
- 1 vertegenwoordiger voor het lager onderwijs.
- 1 vertegenwoordiger voor het middelbaar onderwijs.
Gemeenschapsonderwijs:
- 1 vertegenwoordiger voor het lager onderwijs.
• een afgevaardigde van het verkeersplatform AMIGO.
• afgevaardigden van belangenorganisaties die betrokken zijn
bij mobiliteit en verkeersveiligheid (1 per organisatie).

Middenstandsraad

De middenstandsraad (MRO) wordt door de gemeente betrokken
en om advies gevraagd in aangelegenheden die een impact hebben op de lokale ondernemers en middenstanders. Concreet gaat
het om het gemeentebeleid inzake ruimtelijke ordening met een
impact op economie (ambachtelijke zones, lokaal bedrijventerrein,
winkelzones, parkings, parkeervrije straten, wegenwerken, enz.),
promotionele verkoopacties, specifieke gemeentelijke belastingen, enzovoort.
Wie zoeken we?
Inwoners met een handelsregister met een beroepsactiviteit.
Afgevaardigden van Opwijkse KMO’s. Vrije beroepers uitgeoefend
in Opwijk.

Land- en tuinbouwraad

De land- en tuinbouwraad wordt door de gemeente betrokken
en om advies gevraagd in aangelegenheden die een (on)rechtstreekse impact kunnen hebben op de lokale land- en tuinbouw.
Concreet gaat het om het gemeentebeleid inzake ruimtelijke
ordening met een impact op landbouwgronden, specifieke
gemeentelijke belastingen, milieumaatregelen, enzovoort.
Wie zoeken we?
• Alle beroepsverenigingen van land- en tuinbouwers,
die minstens 2 jaar bestaan, in de gemeente gevestigd zijn
en er hun activiteiten uitoefenen.
• Beroepsverenigingen die niet in de gemeente gevestigd zijn,
maar die een gewestelijk, provinciaal of nationaal werkgebied hebben omwille van de specialiteit van hun bedrijf,
op voorwaarde dat de vermelde beroepsvereniging in de
gemeente vertegenwoordigd is door minimum 1 bestuurslid.
• Deskundige inwoners met een speciale kennis
of bevoegdheid inzake land- en tuinbouwproblemen.
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Stilstaan en parkeren – enkele algemene regels
Onder STILSTAAN verstaan we de tijd die nodig is om iemand te
laten in- of uitstappen of voor het laden en lossen van goederen.
Blijf je langer staan dan nodig om iemand te laten in- of
uitstappen of om een lading te laden of te lossen, dan spreken we
over PARKEREN.
Het verkeersbord E1 verbiedt het parkeren, E3 verbiedt het
stilstaan en parkeren. Een plaatselijke reglementering kan
afwijken van de algemene regels.

Waar is stilstaan en parkeren verboden?
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op
elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen
voor de andere weggebruikers of hen onnodig zou hinderen.
Je mag niet stilstaan en niet parkeren:
• op een voetpad - fietspad - verkeersplateau of drempel dambord - verdrijvingsvak – spooroverweg.
• op een oversteekplaats voor voetgangers of fietsers.
• op minder dan 5 meter voor een oversteekplaats voor
voetgangers of fietsers.
• in een bocht wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is.
• op minder dan 5 meter van kruispunten.

E1

E3

De wettelijke bepalingen voor het stilstaan en parkeren zijn bepaald
door artikels 23, 24 en 25 van de wegcode. (de volledige wetgeving
vind je op www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode)
Waar mag je parkeren of stilstaan?
Is er plaats op de zijberm, dan moet je daar je auto parkeren.
Binnen de bebouwde kom: enkel op de gelijkgrondse berm,
niet op een verhoogd voetpad of berm.
Buiten de bebouwde kom: op eender welke berm,
gelijkgronds of verhoogd.



• 15 meter voor en achter een bushalte.
• voor de inrit van eigendommen of garagepoorten.
• langs gele onderbroken strepen.
• langs een volle of
onderbroken middenlijn.
• wanneer de vrije doorgang
op de rijbaan minder dan 3
meter breed zou worden.

1,5 m

Let erop dat er langs de buitenkant van de berm steeds en
strook van ten minste 1,5 meter voor voetgangers
wordt vrijgelaten.
Als er onvoldoende plaats is op de zijberm moet de auto
op de rijbaan opgesteld worden. Altijd rechts ten opzichte van zijn
rijrichting, dus niet in tegengestelde rijrichting, zo dicht mogelijk
naast de rand van de rijbaan en niet dubbel parkeren. Op een
rijbaan met eenrichtingsverkeer mag de auto zowel langs rechts
als langs links opgesteld worden.
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Je mag niet parkeren:
• op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander
voertuig en op elke plaats waar het instappen of het
wegrijden van een ander voertuig zou verhinderd worden.

gemeente

Eerste hulp bij dierengevallen
Een gewond of dood dier langs de weg?
Een aangereden hond langs de weg? Of een wild dier dat
gewond raakte? Wat doe je daarmee? Eerst en vooral de situatie
inschatten. Als het dier een gevaar voor de veiligheid vormt,
contacteer je best meteen de politie via het noodnummer 101.

Bij een dier volstaat het soms om het karkas zelf in de berm
te leggen, als voedsel voor aaseters.

Is er geen gevaar voor de veiligheid? Dan kan je zelf ingrijpen.
Maar doe dat nooit met je blote handen. Daar kan je ziek van
worden. Een gewond dier kan bovendien fel uithalen en
je verwonden.

Enkele speciale gevallen
• Een dode marterachtige - bever, bunzing, das… - of wolf?
Neem dan contact op met het Marternetwerk dat het dier zal
onderzoeken. Zie www.inbo.be/marternetwerk.

Leeft het dier nog maar is het ziek of gewond?
Als het om een huisdier gaat, contacteer je best de lokale politie.
Die vindt het baasje wel terug. Is het een noodlijdend wild dier
zoals een konijn, vos, ree of een vogel? Dan mag je het Wildlife Taxi
Team contacteren of het dier naar erkend vogelopvangcentrum
brengen. Elke provincie heeft er eentje. In Vlaams-Brabant en dus
voor Opwijk is dat het Vogelopvangcentrum Malderen.
Is het dier dood?
Is het een wild dier, verwittig dan het meldpunt Wegen Vlaanderen
via het nummer 1700 of online via meldpuntwegen.be.
Als het om een kleinere gemeenteweg gaat, kan je ook de
gemeente verwittigen.

Een dood huisdier? Dan verwittig je best de gemeente,
zodat de eigenaar kan ingelicht worden.

• Als je een dode roofvogel vindt en je vermoedt kwaad opzet,
laat de vogel dan liggen en meld het bij de Natuurinspectie
van het Agentschap voor Natuur en Bos.
Zie www.natuurenbos.be/natuurinspectie.
Nuttige gegevens
Meldpunt Wegen Vlaanderen: 1700 of meldpuntwegen.be
Vogelopvangcentrum Malderen
Boeksheide 51 - Malderen
www.vogelopvangcentrum-malderen.be
T 052 33 64 10, voc.malderen@gmail.com
Wildlife Taxi Team: T 03 331 97 00

woonloket

Infosessie Energiezuinig ventileren
Ventileren is een noodzaak voor een gezond binnenklimaat,
voor de bewoners en voor de constructie. In deze infosessie
kom je te weten wat de meerwaarde is van een gecontroleerd
ventilatiesysteem. Regelgeving, werking, eigenschappen en
aandachtspunten bij verschillende types (systeem A,C en D)
komen aan bod.
De nadruk ligt op een goede luchtkwaliteit met zo weinig mogelijk
energieverbruik en hoog comfort. Voorbeelden van hoe je de
verschillende systemen in een bestaande of nieuwe woning kan
integreren geven je inspiratie voor je eigen installatie. Je krijgt ook
antwoord op vragen zoals: ‘Wat doe je met je dampkap?’ en ‘hoe
ventileer je de kelder of zolder?’.
Begeleiding: D
 eskundige Provinciaal Steunpunt
Duurzaam Bouwen.
Een organisatie van Gemeente Opwijk i.s.m. Provinciaal Steunpunt
Duurzaam Bouwen, Provincie Vlaams-Brabant en Archeduc.
Woensdag 18 september 2019 van 19.30 tot 22 uur. Gratis.

Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk
zaal Bakhuis - Kloosterstraat 7.
Tijdig inschrijven: T 02 454 54 01 – E info@archeduc.be
www.archeduc.be/infosessie-energiezuinig-ventileren-4
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milieu

Bedankingsmoment vrijwilligers zwerfvuilruimers

Ze zijn intussen met 121, onze vrijwilligers die zich een jaar lang
hebben ingezet om zwerfvuil te ruimen in onze gemeente.
Zij werden tijdens de bruisende tuin- en boerenmarkt van
4 mei laatstleden figuurlijk in de bloemetjes gezet voor hun
inzet en noeste arbeid, vaak in ondankbare omstandigheden.
Bedankt!

Zin om mee Opwijk een stukje mooier te maken?
Meld je dan als kandidaat-zwerfvuilruimer. Je ontvangt dan
logistiek materiaal zoals een veiligheidshesje, zwerfvuilzakken,
een afvalgrijptang en handschoenen. Voor het zwaardere werk
kan je een bolderkar in bruikleen bekomen. Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat je verzekerd bent onderweg.

Sinds begin dit jaar tot op heden werd reeds meer dan 500 kg
zwerfvuil geruimd.

Milieudienst, Marktstraat 55 te Opwijk.
T 052 36 51 31 – E milieudienst@opwijk.be

varia

Enquête toegankelijkheid
Toegankelijkheid, dat is ergens geraken en vlot binnen kunnen.
Maar ook makkelijk begrijpen hoe een gebouw of omgeving in
elkaar zit en er kunnen doen wat je van plan was. En daar stopt het
niet. Ook dienstverlening en informatie moeten toegankelijk zijn.

En bij uitbreiding in alle steden en gemeenten in heel Vlaanderen.
Invullen kan tot en met 31 mei 2019. De vragenlijst vind je hier:
https://nl.surveymonkey.com/r/InterGebouwen

Welke info over toegankelijkheid van gebouwen en hun omgeving
heb jij nodig? Laat Inter, het expertisecentrum toegankelijkheid,
weten wat jij belangrijk vindt.
Vul de korte vragenlijst in en stuur hem zeker ook naar anderen.
Geef jouw zicht op hoe het nóg beter kan in Opwijk.
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Heb je nog vragen?
Je bereikt Inter via T 011 26 50 30 of E toevla@inter.vlaanderen.

milieu

Kyotomobiel komt terug naar onze gemeente
Vanaf maandag 27 mei tot vrijdag 7 juni staat de mobiel weer
op de parking van gemeenschapscentrum Hof Ten Hemelrijk.
De Kyotomobiel is vrij te bezoeken op dinsdag van 16 tot 19 uur,
op woensdag van 12 tot 15 uur en op vrijdag van 9 tot 12 uur.
In de Kyotomobiel is het mogelijk om gratis informatie in te winnen over isoleren en energie, en je kan ter plaatse het warmteverlies van je woning bekijken via de thermografische luchtfoto.

