Nieuwsbrief
Vrijdag 31 augustus, zaterdag 1 september en zondag 2
september
LENAERTS, Heiveld 27, 1745 Opwijk, 052 35 73 98

GEBOORTE
Kamal Aziz Bah, zoon van Djamilatou Bah,
°13/07/2018, Heiveld 113/0003
Amy-Lynn Lenaerts, dochter van Yannick en Freya Wyns,
°20/07/2018, Heiveld 52/0022.

BUURTZORG DEN HOPSTAAK

DONDERDAG 30 AUGUSTUS
OpenBootdag
GBS De Boot, Heiveld 61 - 17u-20u
ZATERDAG 1 SEPTEMBER
Wandeling
St. Pieterszaal + Oude bib org. Hopbelletjes
BBQ
Hof ten Hemelrijk org. Inzet
Theorie snoeicursus
Hof ten Hemelrijk org. gemeentebestuur

OPROEP AAN OPWIJKSE BURGERS
Vanaf 28 augustus zullen de 3 energieprojecten van Opwijk op
de website van het Vlaams Energieagentschap – ‘stroomversneller.be’ staan. Breng vanaf 28 augustus tot 7 oktober zeker
je stem uit op één van de 3 energieprojecten voor Opwijk.
Heb je zelf ideeën voor een lokaal energieproject waar Opwijkse
verenigingen, scholen,…, zich kunnen achterzetten ? Laat het
weten aan de milieuambtenaar: Marktstraat 55 – T 052 36 51 31
E grondgebiedzaken@opwijk.be.

HUWELIJKEN
Kristof Dekuyper en Lien De Potter, Asbeekweg 42,
op 17/08/2018.

GEMEENSCHAPSCENTRUM

Vanaf 28 augustus tot en met 7 oktober 2018 organiseert het
Vlaams Energieagentschap een publiekscampagne. Opwijkse
inwoners kunnen in deze periode hun stem uitbrengen op de 3
door de gemeente Opwijk ingediende energieprojecten.

Dinsdag 4 september om 14 uur: Technologie in beeld – € 3.
In een presentatie staan we stil bij de mogelijkheden en
evolutie (vb. van typmachine tot computer) van technologie
maar ook bij de charme van vroeger. Hoe deden ze het vroeger
en doen ze het nu?
Alle activiteiten starten in het buurthuis van Zorgcampus De
Oase, Kloosterstraat 75 in Opwijk. Meer info: Isabelle Lelie –
T 052 36 59 49 – E denhopstaak@opcura.be.

VACATURES DE KERSENPIT
Feestzaal “De Kersenpit” zoekt conciërges (m/v) en schoonmaakpersoneel (m/v).
Voor de nieuwe feestzaal in Mazenzele wordt door het
gemeentebestuur vrijwilligers en medewerkers gezocht:
Voor de uitbating van de feestzaal worden 2 conciërges
gezocht voor de opvolging van verhuringen en 4 schoonma-

Profiel
Je bent minimum in het bezit van een bachelor diploma.
Je hebt minimum 4 jaar relevante ervaring binnen cultuur/
vrije tijdsdiensten en leidinggevende ervaring.
Ons aanbod
Een competitief salaris, aangevuld met maaltijdcheques,
een hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, 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!
Solliciteren?
Stuur je sollicitatiebrief met cv, kopie diploma en uittreksel
uit het strafregister tot en met 7 september 2018 t.a.v. het
college van burgemeester en schepenen, Ringlaan 20 in
1745 Opwijk of bezorg het via e-mail: personeel@opwijk.be.

Vrijdag 31 augustus wordt er geen vakantieopvang georganiseerd in IBO Het Speelhuis in de Schoolstraat 85.
De laatste dag van de schoolvakantie wordt traditioneel
gebruikt om op te ruimen. Vanaf maandag 3 september
opent het IBO opnieuw de deuren voor de voor- en naschoolse opvang. Alle info: T 052 35 33 58.

DONDERDAG 6 SEPTEMBER
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de speelplaats) – 19.30u – org. AA

APOTHEKERS VAN WACHT

Je stuurt de medewerkers van de dienst cultuur, toerisme,
sport, bibliotheek en archief aan. Superviseren en mee
organiseren van het globale takenpakket om een efficiënte en continue werking van het team te garanderen
en zodoende de gegeven operationele doelstellingen
te behalen. Stimuleren van een integraal en kwalitatief
cultuurbeleid in de gemeente om de participatie van de
bevolking te bevorderen.

SLUITING IBO HET SPEELHUIS

WOENSDAG 5 SEPTEMBER
Dia-voordracht “Asomacao - conservatie van de geelvleugelara in Costa Rica” door Roel De Plecker
Hof ten Hemelrijk – 20u-22u – org. Natuurpunt IJsvogel

We zien je graag verschijnen…op de fiets.

