Nieuwsbrief
GEBOORTE:
Lily Moeyersoen, dochter van Gaëtan en Maila Van Der
Straeten, °19/04/2019, Doortstraat 141A.

De kandidatuur wordt onder gesloten omslag, tegen
ontvangstbewijs, afgegeven op de cultuurdienst in het
gemeenschapscentrum – Kloosterstraat 7 – 1745 Opwijk, uiterlijk op 15 mei 2019. De laureaat, de eventueel genomineerden en eervolle vermeldingen worden
bekend gemaakt op woensdag 10 juli om 19 uur
tijden de 11-juliviering in Gemeenschapscentrum Hof
ten Hemelrijk.

OVERLIJDENS:
Marie Louise Vanderstraeten, 81 jaar, weduwe van
Marcel Geeroms, †24/04/2019, Klei 62.

APOTHEKERS VAN WACHT

BEVOLKING

Alfons Van Nuffel, 86 jaar, weduwnaar van Augusta
Wauwereyns, †29/04/2019, Kloosterstraat 75 (vroeger
Merelweg 19)

GEMEENSCHAPSCENTRUM
VRIJDAG 10 MEI
Taaltafels Frans, Hof ten Hemelrijk – 10u-11.30u –
org. Seniorenraad Opwijk
ZATERDAG 11 MEI
Internationale dag van de fairtrade – Opendeurdag
Marktstraat 36 – 9u-18u – org. Wereldwinkel
27ste Lentewandeling (4, 7, 12, 18, 24 km)
De Kersenpit – vertrek tussen 8u en 15u - org. Wandelclub Horizon
HarmonieNight o.l.v. Jan Couck
Hof ten Hemelrijk – 20.30u - org. Koninklijke Harmonie
De Volherding
ZONDAG 12 MEI
Aperitiefgesprek met als hoofdspreker Dries Van
Langenhove
Hof ten Hemelrijk – org. Vlaams Belang Opwijk Mazenzele
DINSDAG 14 MEI
Voordracht met criminoloog Tom Decorte over
“War on Drugs”, Hof ten Hemelrijk org. Neos
WOENSDAG 15 MEI
Yoga- en meditatielessen (www.opwijkyoga.be)
Hof ten Hemelrijk - 19u - org. Opwijk Yoga
Examens vertel- & speeltheater
Hof ten Hemelrijk – org. Kunstenacademie August De
Boeck Opwijk-Merchtem
DONDERDAG 16 MEI
Improtheatervoorstelling met De Kevins –
https://reservaties.opwijk.be
Hof ten Hemelrijk org. gemeenschapscentrum
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de speelplaats) – 19.30u –
org. AA
NIEUWS VANUIT HET GEMEENSCHAPSCENTRUM
Afsluiten cultureel seizoen 2018-2019
16 mei om 20.30 uur: Top-entertainment met DE KEVINS – Hof ten Hemelrijk
18 mei om 20 uur : Klassiek met MANU MELLAERTS
(trompet) en TOM HOORNAERT (orgel) – Sint-Pauluskerk
Opwijk (vervangt het concert IL CLARINO van 11 mei!)
Tickets: VVK: € 7 - Reductie: € 6 - Kassa: € 8
https://reservaties.opwijk.be – T 052 36 51 72.
LAATSTE KANS!
Word jij de nieuwe dorpsdichter van Opwijk?
Iedereen die 16 jaar en ouder en inwoner van de gemeente is, kan (gratis) deelnemen. De officiële aanstelling vindt plaats tijdens de 11 juli-viering in Opwijk en dit
op woensdag 10 juli 2019. Het deelnemingsformulier en
reglement kan je bekomen in het gemeenschapscentrum
Hof Ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7 of downloaden via
www.opwijk.be.
De inzendingen worden verwacht ten laatste op 15 mei
2019 in het gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk –
t.a.v. Sigrid De Backer – Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk.
Wie verdient de cultuurprijs?
Jaarlijks wordt de Opwijkse cultuurprijs uitgereikt, een
activiteit in samenwerking met het gemeentebestuur en
de cultuurraad. Als inwoner van onze gemeente, als lid
van een vereniging of als lid van de cultuurraad mag
je een of meerdere kandidaten voordragen. Ongetwijfeld ken jij iemand die zicht de laatste jaren bijzonder
verdienstelijk maakte op cultureel gebied en dit in al zijn
vormen. Iedere voordracht dient gemotiveerd te worden:
waarom komt volgens jou deze persoon, vereniging, instelling of dienst in aanmerking voor de cultuurprijs?