Inwoners van Opwijk kunnen dit voorjaar gedurende twee weken
terecht in de Kyotomobiel met al hun vragen rond energie besparen. De Kyotomobiel, het mobiele energieadviesbureau van
het gemeentebestuur, 3Wplus en de provincie, komt eind mei
opnieuw naar Opwijk.

Wie een energierenovatie uitvoert in de woning heeft daar alleen
maar voordelen bij. De energiefactuur valt lager uit door een verminderd energieverbruik, en het wooncomfort en de waarde van
de woning neemt toe. De verminderde CO2-uitstoot is daarbovenop goed voor het klimaat.
Meer info: kyotoindewijk@3wplus.be

Ondergrondse afvalstraat in Dorp Mazenzele
Met deze persoonlijke kaart – in de vorm van een bankkaart –
kan je de container openen en een vuilzak tot 60 liter in
de inwerpopening plaatsen. Dit kost € 2 per beurt. Je kan hiervoor
eender welk type zak gebruiken. Dit hoeft dus geen zak van de
gemeente Opwijk te zijn. Een centraal systeem houdt bij hoeveel
afval je aanbiedt.
Procedure
Hoe een afvalkaart aanvragen voor het gebruik van
de ondergrondse container voor huisvuil?
Stap 1:
Je bezorgt je gegevens (naam, adres + kopie van voor- en achterkant identiteitskaart) aan Intradura, Dorent 5, 1620 Drogenbos of
via e-mail aan secretariaat@intradura.be.
Je kan slechts 1 kaart per gezin aanvragen.
Begin dit jaar werd de 1e ondergrondse afvalstraat geplaatst aan
de gemeentelijke feestzaal De Kersenpit, Dorp 46 in Mazenzele.
Een afvalstraat is een straat met ondergrondse afvalcontainers
voor papier en karton, hol glas (wit/gekleurd) en huisvuil (restafval). De containers voor papier en karton en hol glas zijn gratis
en vrij door iedereen te gebruiken.
Voor het gebruik van de huisvuilcontainer moet je betalen.
Je kan als inwoner een afvalkaart (€ 10 inclusief 2 gratis beurten)
aanvragen bij afvalintercommunale Intradura waarmee je toegang tot de container krijgt.

Stap 2:
Je krijgt een vraag tot betaling van € 10. Van zodra je dit bedrag
hebt overgeschreven, krijg je de kaart toegestuurd.
Stap 3:
Je neemt de kaart in gebruik. Via het centraal systeem wordt je gebruik bijgehouden. Het saldo wordt bij elk gebruik van de container
weergegeven op het display van de zuil. Indien een ontoereikend
saldo, wordt de toegang tot de container geblokkeerd. Vergeet
zeker niet om tijdig het saldo van uw kaart aan te vullen!
Je kan de kaart heel het jaar door aanvragen. Als je de kaart verliest,
kan je op dezelfde manier een nieuwe kaart aanvragen bij Intradura.
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sport

Er beweegt wat in Opwijk
De Opwijkse atletiekclubs AC Opwijk en Achilles, Kermiscomité
Droeshout en de sportdienst bundelen hun loopkrachten via het
Opwijks Loopcriterium.
Een overzicht van de Opwijkse lopen:
Zaterdag 22 juni: Natuurloop en snoepjesrun – Achilles
Zaterdag 6 juli: Guldensporenjogging – AC Opwijk
Zaterdag 13 juli: Stadrun – Kermiscomité Droeshout
Elke editie heeft ook een kinderloop.

Opwijk Zonder Grenzen
2019

Financiële ondersteuning
van erkende sportclubs

Op zaterdag 6 juli
vindt de vijfde editie
van de Opwijkse versie van Spel Zonder
Grenzen plaats op
de site van PitStop te
Droeshout (Steenweg
op Vilvoorde 259).
Sportverenigingen,
jeugdverenigingen,
culturele verenigingen, wijkcomités,
vriendengroepen…
Iedereen kan deelnemen aan deze
sport- en spe(e)ldag!

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

Teams bestaan uit minimum 6 en maximum 10 deelnemers.
Inschrijven kost € 100: € 50 inschrijving, die je op de dag zelf
terugkrijgt door middel van drank- en eetbonnetjes
+ € 50 waarborg, die je op de dag zelf cash terugkrijgt.

Wat moet je hiervoor doen om in orde te zijn?
Je kan het aanvraagdossier voor de subsidies verkrijgen bij
de sportdienst. Hierbij voeg je een aantal bewijsstukken toe.
Bij indiening dient het dossier compleet én naar eer en geweten
ingevuld te zijn. Opgelet: elke erkende sportclub kan een dossier
indienen, maar doe dit voor 1 augustus 2019!

Je kan inschrijven via E sportdienst@opwijk.be,
T 052 36 51 63 of bij de sportdienst, Heiveld 65.

Alle info: Sportdienst, Heiveld 65.
E sportdienst@opwijk.be - T 052 36 51 63.

Huurtussenkomst voor sportclubs
Clubs die erkend zijn als Opwijkse sportvereniging komen in
aanmerking. De huurtussenkomst van de gemeente heeft enkel
betrekking op de meerkost voor het huren van de sporthal van
het Vrij Katholiek secundair Onderwijs (VKO) ten opzichte van
de huurprijs van sporthal Heiveld te Opwijk.

De aanvraagformulieren worden ter beschikking gesteld via de
sportdienst. Er kan één aanvraagformulier tot huurtussenkomst
ingediend worden per sportseizoen. De aanvragen voor dit jaar
moeten ten laatste op 30 juni 2019 bij de sportdienst ingediend
worden.

Om hiervoor in aanmerking te komen mag er geen sportinfrastructuur vrij zijn in Sporthal Heiveld Opwijk.

Alle info: Sportdienst, Heiveld 65.
E sportdienst@opwijk.be - T 052 36 51 63.
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onderwijs

Schilders ’t Schoolhuis
in actie!
De refter van onze
school werd in een
nieuw jasje gestoken.
Een accommodatie waar
wij, naast het nuttigen
van het middagmaal,
dagelijks gebruik van
maken voor allerhande
activiteiten.

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

De leerlingen van de
opleiding schilderdecorateur kregen een
opleiding over het spuiten van een plafond.
Er werden heel wat
voorbereidingen getroffen alvorens tot de actie werd overgegaan.
Om het prachtige werk af te ronden, werd de nieuwe energiezuinige
verlichting geplaatst.
Kortom, onze refter werd volledig opgefrist en klaargemaakt om nog
vele jaren recreatief en educatief plezier en genot aan te beleven!
Team ’t Schoolhuis!

jeugd

Speelstraten

Buurtfeest Pluimweide
Zaterdag 23 maart 2019

SPEELSTRAAT

Wil je in de vakantie lekker onbezorgd op straat spelen?
Dat kan, als je woont in een straat waar:
• bijna uitsluitend woningen gelegen zijn,
• waar de snelheidslimiet 50 km/uur is,
• en waar er geen openbaar vervoer passeert.
Je kan een aanvraag om tijdens de zomervakantie een speelstraat in te
richten indienen voor 31 mei 2019. Bij het inrichten van een speelstraat
wordt de openbare weg over de gehele breedte afgesloten voor het
verkeer. Zo kunnen kinderen en jongeren ongehinderd op straat spelen.
Ideaal dus wie wilt hinkelen, badmintonnen, rolschaatsen en zoveel
meer. Ook de volwassenen genieten mee. Terwijl de kinderen
zich amuseren, kan er gezellig gepraat worden met de buren.
Het contact tussen de buurtbewoners wordt intenser.
Interesse om een speelstraat in te richten?
Neem contact op met de jeugddienst:
T 052 36 51 60 - E jeugddienst@opwijk.be
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CULTUREEL SEIZOEN 2019-2020

GC HOF TEN HEMELRIJK
AVOND- EN FAMILIEVOORSTELLINGEN
www.opwijk.be I Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk I T 052 36 51 72

ts online via
Bestel je ticke
wijk.be
reservaties.op

MUZIEK
Donderdag 19 september – 20.30u

THE BOOTLEG SIXTIES
KLASSIEK

Donderdag 26 september 2019 – 20.30u
TRY-OUT

ATANERES ENSEMBLE
FLEMISCH FLAVORS

MUZIEK
Donderdag 17 oktober 2019 – 20.30u

JAN DE WILDE

VERJAARDAGSCONCERT

IMPROVISATIETHEATER
Donderdag 24 oktober 2019 – 20.30u

COMPAGNIE AMAAI

FAMILIEVOORSTELLING
Zaterdag 26 oktober 2019 – 17.00u

SINTVOORSTELLING
THEATER

Donderdag 7 november 2019 – 20.30u

SIMONE MILSDOCHTER

DE WETTEN VAN MENSELIJKE
STUPIDITEIT

MUZIEKTHEATER
Donderdag 21 november 2019 – 20.30u

MARCEL VANTHILT
PLAYLIST 2019

FAMILIEVOORSTELLING
Zondag 8 december 2019 – 15.00u

COMPAGNIE QUAND JE SERAI-E
BOOM

HUMOR
Donderdag 12 december 2019 – 20.30u

ROBRECHT VANDEN THOREN

AF
HIKBA AR VAN
TICKETS BESC
9U
JUNI 2019 OM
ZATERDAG 15

TENTOONSTELLING
Van 9 tot 26 januari 2020 – zaal Kersenpit

Deel 1: retrospectieve
LUC-PETER CROMBÉ
PERIODE 1920-1960

LEZING
Donderdag 23 januari 2020 – 20.30u

FILIP OSSELAER en
FREDDY MAERTENS

WAAROM HET LIEP ZOALS HET GELOPEN IS

MUZIEKTHEATER
Donderdag 6 februari 2020 – 20.30u

DOMINIQUE VAN MALDER
& RIDE THIS TRAIN

JOHNNY CASH, THE MAN AND THE MUSIC

HUMOR
Donderdag 13 februari 2020 – 20.30u

PIV HUVLUV

ZIJN ER NOG VRAGEN?