Coördinator Vrije Tijd - B4-B5 (m/v)
Voor onmiddellijke indiensttreding - in voltijds en statutair
dienstverband
en aanleg van een werfreserve van 2 jaar

De selectieproeven vinden plaats eind september 2018.

MAANDAG 3 SEPTEMBER
Line-dance
St. Pauluszaal - 20u - org. KVLV Opwijk

NIEUWS VANUIT HET GEMEENSCHAPSCENTRUM:
16 september – autoluwe zondag / open gemeentedag
Op deze dag willen we de Opwijkenaren laten beleven hoe
aangenaam autovrije plekken zijn en dat het met minder
autoverkeer gewoon aangenamer wonen, werken en leven is
in een gemeente. Het centrum, schoolomgevingen en woonbuurten worden een pak aangenamer als er minder auto’s
rijden. Autoluwe of autovrije plaatsen maken meer ruimte voor
groen, rust, ontmoetingen en recreatie. De gemeente focust
die dag op mobiliteit, fietsen en duurzaamheid. De Marktstraat
en de Singel zullen dan autovrij zijn tussen 14 en 18 uur.
Speel op straat in het centrum van Opwijk en neem deel
aan onze gratis activiteiten. Je kan al eens stemmen in een
stemhokje, proef al dat lekkers of geniet van een gezellig
terrasje.

VACATURE

Vanaf maandag 3 september vindt het voor- en naschools
toezicht plaats in de Sint-Pieterszaal, Steenweg in Mazenzele.
Aanleiding zijn de verbouwingswerken in de lagere school
De Knipoog. De gemeente, de school en 3Wplus voorzien
de nodige begeleidende maatregelen. Deze opvangplaats is
tijdelijk.

GEMEENTERAAD
De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 4
september om 20 uur in Woonzorgcentrum De Oase (zaal
Satijn), Kloosterstraat 75 te Opwijk. Iedereen is welkom tijdens
het openbare gedeelte van de zitting. Er wordt onder meer over
volgende punten een beslissing genomen:
• Centraal Kerkbestuur - Wijziging budget 2018 kerkfabriek Sint-Jozef Droeshout en Sint-Paulus-Opwijk, met
advies bisdom - budget 2019 en aangepast meerjarenplan
2014- 2019 Opwijkse kerkfabrieken met advies bisdom
- Goedkeuring
• Meerjarenplanaanpassing - budgetwijziging - Goedkeuring
meerjarenplanaanpassing 1-2018 - goedkeuring budgetwijziging 1-2018 - Goedkeuring
• Kunstenacademie August De Boeck - Samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring
• Gemeentelijk tarief- en huurreglement De Kersenpit,
Mazenzele Dorp - Gebruik nieuwe feestzaal Mazenzele
vanaf oktober 2018 - Goedkeuring
• Gemeentelijke feestzaal De Kersenpit - Aankoop van tafels
en stoelen - Goedkeuring
• Patrimonium - Verkoop van 2 bouwgronden in Mazenzele
- Goedkeuring
• Patrimonium - Aankoop van 3 percelen grond gelegen de
Molenkouter - Goedkeuring
• Sport - Het vervangen van een aantal ramen in de sporthal
van de gemeente Opwijk - Goedkeuring
• Gemeentelijke scholen - Addendum arbeidsreglement
- Goedkeuring

GRATIS OPLEIDINGEN
REANIMEREN
EN DEFIBRILLEREN

In deze drie uur durende opleiding leer je de slachtoffers van
een hartstilstand reanimeren. Het Rode Kruis demonstreert
hoe je een AED (automatisch externe defibrillator) gebruikt.
• Dinsdag 11 september van 19.30 tot 21.30 uur in het Familieheem in Nijverseel, Kerseveldmeers 2.
• Woensdag 17 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in het Woonzorgcentrum De Oase, Kloosterstraat 75.
Info: Sociaal Huis - 0800 113 41

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Opwijk deelt mee dat een afschrift van de aanvraag om
ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut en een exemplaar van de bijhorende stukken van het dossier:
Optimalisatieprogramma “2008” – project 22.162
Opwijk : RWZI Opwijk-Regenwortel

STEM OP JE FAVORIETE
ENERGIEPROJECT!
Met het project ‘Overal stroomversnellers’ spoort het Vlaams
Energieagentschap burgers aan zich te engageren voor een lokaal
energieproject. De gemeente Opwijk heeft 3 energieprojecten bij
het Vlaams Energieagentschap ingediend die passen binnen één
van de thema’s energie-efficiëntie, elektrische mobiliteit, groene
warmte en warmtekrachtkoppeling, en groene stroom:
• Gemeentelijke sporthal: vervangen van ramen (inclusief
ramen cafétaria) door superisolerende beglazing
(energie-efficiëntie).

Deze lijst omvat de apothekers van wacht in de buurt van
Opwijk tot en met 22 uur ’s avonds. Na 22 uur dien je te bellen
naar het betalend nummer: 0903 99 000 (1,5 euro/min).
Opgelet, het is mogelijk dat deze lijst ondertussen is aangepast.