IMPROVISATIETHEATER
Donderdag 5 maart 2020 – 20.30u

COMPAGNIE AMAAI
MUZIEKTHEATER

Donderdag 12 maart 2020 – 20.30u

PAMINA ENSEMBLE

PAMINA EN NIKS ANDERS

LEZING
Donderdag 23 april 2020 – 20.30u

ANN CEURVELS
ETIKETJES

THEATER
Donderdag 4 juni 2020 – 20.30u

TRISTERO

IEMAND VAN ONS

DE HOOGSTE BERG

Meer details en een overzicht van de KAMERCONCERTEN vind je in onze cultuurbrochure,
die huis-aan-huis bedeeld wordt in juni.

Zaterdag 8 juni 2019 van 11u tot 15u
PARK H O F TE N H E M E LR I JK
K LO OSTE R ST R A AT 7 I N OP WI JK
INSCHRIJVEN
• Online via https://reservaties.opwijk.be
vanaf ma 15 april t.e.m. ma 27 mei 2019
• Cash aan het loket van het Sociaal Huis
De Wegwijzer, Kloosterstraat 10
in Opwijk
• € 1 per persoon
INFO
T 0800 113 41
M DEWEGWIJZER@OPWIJK.BE
WWW.OPWIJK.BE

VOLKSSPELEN
VERTELTENT
MUZIEK MAKEN
CREATIEF MET SNOEIHOUT
GRIMMEN
PICKNICKEN IN HET PARK

Deze activiteit is uitsluitend
voor inwoners van Opwijk.
De animatie is afgestemd
op kinderen t.e.m. 12 jaar.
Laat je kinderen altijd
door een (groot)ouder vergezellen.
Zorg voor een dekentje, stoelen zijn er.

Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen, Ringlaan 20, 1745 Opwijk

FAMILIEPICKNICK
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cultuur

’t Opwijks Gemeentearchief Erfgoeddag 2019
Dankzij de enthousiaste medewerking van drie Opwijkse ambachtelijke bedrijven genoten onze 230 bezoekers van een
verrassende tentoonstelling met veel fotomateriaal en de familiegeschiedenissen van slagerij Saerens, wijnhandel Dierickx en
marmer- en granietwerken De Medts.
Een kijkje nemen achter de schermen van ’t Opwijks
Gemeentearchief zorgde voor vele ‘wauws! Wat is hier allemaal te
vinden …’. Verhalen en beelden uit ons Opwijks verleden blijven
telkens boeien én verbazen.
Wij gaan al terug aan de slag voor Erfgoeddag 2020. Het thema is
dan ‘Nacht’. Hartelijk dank voor wie er dit jaar bij was. Volgend jaar
krijgt iedereen een nieuwe kans op zondag 26 april 2020.

Pikkeling: Internationaal
Oogst- en Folklorefestival

donderdag 25 juli 2019 – 19 uur
(arena Hof Ten Hemelrijk – bij slecht weer: schuur)
Optredens van volgende buitenlandse groepen:

Puerto Rico: Elmyrba

India: Spandan

zoekt gastgezinnen
Ontdek jij graag buitenlandse culturen
zonder te reizen?
VAKANTIE IN EIGEN HUIS
Niet alleen voor de gast is het leven in een gastgezin een boeiend
avontuur, ook het gastgezin wint bij het verblijf. Zo merken we dat
een weekje Pikkeling als het ware een weekje vakantie is in eigen huis.
De gast brengt inzichten, kennis en interessante aspecten binnen
uit zijn eigen leven, cultuur. Het samenleven met de gast en de
gastgroep waar hij of zij deel van uitmaakt maakt dat het gastgezin
zijn horizont verruimt. In sé zijn we allen gelijken. Elkeen met zijn
achtergrond, verhaal, waarden en normen, taal, gewoontes…

ZIE JIJ HET ZITTEN OM GASTGEZIN TE WORDEN
TIJDENS DE 50e PIKKELING?
mail naar gastgezinnen@de-pikkeling.be
Gasten komen aan woensdag 24/7 en vertrekken
woensdagochtend 31/7.
Oekraïne: Yunist Podillia

Martinique: Pom Kanel

vrije tijd

Stripdorp Opwijk 2020
Op zondag 17 mei 2020 organiseert de gemeente Opwijk samen
met vrijwilligers een Stripdorp. Ben jij een echte fan van strips?
Hebben strips voor jou geen geheimen?
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Heb jij wat vrije tijd om mee te werken aan dit evenement?
Geef dan een seintje aan het Gemeenschapscentrum Hof ten
Hemelrijk via 052 36 51 70 of gc.info@opwijk.be.

jeugd

Jongereninformatiepunt
(JIP) opent de deuren

vrije tijd

11 juli – viering 2019

Welke jeugdverenigingen bestaan er allemaal in mijn gemeente?
Hoe moet ik op zoek gaan naar een vakantiejob? Wat zijn softdrugs?
Wat betekent transgender zijn?
Weet je niet waar je met deze en andere vragen terechtkan? Neem
gerust contact op met de jeugddienst. Of beter nog, spring eens binnen in het jongereninformatiepunt (JIP). De jeugddienst zet je op weg
om zelfstandig informatie te vinden en te verwerken. Is informatie
alleen niet voldoende, dan kan de jeugddienst je ondersteunen om
de stap te zetten naar de juiste (hulpverlenings)kanalen.
Het JIP vind je in de Kloosterstraat 9, naast jeugdhuis Nijdrop.
Hier kan je gratis, anoniem en zonder verdere verplichtingen terecht
met al je vragen. Het JIP is open op dinsdag van 15 tot 20 uur, vrijdag
van 15 tot 17.30 uur en elke laatste woensdag van de maand van
12 tot 15 uur. Iedereen is welkom!
Je kan ook een afspraak maken:
T 052 36 51 60 – E jeugddienst@opwijk.be.

Op woensdag 10 juli in Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7.
(bij goed weer ARENA – bij slecht weer SCHUUR)
• Verwelkoming
• Bekendmaking laureaat cultuurprijs
• Aanstelling nieuwe dorpsdichter

OPTREDEN JELLE CLEYMANS
EN ZIJN EL BANDIDO’S OM 19 UUR
GRATIS

vrije tijd
Noteer alvast in je agenda!

Bruisende avondmarkt
in Opwijk
Vrijdag 14 juni 2019 vanaf 17 uur
Centrum Opwijk

Optreden coverband Queen Vision

Meer info binnenkort in ’t Opwijks Leven!

Organisatie: Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk,
Cultuurraad en Adviesraad Vlaams Beleid.
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bibliotheek

Wat proef je in de
bibliotheek van Opwijk?

Lerarenkaart
“Wat is groen en maakt je lessen rijker?
Je Lerarenkaart 2019, natuurlijk! Die móet je op zak hebben,
want het voordelige educatieve aanbod biedt ook in 2019 weer
massa’s inspiratie voor in je klas.”
Met deze tekst voert Klasse
op hun website promotie
voor de lerarenkaart. Sinds
een drietal jaren verdeelt
de plaatselijke openbare
bibliotheek deze lerarenkaarten voor al wie in
Opwijk woont en tewerkgesteld is in het onderwijs.

Vlieg verstopt deze zomer schatkisten in heel Vlaanderen en
Brussel. Ga in de bib op zoek naar een van de 300 schatten van
Vlieg en verken een verrukkelijk parcours. Vind je de schatkist?
Dan krijg je een smaakboekje boordevol spelletjes én maak je
kans op fantastische prijzen.
Schilderen met choco, heksensoep brouwen of eten met je voeten?
Hoe verfijnd is jouw smaakzin? Vlieg maakte een rood, blauw en
groen smaakboekje en verstopte in elk boekje heerlijke spelletjes
en smaakvolle stickers. Wil jij ze alle drie verzamelen? Doe dan mee
aan minstens drie zoektochten. Wedden dat dit smaakt naar meer?
Je kan deze zomer schatten zoeken van 29 juni tot 31 augustus.
Meer info: www.schattenvanvlieg.be

Leesfoor
Kermis en vakantie, daarvan
genieten ook onze voorleesvrijwilligers graag.

In de bib trokken we grote ogen als we zagen over hoeveel
mensen dat in Opwijk gaat, van kleuter- tot universitair onderwijs,
opleidingen beeldende kunst of woord en muziek,… ruim 500
kaarten krijgen we jaarlijks te verdelen! Nog meer verbaasd zijn
we telkens weer als we zien hoeveel van die kaarten niet
opgehaald worden. Vergeten? Niet vertrouwd met de bib?
Geen tijd? We vinden dit toch wat zonde!
Heb je recht op een lerarenkaart, kom dan gewoon eens langs
tijdens de openingsuren van de bibliotheek en breng je identiteitskaart mee. De kaart ophalen kost geen moeite!
Kom zeker voor juli, achteraf worden de kaarten opnieuw
opgehaald. Meer info: www.klasse.be/lerarenkaart/

Smart Café:
Apps voor
onderweg

In juli lezen ze daarom niet voor
en in juni is het uitzonderlijk
Leesfoor op de eerste en derde
woensdag van de maand.

In juni organiseren we opnieuw
een praktisch Smart Café in de
leeszaal van de bib. Archeduc
zorgt voor een expert die
een aantal apps voor onderweg of op reis komt voorstellen,
een handje helpt bij het zelf instellen en inoefenen en
ook ruim tijd vrijmaakt voor alle individuele vragen.
En de bibliotheek… zorgt voor een tasje koffie, thee of water.

Afspraak dus voor alle vriendjes
van mooie verhalen op woensdagen 5 en 19 juni, telkens van
14.30 tot 15 uur in het Groene
Zaaltje naast de bib.

Zaterdag 15 juni van 9 tot 12 uur.
Deelnameprijs: € 5.
Meer info en inschrijvingen:
Leeszaal bib - Hof ten Hemelrijk
www.archeduc.be – E info@archeduc.be – T 02 454 54 01.
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Boekstart
Halfjaarlijkse boekenverkoop op dinsdag 25 juni
De bibliotheek tracht voortdurend de collectie zo aantrekkelijk
mogelijk te houden door nieuwe materialen aan te kopen en
verouderde of versleten materialen te wieden. Naar jaarlijkse
gewoonte verkoopt de bibliotheek dit wiedsel op de dag van de
jaarmarkt.
In de inkom van de bibliotheek en de groene zaal kan je van
9 tot 13 uur nog schatten vinden voor de democratische prijs
van € 0,50. Elke bezoeker mag bovendien één dun boekje
gratis meenemen. Een goede manier om voor weinig geld wat
vakantielectuur op de kop te tikken?!

De bibliotheek
zoekt vrijwilligers!