• Gemeentelijke BUSO-school: dakrenovatie + dakisolatie
van het zadeldak van het atelier + plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen (combinatie van energie-efficiëntie en
groene stroom).

Donderdag 30 augustus
ADRIAENSSENS-DALEMANS, Kerkstraat 75, 9255 Buggenhout
- 052 33 32 88

• Zorgvereniging OPcura: vervangen van de elektrische
accumulatoren in de 13 serviceflats “Den Eikendreef” voor
ouderen door verwarming via lucht/lucht warmtepompen.

kers die graag wat bijverdienen door de feestzaal en/of keuken
schoon te maken.
2 conciërges:
- Iedere conciërge neemt steeds een halve maand voor zijn/
haar rekening.
- Verantwoordelijkheid opnemen voor de verhuringen van de
zaal: afspraken met de huurders maken en opvolgen, staat
van de zaal en materiaal opvolgen.
- Flexibiliteit noodzakelijk.
- Werken in een vrijwilligersstatuut met een vaste maandelijkse vergoeding van € 50.
4 schoonmakers:
- Poetsen van de feestzaal en/ of keuken op afroep na
activiteiten.
- Bereid zijn om weekend en avondwerk te verrichten.
- Tewerkstelling met dagcontracten, vergoeding via uurloon.
Interesse?
Stuur je contactgegevens en motivatie tot en met
15 september 2018 t.a.v. het college van burgemeester en
schepenen, Ringlaan 20 in 1745 Opwijk of bezorg het via e-mail:
personeel@opwijk.be.
Meer info: T 052 36 51 14 - E personeel@opwijk.be

OpenBootdag
donderdag 30 augustus 2018
van 17 tot 20 uur
Nieuwsgierig?
Breng dan zeker een bezoekje
aan onze nieuwe school!
GBS De Boot
Heiveld 61
1745 Opwijk

INSCHRIJVINGEN
op 28 en 29 augustus
telkens van 18 tot 20 uur

voor eenieder ter inzage ligt bij de dienst grondgebiedzaken in het gemeentelijk administratief centrum I (GACI), Marktstraat 55 te 1745 Opwijk.
Dit openbaar onderzoek kadert in toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de NV Aquafin (laatst gewijzigd per besluit van
de Vlaamse Regering dd. 9 september 2016, BS. 13/10/2016), in opdracht van het Vlaamse Gewest, en in toepassing van
de artikelen 32septies en 32octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging.
Het ontwerp ligt ter inzage iedere werkdag van 9 tot 12 uur alsook op dinsdagavond van 18 tot 20 uur (vanaf dinsdag 04
september eveneens op dinsdagnamiddag van 13u30 tot 16u), gedurende de periode van zaterdag 25 augustus 2018 tot
en met maandag 24 september 2018.

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

BEVOLKING

Maandag 3 september, dinsdag 4 september en woensdag 5
september
DE PRIL, Krekelendries 17, 1785 Merchtem, 052 37 25 66
CEULEMANS, Kerkstraat 97, 9255 Buggenhout, 052 33 12 16

De uitdaging voor Opwijk voor deze energieprojecten is pas
geslaagd wanneer minstens 1% van de volwassen bevolking
een stem heeft uitgebracht. Energieprojecten die de drempel
van 1% halen krijgen van de Vlaamse overheid een startkapitaal tussen € 0,75 tot € 1 per inwoner.

BUITENSCHOOLS
TOEZICHT MAZENZELE

• Buurtwegen nrs. 25 en 35 (Dries) - Gedeeltelijke afschaffing
(tweede beraadslaging) - Goedkeuring
• Voetwegen nrs. 64 en 85 (Fläkt) - Gedeeltelijke en volledige
afschaffing (tweede beraadslaging) - Goedkeuring
• Patrimonium - Gratis grondafstand perceeltje te Nanovestraat naar aanleiding van een verkaveling
- Goedkeuring
• Patrimonium - Gratis grondafstand perceeltje grond te
Neerveldstraat naar aanleiding van een stedenbouwkundige vergunning - Goedkeuring
• Patrimonium - Gratis grondafstand perceeltje grond
gelegen langs de Vitsgaard naar aanleiding van een stedenbouwkundige vergunning - Goedkeuring
• Jaarrekening OCMW - Vaststelling jaarrekening 2017
- Kennisneming

Eénieder die meent, bezwaren of opmerkingen te hebben met betrekking tot dit ontwerp, moet deze schriftelijk overmaken
aan het college van burgemeester en schepenen, Ringlaan 20 te 1745 Opwijk, uiterlijk op maandag 24 september 2018 te
11 uur, dag en uur waarop het proces-verbaal van sluiting zal worden opgesteld.
Opwijk, 22 augustus 2018

Katleen Biesemans
Algemeen Directeur

Albert Beerens
Burgemeester