Het spreekwoord zegt: goed begonnen is half gewonnen! Met het project
Boekstart wil de bib ouders met hun
kleine kinderen laten genieten van boeken.
Kinderen die al vroeg kennismaken met boeken zijn taalvaardiger, lezen sneller, rekenen beter en ze zijn vaker lid van de
bibliotheek. Samen in een boekje kijken versterkt de band tussen
volwassene en kind. Het is goed voor een levenslange herinnering aan warme momenten en geborgenheid.
Als je peuter 15 maanden wordt, moet je kindje gevaccineerd
worden. Ga je daarvoor naar het consultatiecentrum van Kind &
Gezin, dan krijg je daar een uitnodiging om in de bibliotheek een
peuterpakket op te halen. Wie hiervoor naar een andere arts gaat,
heeft hierop evenveel recht.
Kom tijdens de openingsuren naar de bib, vul het formuliertje in en je kan met je peuter nieuwe woordjes inoefenen of
mooie wiegeliedjes beluisteren met de boekjes en cd uit het
Boekstartpakket. Ouders vinden in de bijhorende folder nog een
massa tips en leuke ideetje voor een fijne ontdekkingsreis van
brabbeltaal naar spreektaal.

De bibliotheek van Opwijk evolueert net zoals in andere
gemeenten. Boeken uitlenen blijft een belangrijk onderdeel van
de bibliotheekwerking maar in de loop der jaren zijn er heel wat
nieuwe materialen én nieuwe diensten bijgekomen.
Niet helemaal nieuw maar sterk in opmars is de samenwerking
met vrijwilligers om met activiteiten ook de bib tot een bruisend
centrum in de gemeente te maken.

Leesclub

Op 11 mei werd het eerste werkjaar van de KJV (Kinder- &
Jeugdjury Vlaanderen) in Opwijk feestelijk afgesloten. Een
groepje kinderen van 3e en 4e leerjaar vormde een jury die 8
genomineerde boeken las en beoordeelde. Gedurende een
schooljaar werden ze daarvoor door een ploegje enthousiaste
en creatieve vrijwilligers begeleid, geïnspireerd en gestimuleerd.
Om deze werking volgend jaar nog te kunnen uitbreiden, is de bib
op zoek naar bijkomende vrijwillige begeleiders KJV. Specifieke
kennis in literatuur is helemaal niet vereist, wel bereid zijn om 8
kinderboeken te lezen en met enthousiaste boekenlezertjes aan
de slag te gaan.
Omdat we ook de boekencollectie actueel willen houden, kopen
we regelmatig nieuwe boeken aan. Voor deze uitleenklaar zijn,
wordt er een hele weg afgelegd. Voor het kaften van de boeken
met zelfklevende folie kunnen we wat helpende handen
gebruiken. Ben jij handig, heb je wat tijd over en zin om een rustig
werkje op jou te nemen? We geven graag onze geheime tips voor
het goede kaften door!

De leesclub van de bib komt samen op maandag 1 juli en
bespreekt dan het boek van Philippe Claudel, “Het kleine meisje
van meneer Linh”. Laat je tijdig weten of je een exemplaar van
het boek wil lenen via onze bib? We vragen dan voor jou een extra
exemplaar aan bij andere bibliotheken!

Ben je kandidaat voor één van beide “vacatures”,
stuur dan een mailtje naar bibliotheek@opwijk.be.

Afspraak: Leeszaal bibliotheek op maandag 1 juli om 14 uur.
Koffie en water staan klaar.
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milieu

Waarmee rekening houden bij gebruik
van producten voor de bestrijding van knaagdieren
(muizen, ratten)?
Preventieve maatregelen
 Gebruik liever een val dan vergif.
 Verwijder alle voedsel waar knaagdieren gemakkelijk
bij kunnen.
 Weet welk ongedierte je wil bestrijden.
 Maak het te behandelen gebied niet schoon
om de knaagdierpopulaties niet te verstoren.
 Rodenticiden (vergif voor bestrijding van knaagdieren)
mogen nooit preventief gebruikt worden.
 Kies een rodenticide dat voor dit gebruik toegelaten is,
en met een toelatingsnummer.
 Lees aandachtig het etiket voordat rodenticide wordt gebruikt.
Bij gebruik van rodenticiden
 Gebruik best handschoenen bij gebruik van het product en
bij het verwijderen van lokaas en kadavers.
 Plaats rodenticiden altijd buiten het bereik van kinderen
en huisdieren.
 Vermijd contact met voedingsmiddelen.
 Niet roken, drinken of eten tijdens het gebruik van rodenticiden – ook niet bij het verwijderen van lokaas en kadavers.
 Respecteer altijd de dosis en de afstand tussen de lokaaspunten.
 Plaats het lokaas waar tekenen van
knaagdieractiviteit zijn waargenomen.
 Leg geen lokaas in de buurt van water- en oppervlaktewaterafvoersystemen, dit om waterverontreiniging te voorkomen.
 Was altijd de handen na gebruik van het product.
Na het eerste gebruik van rodenticiden

 Ga regelmatig naar het lokaas kijken en vervang


indien nodig het opgegeten lokaas.
Verwijder de kadavers van knaagdieren tijdens en aan
het einde van de behandelperiode.

 Verwijder het lokaas aan het einde van de behandelperiode.
 Als de behandeling na 35 dagen niet effectief is, neem dan
contact op met een ongediertebestrijdingsbedrijf.

Neem in geval van vergiftiging contact op met het
Antigifcentrum op het nummer 070 245 245.
De lijst van toegelaten rodenticiden kan je terugvinden op:
www.health.belgium.be/nl/
lijst-van-toegelaten-biociden-en-jaarverslag
BELANGRIJK!
Rodenticiden op basis van anticoagulantia (Warfarin,
Flocoumafen, Coumatetralyl, Difethialone, Brodifacoum,
Bromadiolone, Difenacoum) zijn voor het publiek niet langer
toegelaten als de concentratie aan werkzame stof 0.003%
(30 ppm) bereikt of overschrijdt.
Gratis rattenvoerdoos
Wie ratten over de
vloer heeft, kan bij
de milieudienst terecht
voor een gratis
rattenvoerdoos
(zolang de voorraad strekt).
De milieudienst bevindt zich in
GAC I, Marktstraat 55 te Opwijk.
De rattenvoerdoos is een veilige manier
om lokaas te voederen aan ratten zonder gevaar voor andere
dieren (kippen, vogels, honden,…) en kinderen.

Sluikstort Kravaalbos
Sluikstorting door onbekenden in gracht langs Kravaalbos:
• 2 vaten met oude motorolie: kan GRATIS afgeleverd
worden op recyclagepark.
• 1 zak met bouwafval: kan afgeleverd worden op recyclagepark.
• Karton: kan GRATIS meegegeven worden met
de huis-aan-huisophaling van papier en karton +
kan GRATIS afgeleverd worden op recyclagepark.
Dumpen van afval = sluikstorting = risico op bodemverontreiniging = verloedering van natuurschoon!
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Uitgebreide pmd-zak (p+md)
is nog niet aan de orde in Opwijk
De pmd-zak, ofwel de blauwe zak, kennen we al meer dan 20 jaar en
mag plastic flessen, metalen verpakkingen en drankkartons bevatten. Via de media vernam je dat deze zak wordt uitgebreid met alle
plastic verpakkingen.
Maar de uitbreiding van de pmd-zak (p+md) in onze regio met deze
andere plastic verpakkingen is echter nog niet aan de orde! Deze
uitbreiding gaat niet van vandaag op morgen van kracht. Fost Plus
voorziet binnen dit scenario een gefaseerde invoering vanaf juni 2019
tot en met 2021. Wanneer precies de uitbreiding naar p+ zich in onze
regio zal uitrollen, wordt geruime tijd op voorhand gecommuniceerd
en voorbereid door Fost Plus, Intradura en de gemeente.
In tussentijd blijven de gekende spelregels gelden en mogen botervlootjes, yoghurtpotjes en andere plastic verpakkingen die geen
plastic flessen zijn, NIET in de blauwe zak! Deze horen nog steeds
thuis in de restafvalzak. Je kan wel plastic verpakking en andere restplastic naar het recyclagepark brengen en in de gemengde plasticcontainer deponeren.

Bekijk hier de huidige sorteerregels:
www.intradura.be/nl/sorteren-in-opwijk
Intradura kiest om zo snel mogelijk de uitgebreide pmd-zak in
te voeren en niet al starten met een roze zak.
Afvalintercommunales kiezen er meer en meer voor om nu toch
al een extra zak (de roze zak) in te voeren en deze zelfs aan huis
op te halen. Intradura kiest hier momenteel niet voor om volgende redenen: een extra zak invoeren en aan huis ophalen betekent
een grote extra kost én nog eens een extra vrachtwagen in elke
straat. Dit wil men vermijden.
Intradura tracht in afwachting van de uitbreiding van de blauwe
zak alle recyclageparken in ons werkingsgebied een container
gemengde plastic te voorzien. Op deze manier zamelen we nu al
plastic verpakking (en andere restplastic) apart in zonder dat dit
in een aparte roze zak moet. Je kan gemengde plastic in eender
welke plastic zak of bak aanbieden.

Officiële opening Borchtsite
met inhuldiging skate- en BMX-park
En of de weergoden ons gunstig
gezind waren. Na een hele dag
vol plonsbuien klaarde donderdagavond 2 mei de hemel
boven Opwijk helemaal op.
Net op tijd voor de officiële
opening van het parkeerplein
Borchtsite en de inhuldiging
van het skate- en BMX-park.
De ingang van het parkeerplein
bevindt zich in de Kattestraat
en leunt aan tegen het park van
het Gemeenschapscentrum Hof
ten Hemelrijk.
Op de site bevinden zich 93 autoparkeerplaatsen waarvan 3 plaatsen voor mindervaliden en 1 elektrische laadpaal met 2 aansluitingen. De totale kostprijs van het project bedraagt € 1.300.000 waarvan
€ 300.000 ten laste zijn van Aquafin. De kosten van het skatepark, geïntegreerd in de Borchtsite,
worden geraamd op € 121.000.
Bondscoach skaten Marijn Verbruggen kwam langs voor een demonstratie en keurde - samen met
de aanwezige skaters - de piste meer dan goed. Een leuk weetje, aangezien skateboarden in 2020
een Olympische sport wordt op de spelen van Tokio.
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NIJVERSEEL
KERMIS 2019
Vrijdag 5 juli

Zondag 7 juli
Jaarmarktkring - Huyse ter Kalkestraete

Jaarmarktkring - Huyse ter Kalkestraete

Doorlopend Kermiscafé

20.30u:

16u:

Kermisopening met optreden van de Opwijkse band
CHOCOLATE MOOSE - ism GC Hof ten Hemelrijk
Inkom: vrij

Zang- en Muziekfeest, met optredens van:
Cantabilekoor - Opwijk o.l.v. Martine Van de Voorde
Koninklijke Harmonie St-Cecilia - Baardegem
o.l.v. Dirk Van Lierde

Café De Werker
Kermiscafé

Koninklijke Harmonie De Volherding - Opwijk
o.l.v. Jan Couck

Zaterdag 6 juli
Jaarmarktkring - Huyse ter Kalkestraete
13u:

Opening Kermiscafé

15u:

Kinderanimatie met
Circus De Sven “Open Circus Workshop”
ism GC Hof ten Hemelrijk - Inkom: vrij
Optreden van de Opwijkse band ICE TUNES
ism GC Hof ten Hemelrijk - Inkom: vrij

20.30u:

Café De Werker / Huyse ter Kalkestraete
vanaf 13u:

26ste GULDENSPORENJOGGING ism AC Opwijk
Snoepjesloop: tot en met 8 j. - start 14u
Kinderloop: 9 tot en met 12 j. - start 14.30u
Jogging: 5 en 10 km - start 15u
Inschrijven: vanaf 13u in Café De Werker of
via www.acopwijk.com.

Café De Werker
Kermiscafé

i.s.m. GC Hof ten Hemelrijk - Inkom: vrij

Café De Werker
Kermiscafé

Maandag 8 juli
Jaarmarkt
Met medewerking van Gemeentebestuur Opwijk
Voor veehouders van Nijverseel, Kalkestraat, Perreveld, Klaarstraat,
Nieuwstraat en omgeving
10u:

Kleinvee

11u:

Paarden

20u:

Prijsuitreiking in Huyse ter Kalkestraete door
een afvaardiging van het Gemeentebestuur

Jaarmarktkring - Huyse ter Kalkestraete
10u:

Opening Kermiscafé

12u - 14.30u: Geburenetentje

Café De Werker
Kermiscafé

GEDURENDE DE KERMISDAGEN
In en rond Huyse ter Kalkestraete: Springkasteel en Kermiscafé
opengehouden door de Jaarmarktkring “Hoop in de Toekomst”
Programma goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen - 1745
Opwijk.
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Zomerkermis 2019

Opwijk centrum van donderdag 20 juni t.e.m. zondag 30 juni

DONDERDAG 20 JUNI

MAANDAG 24 JUNI

18.00u

13.00u

19.00u

 rote kaatswedstrijd Kerksken-Baasrode
G
Markt – i.s.m. het gemeentebestuur
Proclamatie Academie Woord en Muziek
Sint–Annasite - Processiestraat

VRIJDAG 21 JUNI
18.30u
20.00u
21.00u

14.00u

18.00u

Openluchtmis Sint Pauluskapel
Nanovestraat – organisatie buurtcomité
Kampioenschap van Opwijk voor wielertoeristen
Start en aankomst Sporthal Heiveld
BeerPong – JH Nijdrop

 ermis petanquetornooi
K
Atletiekpiste Heiveld
Buurtcomité Esp i.s.m. gemeentebestuur
Gratis ontspanningsnamiddag en optreden
voor gepensioneerden en andersvaliden
Sint Pauluszaal – Organisatie Rode Kruis
Optredens Singel
# LIKEME
(bij slecht weer Schuur Hof ten Hemelrijk)

ZATERDAG 22 JUNI
10.00u
10.15u
10.30u
10.45u
11.00u

18.00u

20.00u

Snoepjesrun
reeks 1 - karamellenloop kids van 0 tot 7 jaar
reeks 2 - 600 m – 7 tot 8 jarigen
reeks 3 – 700 m – 9 tot 10 jarigen
reeks 4 – 900 m – 11 tot 12 jarigen
Natuurloop
6 km – 10 km – 16 km
Park Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7
Organisatie: Achilles-Run4Fun vzw
i.s.m. gemeente Opwijk
Voetbaltornooi ‘de vrienden van …’
Life kicker tornooi
t.v.v. een goed doel in kader van
Music For Life van Studio Brussel
Tesseskouter – Klaarstraat
Organisatie: EMO4LIFE
Inschrijven: www.eendrachtmazenzeleopwijk.be
Optredens - Singel
SERGIO
Tinne & the Oltmans
Ambiance verzekerd tot middernacht
met jong Opwijks DJ-talent Nette Du Bois
(bij slecht weer Schuur Hof ten Hemelrijk)

ZONDAG 23 JUNI
10.30u
15.00u
16.30u

 ucharistieviering met Koninklijke
E
Harmonie De Volherding – Sint Pauluskerk
117de Sint-Paulus Paardenprocessie –
Heiveld – organisatie Sint-Pauluscomité
Apotheose en zegening
Sint-Pauluspaardenprocessie
Singel – organisatie: Sint-Pauluscomité
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19.00u
19.00u

 allenworp
B
Kriekavond
Hof ten Hemelrijk – organisatie: Sjoeters

DINSDAG 25 JUNI

		
GROTE JAARMARKT – € 6.000 aan PRIJZEN
09.00u		
Kleinvee - Hof ten Hemelrijk
10.00u		
Rundvee (koeien, vaarzen, stieren)
		Heiveld
		 Kampioenschap van Opwijk en
		 algemeen Dagkampioen
Vanaf 11.00u		 Nijdrop op Jaarmarkt
11.00u		
Prijsuitreiking honden
		 Hof ten Hemelrijk

13.30u 		 Uitreiking trofeeën kampioenschappen
		 Verbinding Schoolstraat - Heiveld
		 Paarden: zware paarden, rijpaarden, pony’s,
		 ezels, Halflingers, Fjorden, Freibergers
		 Kampioenschap pony’s en ezels
		 Kampioenschap van Opwijk voor
		 zware paarden en rijpaarden
09.00u-13.00u 		 Boekenverkoop Bib
		 Inkom bib en Groene Zaal Hof Ten Hemelrijk
09.00u-15.00u 		 Demonstratie: maken van juwelen
		 en accessoires
		 ‘t Kapstokske - Kattestraat 18
09.00u 		 Rommelmarkt – gratis deelname
		 Marktstraat – Processiestraat – Heiveld
09.00u 		 Champagne- en oesterbar
		Singel
		 Vriendenkring Brandweer Opwijk
09.00u 		 Waagterras
		 De Waag – Kattestraat
09.00u 		 Vredescafé van de Opwijkse Wereldwinkel
		 Marktstraat 36
09.00u		
Café en terras Cafetaria Hof ten Hemelrijk
		 Binnenkoer Hof ten Hemelrijk
10.00u-12.00u		 Opendeur en buitengewoon
		 gezellig terrascafé
		 Moza-ik – Heiveld 17
10.00u-14.00u 		 Parades GANZENFANFARE
		 Hof ten Hemelrijk
10.00u-14.00u 		 Ballonnenclown STANNY

11.00u-14.00u		
		
12.00u 		
		
18.00u 		
		
21.00u 		

Graveren van fietsen
Hof Ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7
Fietsenverkoop gemeente
Hof ten Hemelrijk
Optreden JEUK LIVE BAND - Singel
(bij slecht weer schuur HTH)
Jaarmarkt TD – KSA Opwijk – Sint-Pauluszaal

WOENSDAG 26 JUNI
19.00u

 om op tegen Kanker Fietscriterium
K
Processiestraat - gemeente i.s.m. Wielerclub
Op ‘t Groot Verzet

DONDERDAG 27 JUNI
19.00u

 ermiswandeling (gratis)
K
Vertrek en info: toeristisch infopunt –
Kloosterstraat 7

VRIJDAG 28 JUNI
21.00u

Nacht van de leerkracht – JH Nijdrop

ZATERDAG 29 JUNI
19.00u

Rockwijk – Singel (gratis optredens)
- Bel-Air
- Lazy Bitch
- Cosmos Foger-T
- The Horny Horses
Organisatie: Lazy Bitch i.s.m. gemeente Opwijk

ZONDAG 30 JUNI

		 Hof ten Hemelrijk
11.00u		
Brochettenfeest
		 ’t Schoolhuis - Schoolstraat 11

Programma goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

10de Koetsen- en ruitertocht
Van 09.00u-11.30u Inschrijven en vertrek koetsentocht
		
(20 of 30 km)
Vanaf 11.00u		
Provinciale wedstrijd aangespannen
en bereden
		
org. De Vlaamse Brabantse Kwekers
12.30u
Rommelmarkt
Hof ten Hemelrijk - ORC
14.00u
Aanvang muziekfeest
Optreden verschillende muziekmaatschappijen
Singel (bij slecht weer Schuur HTH)
19.00u
Afsluiten kermis met optreden
Vinyl on Wheels
(bij slecht weer Schuur HTH)
Infoblad gemeente Opwijk | juni - juli | 25

DROESHOUT
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DROESHOUT – KERMIS IS EEN ORGANISATIE VAN
DE MARKTKRING ‘HOOP IN DE TOEKOMST’
mmv. het gemeentebestuur van Opwijk, Gemeenschapscentrum Opwijk
en met steun van lokale handelaars.
De activiteiten in de parochiezaal en omgeving zijn ten gunste van “Fonds voor Investeringen”.
Org.: Sterrenregen, KWB, KVLV.
Duivenvluchten zijn een organisatie van “De Oude Tortelduif”.
Lokaal Van den Bossche - De Vleminck
Stwg. Op Vilvoorde 223, 1745 OPWIJK
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• Mölkky-toernooi
• Springkasteel
• Initiatie Djembé
• Optreden VONQ
(exotische muziek)

• Cocktailbar
• IJsjes
• Barbecue

€ 12 pp • € 6 kind

Vooraf inschrijven is aangewezen
(info@opcura.be), maar niet verplicht

• Cafetaria
VONQ

Van harte welkom!
Meer info op

opcura.opwijk.be
Verantwoordelijke uitgever: OPcura, Kloosterstraat 75 te Opwijk.
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welzijn

Ondertekening Charter Gezonde Gemeente 2019-2024

Vrijdag 26 april ondertekenden 25 van de 35 gemeenten van de
regio Logo Zenneland het Charter Gezonde Gemeente 2019-2024.
Opwijk had hierbij de eer op te treden als gastheer.
Onze gemeente bekrachtigde de ambitie om zich ook de komende legislatuur in te zetten op gezondheidsbevordering en
ziektepreventie.

Tijdens de vorige legislatuur was er al een concreet actieplan in het
gemeentelijk budget en dat wordt graag verdergezet. Voorbeelden
van recente acties zijn de opleidingen reanimeren en defibrilleren
die kaderen in een hartveilige gemeente, de vele acties omtrent
geestelijke gezondheidszorg (Ik zie u zitten), de sensibiliserende
bevolkingsonderzoeken naar darm- en borstkanker en het lokaal
preventiebeleid tegen drugs- en alcoholmisbruik.

Leen gratis een AED-toestel voor je evenement!
De volgende opleiding vindt plaats op dinsdag 11 juni van 19.30
tot 21.30 uur in de gemeentelijke feestzaal De Kersenpit,
Dorp 46 te Mazenzele.
Een hulppost van het Rode Kruis op een evenement is een
absolute meerwaarde. Er kan immers plots iets gebeuren
waardoor iemand verzorging nodig heeft. Op die hulpposten
is een AED-toestel aanwezig.

Opwijk is een hartveilige gemeente en investeert daarom in
de opleidingen ‘Reanimeren en defibrilleren’ van de lokale
afdeling van het Rode Kruis. Drie tot vier keer per jaar kunnen
onze inwoners gratis leren reanimeren. Dit houdt onder andere
in: hartmassage, beademing en gebruik van een AED -toestel
(Automatisch Externe Defibrillator) in.
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Om nog meer evenementen hartveilig te maken, heeft de
gemeente ook een mobiel AED-toestel gekocht en aan het Rode
Kruis Opwijk geschonken. Erkende Opwijkse verenigingen kunnen
dit toestel gratis lenen. Ze hoeven daarvoor enkel een verklaring
op eer in te vullen waarin staat dat ze de kennis hebben om een
dergelijk toestel te gebruiken en dat ze zorg gaan dragen voor
deze apparatuur zoals een goede huisvader/moeder.
Interesse om dit toestel te ontlenen?
Contacteer de heer Frans De Smedt van het Rode Kruis Opwijk,
Broevink 43 te Opwijk. T 0476 34 74 17 E voorzitter@opwijk.rodekruis.be.
Voor bijkomende vragen kan u zich richten tot Dienst Welzijn,
Kloosterstraat 10. T 0800 113 41 - E welzijn@opwijk.be.

welzijn

Soepkadees en
’t Kapstokske slaan
de handen in mekaar
Als je een dezer dagen de Soepkadees tegen het lijf loopt,
tref je hen waarschijnlijk aan in hun spiksplinternieuwe
schorten van de hand van de naaisters van ’t Kapstokske,
het leerwerkproject van het OCMW Opwijk. Zij vervaardigden
10 schorten uit tweedehands jeansbroeken die verzameld werden
door menig hulpvaardige Opwijkenaar. De sponsor van
de Soepkadees, Curamo thuisverpleging van Bendert Meers
en Christa Van den Bossche, financiert het project.

Binnen de doelstelling van onze organisatie, namelijk het werken
op lokaal vlak met aandacht voor low-budget, en herbruikbare
materialen, was een samenwerking tussen de Soepkadees en
’t Kapstokske een voor de hand liggende keuze.
Alvast een enorme proficiat en een welgemeende dank u wel
voor de stiksters! Het heeft hen heel wat zweet, maar hopelijk
geen bloed of tranen gekost. Titatimi werkte de schorten af met
gestrijkperste logo’s.

Verzeker je vrijwillige handen!
• Wat is er nieuw? Vanaf 1 april 2019 is deze gratis verzekering
voor vrijwilligers vernieuwd. De polis is uitgebreid,
de voorwaarden zijn aangepast en je kan nu alles regelen via
een handig digitaal loket. Let op: oude erkenningsnummers
zijn niet meer geldig. Ga kijken of je in aanmerking komt en
vraag je erkenningsnummer aan.

Het engagement van de vele vrijwilligers aan een warme en solidaire Vlaamse samenleving is van onschatbare waarde. Om waardering uit te drukken voor dat vrijwillig engagement, zorgt de
Vlaamse Overheid voor een gratis verzekering voor vrijwilligers.
• Voor wie? Deze verzekering is vooral interessant voor feitelijke verenigingen en opstartende vzw’s of vzw’s zonder
personeel. De verzekering wordt aangeboden in Vlaanderen
en aan Nederlandstalige organisaties in Brussel.
• Hoeveel kunnen we gratis verzekeren? De organisatie kan gratis maximum 1.000 vrijwilligersuren per 12 maanden verzekeren.

• Wat dekt de polis wel of niet? De polis dekt alle activiteiten
die vrijwilligers onder toepassing van de vrijwilligerswet uitoefenen, dus: onbezoldigd, onverplicht en ingericht door een
vrijwilligersorganisatie. Lees wel de uitsluitingen na in
de polis: gevechtssporten, zware verbouwingen, ...
zijn bijvoorbeeld niet gedekt.
• Hoe aanvragen? Je aanvraag doe je vanaf nu bij het Vlaams
Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw. Dit kan via het digitaal loket
www.gratisvrijwilligersverzekering.be.
• Nog vragen?
T 03 218 59 01 of verzekering@vsvw.be of
vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be

Gratis infoavond: schoolmoe
Dinsdag 4 juni
om 19.30 uur.
Soms merk je dat je kind
moeite heeft om huiswerk
te maken, dat de schoolresultaten achteruit gaan en
je kind er geen zin meer in
heeft. Het wordt dan moeilijk
om hem of haar nog gemotiveerd naar school te sturen.

Tijdens deze avond leer je meer over schoolmoeheid en denken
we samen na over hoe je dit samen met je kind kan aanpakken.
Deze sessie is bedoeld voor ouders van lagere schoolkinderen en
wordt gegeven door Wouter Jacobs van het vormingsinstituut VIAC.
Locatie: De Kersenpit, Dorp 46, 1745 Opwijk (Mazenzele)
Inschrijven: bij Archeduc, Kattestraat 25 te Opwijk
T 02 454 54 01 - E info@archeduc.be of https://www.archeduc.be
Vragen: Sociaal Huis De Wegwijzer, Kloosterstraat 10, 1745 Opwijk
T 0800 113 41 - E huisvanhetkind@opwijk.be.
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OPWIJK ONDERW
Aard van
onderwijs

School
BASISONDERWIJS

Adres-telefoon
Directie

GBS
De Boot

Heiveld 61
Gemeentelijk 052 35 82 65
onderwijs
Kristine De Saeger

‘t Luikertje
Nijverseel

Vrij katholiek 052 35 04 41
onderwijs Dora Vastenavondt

Nijverseelstraat 131
Jan Bastiaensen

De Leertrommel Vrij katholiek
Opwijk-centrum onderwijs

Schoolstraat 65a
052 35 70 76
Katleen Van Lemmens

Kleuterschool
‘t Neerveldje

Vrij katholiek
onderwijs

Neerveldstraat 247
052 35 75 94
Katleen Van Lemmens

De Lettertuin
Droeshout

Vrij katholiek Stwg. op Vilvoorde 229
onderwijs 052 35 74 43

De Knipoog
Mazenzele

Vrij katholiek Kouterbaan 8
onderwijs 052 35 86 65

Christoph De Smedt

Christoph De Smedt

GO! Onderwijs Ringlaan 2
Basisschool
van de Vlaamse 052 35 56 16
De Duizendpootrakkers Gemeenschap Jo De Wolf

Inlichtingen
& inschrijvingen

Alle O

Inschrijven na afspraak via directie@gbsdeboot.be
of 052 35 82 65
Openbootavond: donderdag 29/8 van 17u - 19u
Inschrijven na afspraak via directie@tluikertje.be
www.tluikertje.be
Eerste gezamenlijk oudercontact:
laatste week van augustus

Inschrijven na afspraak: 052 35 70 76 of
directie@deleertrommel.be
www.deleertrommel.be
Opendeur De Leertrommel: 29/8
van 18u tot 20u
Opendeur ‘t Neerveldje: 26/8 - 27/8 - 28/8,
telkens van 18u tot 20u

Inschrijven kan enkel via telefonische
afspraak: 0477 32 88 81
www.de-lettertuin.be
www.de-knipoog.be
schooldroeshoutmazenzele@hotmail.com
Inschrijven enkel na afspraak:
info@duizendpootrakkers.be
Vrije plaatsen? Raadpleeg www.duizendpootrakkers.be

Vrije Basissch

Onze schole
v

Wij hechten belang aa
• Professionele
• Overlegcultu
• Gefundeerd a
• Geïntegreerd
• Kleinschaligh
• Ervaringsuitw

Sneeuwklassen, boer

BUITENGEWOON ONDERWIJS
Gratis busvervoer uit: Wemmel - Zellik - Dilbeek - Asse - Dendermonde - Hamme - Zele - Buggenhout - Meise - Grimbergen - Wolvertem - Londerzeel Kapelle-op-den-Bos - Lebbeke - Aalst - Liedekerke - Roosdaal - Lombeek - Lennik - Ternat - Merchtem (enkel indien het de dichtstbijzijnde school van uw net is)

Met Optimale Zorg en Aandacht

BuSO
‘t Schoolhuis
Maria Assumpta Instituut

Gemeentelijk
onderwijs
Van 2,5 j. tot 13 j.
Type basisaanbod
Type 9 ASS
Speelleerklas
Gemeentelijk onderwijs
Type basisaanbod,
type 3 en 9 ASS
Nieuw!!! Duaal groen tuinbeheer en schilder

Heiveld 17
052 35 41 95
Vera Van de Velde
Schoolstraat 11
052 35 71 16
Nick Crombé

Type basisaanbod en type 9
(autismespectrumstoornis) Heiveld 15
Grootkeukenmedewerker, 052 35 65 64
Logistiek Assistent, Winkelhulp Hilde Aelbrecht
Abo-werking

Inschrijven kan na telefonische afspraak of na
afspraak via mail
directie@moza-ik.be
www.moza-ik.be
Eerste week van juli: van 10u -12u
Laatste week van augustus: van 10u -12u
of na aspraak via info@schoolhuis.be of 052 35 71 16
www.schoolhuis.be
Vanaf 26/8: elke werkdag van 19u - 21u
of na afspraak
www.mai.vko.be - info@mai.vko.be

Mar
M
Mar

Aangepast b

Oplei
Op
Oplei

Aangepast b
BuSO

+A
+ ABO
Duaal leren fastfoodmedewerk
+ ABO
Nieuw!

Sept 2019: programmatie onde

SECUNDAIR ONDERWIJS

Karenveldstraat 23

Vrij
Katholiek
Onderwijs

Vrij katholiek
onderwijs

Middenschool (1e & 2e jaar)
052 35 71 21
Anja Haverals
Bovenbouw (3e tem 7e jaar)
052 35 71 22
Lucienne De Smedt
Tom Van Buggenhout

NASCHOOLS- EN VOLWASSENENONDERWIJS
Academie voor
Beeldende en
Gemeentelijk
Audiovisuele Kunsten
onderwijs
Opwijk
Kunstenacademie
August Opwijk
De Boeck,
30 | Infoblad gemeente
| juni - juli Gemeentelijk
afdeling Opwijk
onderwijs
muziek en woord

ABAK Liedekerke
053 64 55 97
Processiestraat 24
052 35 91 70
Micheline Van Stichel
Kati De Maesschalk

Inschrijven op 1-2-3-4/7
en vanaf 16/8
vko@vko.be
vko.middenschool@vko.be
www.vko.be

Inschrijvingen ter plaatse in Processiestraat 24 vanaf 26/5
(tijdens opendeurdag) tot 30/9: elke woensdag van 13u30 - 17u
en elke zaterdag van 9u - 12u en van 13.30u - 17u
www.liedekerke.be | gabk@liedekerke.be
Inschrijvingen van 26/8 tem 30/8,
telkens van 14u - 18u
www.kunstenacademie.asse.be
opw@kunstenacademie.asse.be

VKO:
Kwaliteitsonderwijs
met een hart

Academie voor
Beeldende en
Audiovisuele
Kunsten Opwijk
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Vo
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op

Vo

WIJSGEMEENTE
SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST
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holen kleuter- en lager onderwijs

en creëren een warm klimaat
voor jullie kinderen!

an:
e aanpak leerproblemen
uur met ouders en leerlingen
advies bij schoolovergang
de overgang kleuters - lagere school
heid
wisseling tussen de scholen

Basisschool De Duizendpootrakkers
Kleuter- en lager onderwijs
Ringlaan 2
1745 Opwijk

T 052 35 56 16

info@duizendpootrakkers.be
www.duizendpootrakkers.be

rderijklassen, zeeklassen, sportdag, opvang,

Mijn school is buitengewoon!
•
•

Leerstof op maat van een kleine groep kinderen of elk kind
•
individueel
Gericht aanbod voor kinderen van 2,5 tot 13 jaar, met een CLB
verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon basisonderwijs

ria Assumpta Instituut
Maria
Assumpta Instituut
ria Assumpta
Instituut

idingen - Grootkeukenmedewerker
- Grootkeukenmedewerker
pleidingen
- Verzorgende
3de graad BSO
Grootkeukenmedewerker

beroepsonderwijs

SCHILDERDECORATEUR

- Logistiek assistent

assistent
Verzorgende
3de graad BSO
ABO (1 jaar) - Logistiek
- Winkelhulp
O (1 jaar)
- Winkelhulp
Logistiek
assistent
Oker(1 jaar)
- Winkelhulp

erhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak

NIEUW!
Vanaf sept. 20
19:
Onderhoudshu
lp in instelling
en
en professione
le
sc
hoonmaak
TUINBOUWARBEIDER

‘t Schoolhuis

beroepsonderwijs

idingen

type basisaanbod en type 9.
‘Buitengewoon’ is ook onze speelleerklas, waar leerlingen op
een speelse en creatieve manier kennis maken met leerstof van
het eerste leerjaar!

PLAATSLAGER

Het MAI maakt deel uit van
de scholengemeenschap
ASSE-MERCHTEM-OPWIJK (AMO)

LOODGIETER

HOEKLASSER
‘t Schoolhuis maakt deel uit van de
scholengemeenschap ASSE MERCHTEM-OPWIJK (AMO)

Middenschool: 1A met optie Latijn-STEM (Science Technology Engineering Mathematics) – Algemene Talenten Verkenning (ATV) en 1B
2 Latijn – 2 STEM – 2 Moderne Wetenschappen – 2 Handel – 2 Sociale en Technische Vorming – BVL (Beroepsvoorbereidend leerjaar)
Bovenbouw: 2de graad: Economie, Latijn, Humane Wetenschappen, Wetenschappen en Wetenschappen/STEM, Handel, Handel-Talen, Sociale en Technische Wetenschappen, Office en Retail, Verzorging-Voeding
3de graad: Economie-Moderne Talen, Economie-Wiskunde, Latijn-Moderne Talen, Latijn-Wetenschappen, Wetenschappen-Wiskunde, Wetenschappen-Wiskunde STEM,

oor het ontdekken van Kunst
oor het zelf beoefenen van Kunst
oor een passende voorbereiding
p het Hoger Kunstonderwijs

Moderne Talen-Wetenschappen, Humane Wetenschappen, Handel, Secretariaat-Talen, Sociale en Technische wetenschappen, Office en Retail (+ specialisatiejaar), Verzorging (+
specialisatiejaren Kinderzorg, Thuis- en Bejaardenzorg)

Slechts één adres:

Processiestraat 24
053 64 55 97
gabk@liedekerke.be

oor jongeren van 6 tot 17 jaar en volwassenen vanaf 18 jaar

Academie
voor
muziek
en woord

VKO maakt deel uit van
de scholengemeenschap
ASSE-MERCHTEM-OPWIJK
(AMO)

Cursussen vanaf 6 jaar tot ...
notenleer, dictie, dwarsfluit,
viool, piano, klarinet, cello,
slagwerk, gitaar, voordracht,
toneel, trompet, saxofoon, …
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Meer info: www.kunstenacademie.asse.be

vrijwilliger in de kijker

Diane De Keijser, vrijwilliger in de bibliotheek
Hoe ben je voorlezer
voor kinderen geworden?
Ik woon al jaren in Opwijk en
na mijn professionele carrière
vond ik het belangrijk om actief
te blijven. Al sinds ik een klein
meisje was, had ik een grote
passie voor boeken. Ik kon niet
wachten tot ik het allemaal
zelf kon lezen. Het geschreven woord kan zo mooi en
betoverend zijn. Helaas praten
mensen zo niet tegen elkaar.
Met mijn liefde voor taal kon ik
niet anders dan me kandidaat te
stellen voor een vrijwilligersvacature om mee te werken aan de
‘Leesfoor’ in de bibliotheek van Opwijk. Inmiddels hebben we een
vast groepje van enkele mensen die afwisselend voorlezen op
woensdagnamiddagen in het groene zaaltje naast de bibliotheek.
Wat betekent dit vrijwilligerswerk voor jou?
Wanneer ik aan het voorlezen ben, spreekt de lichaamstaal
van de kinderen en (groot)ouders boekdelen: “Het is goed”.
Dat aspect op zich brengt me al zoveel plezier en voldoening.

Kinderen zijn ook een dankbaar publiek met een goede portie
enthousiasme.
Ik ben een bezige bij en ook ander vrijwilligerswerk kan me bekoren, zoals meewerken aan korte projecten en tentoonstellingen.
Wat is jouw tip voor het bestuur om mensen te ondersteunen
in het uitoefenen van vrijwilligerswerk?
Het ontbreekt ons in de samenleving al snel aan tijd om net dat
extraatje te kunnen doen voor iemand. Het is net fijn om mee
betekenis te kunnen geven aan de dienstverlening in je gemeente. In dat opzicht is het ook fijn wanneer het gemeentebestuur
zijn waardering toont voor al die extra handen. In 2018 werd er in
september een avondje uit georganiseerd voor de gemeentelijke
vrijwilligers met een optreden van Karel Declercq en in 2017 was
dit Raf Coppens. Daar heb ik echt van genoten.
Ik ben ook altijd geïnteresseerd in opleidingen en vormingen die
in het verlengde van dit vrijwilligerswerk liggen.
Wil je ook vrijwilligerswerk doen?
Of zoek je als vereniging gemotiveerde vrijwilligers?
Maak een afspraak met de vrijwilligerscentrale, Kloosterstraat 10,
Opwijk. T 0800 113 41 of E vrijwilligers@opwijk.be.

Binnenkort met uw kinderen op reis naar het buitenland?

Vraag tijdig* de Kids-ID
aan bij uw gemeente!

* Procedure duurt drie weken

Raadpleeg uw gemeente of www.ibz.rrn.fgov.be
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Activiteiten vanaf
26 mei 2019 tot
31 juli 2019

mei

Zaterdag 8 juni

Familiepicknick en
animatie in het park
https://reservaties.opwijk.be
Hof ten Hemelrijk – 11u tot 15u
org. dienst Welzijn

Zondag 9 juni

Rommelmarkt
Opwijk centrum – 12.30 u
org. ORC

Roparun 2019
Opwijk
org. Stichting Roparun
Koningsschieting
Kon. St. Pietersgilde

Woensdag 29 mei

Maandag 10 juni

Zondag 26 mei

Première kortfilm van
Opwijkenaar Geert Segers
‘Moederdag, 1984’
(VOLZET)
Hof ten Hemelrijk – 20u
org. Hof ten Hemelrijk

Vrijdag 31 mei

Taaltafels Frans
Hof ten Hemelrijk
10u-11.30u
org. Seniorenraad Opwijk

juni
Zaterdag 1 t/m
maandag 3 juni

Nijverseel-kerk kermis
Nijverseel
org. Kermiscomité
Nijverseel-kerk

Zaterdag 1 juni

27ste Kravaalbostochten
(6 – 12 – 17 – 21 – 28 km)
De Kersenpit
Start: 7.30u – 15u
org. Horizon
Voertuigenwijding
& autorally
Hof ten Hemelrijk
org. Vtb Kultuur

Woensdag 12 juni

Infoavond
‘Energiezuinig ventileren’
Hof ten Hemelrijk
org. DuBoVlaams-Brabant
Gemeentebestuur

Donderdag 13 en
vrijdag 14 juni

Bloedinzameling
Hof ten Hemelrijk
org. Rode Kruis Opwijk

Nijverseelse Wielertoeristen
Classic
Nijverseel kerk – start: 16u
org. Nijverseelse
Wielertoeristen Classic

Vrijdag 14 juni

Zondag 2 juni

Zaterdag 15 juni

Grote jaarlijkse
rommelmarkt
Centrum Mazenzele
org. Landelijke Gilde
Opwijk-Mazenzele
Rommelmarkt
Café Onder den Toren
opstellen: vanaf 10u
org. ORC

Maandag 3 juni

Comedy met
BART CANNAERTS
Try-out “We moeten nog
eens afspreken”
met voorprogramma
van Onno Lolkem
(uitverkocht!)
Hof ten Hemelrijk – 20.30u
org. Gemeenschapscentrum

Avondmarkt
Optreden coverband
Queen Vision
Centrum Opwijk
Groot zomerfeest
14u - 19u
Zorgcampus Oase
Org. OPcura

Vrijdag 21 juni

Taaltafels Frans
Hof ten Hemelrijk
10u-11.30u
org. Seniorenraad Opwijk
Workshop Cocktails maken
Hof ten Hemelrijk
org. Forum Vlaamse Vrouwen
Kampioenschap van Opwijk
voor wielertoeristen
Sporthal Opwijk
Org. Sportdienst

11-juli viering
De Kersenpit
org. Davidsfonds Mazenzele

Woensdag 10 juli

Natuurloop en snoepjesrun
Centrum Opwijk - 10u tot 13u
org. Achilles Run4Fun
Kermisanimatie
Singel
org. Gemeentebestuur

Zondag 23 juni

Paardenprocessie
Start: 15u
org. Sint-Pauluspaardenprocessiecomité

Maandag 24 juni

Ontspanningsactiviteit
St. Pauluszaal
org. Rode Kruis
Ballenworp en optreden
van #LikeMe
Singel
org. Gemeentebestuur
Kermistoernooi petanque
Atletiekpiste Heiveld
Kriekavond
Hof ten Hemelrijk – 19u
org. Youngstars & Sjoeters

Dinsdag 25 juni

Zaterdag 29 juni

Proclamatie en
initiatieconcert
Hof ten Hemelrijk org.
Kunstenacademie Asse
Kaatswedstrijd
Markt Opwijk

Vrijdag 5 juli

Zaterdag 22 juni

Donderdag 20 juni

Zondag 16 juni

juli

Zaterdag 6 juli

Zomerkermis
Centrum Opwijk
org. Gemeentebestuur

29ste Hoppetocht
Hof ten Hemelrijk
org. Hopbelletjes

Klamotfeesten

Rommelmarkt
Hof ten Hemelrijk
opstellen: vanaf 12.30u
org. ORC

Zaterdag 22 t/m
zondag 30 juni

Opwijk jaarmarkt
Boekenverkoop
Bibliotheek
Rommelmarkt
Opwijk centrum
opstellen: vanaf 8u
org. ORC
Fuif
St. Pauluszaal
org. KSA Opwijk

Zaterdag 15 en
zondag 16 juni

Zondag 30 juni

Kermisactiviteit
Singel
org. Gemeentebestuur

Opwijk Zonder Grenzen
PitStop – Droeshout
Org. Sportdienst
11 juliviering met uitreiking
cultuurprijs, aanstelling
dorpsdichter en optreden
met Jelle Cleymans en zijn
El Bandido’s
Hof ten Hemelrijk – 19u
org. gemeenschapscentrum
+ cultuurraad + Adviesraad
Vlaams Beleid

Zaterdag 20 juli

Outdoor DJ Festival
OutsiderZ
Park Hof ten Hemelrijk – 18u
org. Nijdrop vzw

Zondag 21 juli

Rommelmarkt Nijverseel
Café Onder den Toren
opstellen: vanaf 10u
org. ORC

Donderdag 25 juli

Internationaal Oogst- en
Folklorefestival Pikkeling
Hof ten Hemelrijk – 19u
org. Gemeenschapscentrum

Vrijdag 26 en
zaterdag 27 juli

Pop-up bar/zomerevent
Park Processiestraat
16u-01u (vrijdag)
14u-01u (zaterdag)
org. Shaken & Stirred
i.s.m. Café De Plets

Zondag 28 juli

Rommelmarkt
Opwijk centrum – 12.30 u
org. ORC
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samenstelling
college - gemeenteraad - ocmw
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

VOORZITTER
GEMEENTERAAD
OCMW-RAAD

Lid Vast Bureau OCMW

Lutgard Van der Borght
(CD&V)
Diepenbroek 13
lutgard.vanderborght@opwijk.be

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

Patrick De Smedt (N-VA)
Hulst 179
patrick.desmedt@opwijk.be

RAADSLEDEN

William Engels (Open VLD)
Neerveldstraat 19
william.engels@opwijk.be
Pierre Van de Velde (Open VLD)
Heerbaan 19
pierre.vandevelde@opwijk.be

Lid Vast Bureau OCMW
Wouter Van Driessche (N-VA)
Marktstraat 57
0474 77 48 70
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

Marijke De Vis (INZET)
Millenniumstraat 53
marijke.devis@opwijk.be
Jeroen Eenens (CD&V)
Pachthofweg 3
jeroen.eenens@opwijk.be
Els Van Buggenhout (N-VA)
Molenbeekstraat 14
els.vanbuggenhout@opwijk.be
Annelies De Pauw (Open Vld)
Stationsstraat 31
annelies.depauw@opwijk.be

Luc De Ridder (INZET)
Hulst 105
luc.deridder@opwijk.be
Roland Mortier (Open VLD)
Vitsgaard 1/0001
roland.mortier@opwijk.be
Floris Van den Broeck (N-VA)
Gasthuisstraat 40/201
floris.vandenbroeck@opwijk.be
Els Van Gucht (Open Vld)
Perreveld 49
els.vangucht@opwijk.be
Evelien Beeckman (Open Vld)
Nijverseelstraat 6
evelien.beeckman@opwijk.be
Willem De Pauw (N-VA)
Karenveldstraat 8 B
Willem.depauw@opwijk.be
Jasper Baeyens (CD&V)
Meerweg 6
jasper.baeyens@opwijk.be
Linda Verbesselt (N-VA)
Kattestraat 20/0001
linda.verbesselt@opwijk.be
Bert De Wel (GROEN)
Neerveldstraat 89
bert.dewel@opwijk.be
BIJZONDER COMITÉ
SOCIALE DIENST OCMW:

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

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

Gemeenteraadszitting
van dinsdag 30 april 2019
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ALGEMENE

CONTACTGEGEVENS

Volgende agendapunten werden besproken:

Zefier - Gewone algemene vergadering - Agenda – Goedkeuring.
Providentia cvba - Algemene vergadering - Aanduiden vertegenwoordiger - Agenda - Mandaten
– Goedkeuring.
Fluvius - Algemene vergadering - Agenda - Mandaten – Goedkeuring.
Gemeenteraad - Huishoudelijk reglement – Goedkeuring.
Gemeentelijke adviesraden - Algemeen reglement – Goedkeuring.
Kerkfabrieken - Advies over rekening 2018 van vier Opwijkse kerkfabrieken, ingediend door centraal
kerkbestuur van Opwijk – Goedkeuring.
Energieteam - energieboekhouding - Verslag vergadering 11.03.2019 energieboekhouding 2018
– Kennisneming.
Afvalbeheer Opwijk 2018 - Afvalgegevens 2018 - vergelijking voorgaande jaren - presentatie
visitatiebezoek OVAM – Kennisneming.
Photovoltaïsche panelen - Contract met Eandis plaatsing photovoltaïsche panelen dak GAC 1
– Goedkeuring.
Voetweg nr. 65 - Gedeeltelijke afschaffing (eerste beraadslaging) – Goedkeuring.
Voetweg nr. 66 - Gedeeltelijke afschaffing (eerste beraadslaging) – Goedkeuring.
Openbare verlichting - Vervangen van verlichtingsarmaturen in Eeksken/Ravensveld – Goedkeuring.
Openbare verlichting - Vervangen van verlichtingsarmaturen in de Nijverseelstraat - Goedkeuring
Buitenschoolse kinderopvang Het Speelhuis - Huishoudelijk reglement Buitenschoolse
Kinderopvang Het Speelhuis – Goedkeuring.
Jeugd - Wijziging reglementen werkingstoelagen – Goedkeuring.
Intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) NOORDRAND - Toetreding Opwijk voor werking
2020 tot 2025 – Goedkeuring.
Buitengewoon basisonderwijs - Uitvoeren binnenschilderwerken in de gemeentelijke BLO school de
MOZA-Ik – Goedkeuring.
Eerstelijnszone AMALO - oprichting zorgraad - Afgevaardigde gemeente Opwijk – Goedkeuring.

Zitting Raad voor
Maatschappelijk
Welzijn van dinsdag
30 april 2019
Volgende agendapunten werden besproken:
Raad voor maatschappelijk welzijn – Huishoudelijk reglement
– Goedkeuring.
Tewerkstelling van artikel 60 – Arbeidsvoorwaarden – Goedkeuring.

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

Publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)
Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten
die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.
Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te
kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage
opgestart. U kunt vanaf 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het
best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of
inrichtingsalternatieven.
De nota kunt u downloaden via de website voor openbare onderzoeken van
de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) (www.volvanwater.
be) en via de website www.mervlaanderen.be. U kunt de nota ook inkijken
op uw gemeentehuis of stadhuis en bij het Team Milieueffectrapportage in
Brussel. Tot en met 18 juni 2019 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw
gemeente- of stadsbestuur of aan het Team Milieueffectrapportage van het
Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via
het mailadres mer@vlaanderen.be.
Voor meer informatie over milieueffectrapportage surft u naar de website
www.mervlaanderen.be of belt u naar het gratis nummer 1700.

www.omgevingvlaanderen.be
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BI(J)Odiversiteit
IN OPWIJK
CURSUS ‘AANLEG
EN BEHEER VAN
BLOEMENWEIDEN’

• Zaterdag 25 mei 2019 van 14 tot 17 uur
Locatie: refter ’t Schoolhuis, Schoolstraat 11/13 – Opwijk

Deelnameprijs: € 24 - Organisatie: vzw. RLBK i.s.m. Inverde.
Inschrijven: www.inverde.be/opleidingen/bloemenweide-aanleg-en-beheer.
Info: Lies Heirman, vzw. RLBK – T 02 253 43 04 – E lies.heirman@brabantsekouters.be.

INFOMOMENT HONINGBIJ

• Zondag 9 juni 2019 van 9 tot 11 uur
Locatie: Tuinbouwschool (praktijk bijenstand),
Molenbaan 54 – Peizegem
GRATIS INKOM - Organisatie: Imkersgilde NeerBrabant.

LEZING ‘OOG IN OOG MET WILDE BIJEN’
door Joeri Cortens (Natuurpunt – CVN)

• Donderdag 19 september 2019 om 19.30 uur

Locatie: Zorgcampus De Oase, zaal Satijn, Kloosterstraat 75 – Opwijk
GRATIS INKOM - Organisatie: Natuurpunt ijsvogel Opwijk + gemeente Opwijk.

WORKSHOP BIJENHOTEL

• Zondag 13 oktober 2019 van 10 tot 13 uur
Locatie: Jeugdhuis vzw. Nijdrop, Kloosterstraat 7 – Opwijk
Organisatie: vzw. Velt Neer-Brabant i.s.m. Comité Jean Pain.
Info: Jan Van Der Straeten (vzw. Velt Neer-Brabant)
T 052 35 10 44 - E jan.vanderstraeten@odisee.be.

Een initiatief van Gemeentebestuur Opwijk – Milieudienst, Marktstraat 55 – 1745 Opwijk - T 052 36 51 31

Verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen – Ringlaan 20 – 1745 Opwijk