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 zopas werd aangepast! Je vindt steeds
de meest recente lijst op www.apotheek.be (gratis).
Donderdag 9 mei
VAN LAECKEN, Nieuwstraat 33, 9280 Wieze,
053 77 43 17
VAN DESSEL, Brusselbaan 90,
1790 Hekelgem (Affligem), 053 66 40 37
Vrijdag 10 mei
DE WITTE, Kattestraat 3, 1730 Asse, 02 452 63 42
VERCAMMEN, Immerzeeldreef 61, 9300 Aalst,
053 21 68 30
Zaterdag 11 mei
DE SMEDT, Sint-Hubertusplein 9, 1730 Asse
DERIJCK, Kapellestraat 31, 9320 Erembodem,
053 70 87 70
Zondag 12 mei
KNAEPS-DERKINDEREN, Varkensmarkt 10,
1785 Merchtem, 052 37 21 26
DERAEVE, Dirk Martensstraat 99, 9300 Aalst,
053 21 22 31
Maandag 13 mei
D’HAESE, Heiveld 76, 1745 Opwijk; 052 35 50 06
Dinsdag 14 mei
DELCOURT, Rozenlaan 6, 1730 Mollem, 02 452 68 92
Woensdag 15 mei
VINCK, Maurits Sacréstraat 56, 1785 Merchtem,
052 37 22 24

BUURTZORG DEN HOPSTAAK
Dinsdag 14 mei om 14 uur:
Bingokampioenschap. € 3.
Ontspannen, genieten en een beetje competitie met
de alom bekende bingo. Hopelijk ligt het geluk aan je
zijde.
Handwerk in Den Hopsteek
Iedereen met interesse in handwerk (breien, naaien,
haken,…) gecombineerd met een gezellig samenzijn is
deze namiddag welkom. Vrijwilligers helpen je graag
op weg, geven inspiratie of een warme wollige babbel.
Brei het voort…
Locatie: Buurthuis Zorgcampus De Oase, Kloosterstraat
75. Meer info: T 052 36 59 49 –
E denhopstaak@opcura.be.

SPORTKAMPEN ZOMERVAKANTIE
De paasvakantie is nog maar net afgelopen, maar wij
zijn al volop bezig met het organiseren van de zomerkampen. Dan worden er namelijk opnieuw sportkampen georganiseerd in de sporthal van Opwijk, Heiveld
65. Deze sportkampen vinden plaats van maandag 1
juli t.e.m. vrijdag 5 juli, maandag 8 juli t.e.m. woensdag 10 juli, maandag 15 juli t.e.m. vrijdag 19 juli en
maandag 22 juli t.e.m. vrijdag 26 juli. Organisatie: gemeente Opwijk.
De inschrijvingen voor deze sportkampen gebeuren
uitsluitend online via https://reservaties.opwijk.be en
dit vanaf maandag 23 april t.e.m. zondag 19 mei.
Meer Info: Sportdienst, Heiveld 65, Opwijk.
T 052 36 51 63 - E sportdienst@opwijk.be.

NIEUW:
JONGERENINFORMATIEPUNT
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.

KYOTOMOBIEL KOMT TERUG
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.
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.
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

VERKEERSPROBLEMATIEK

EEKSKEN VAN VIADUCT TOT VLASWEG
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 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.
• 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 worden eerstdaags 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.

Vrijetijdsraad met
adviescommissies
“Bibliotheek”,
“Cultuur en Toerisme”
en “Sport”

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.
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, met uitzondering van
de bevoegde schepen (zonder stemrecht),
kunnen geen deel uitmaken van een adviesraad.

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.
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:
eenadviescommissie 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 Jeugdraad voor de
stuurgroep vrije tijd

ARCHIEF
2 vertegenwoordigers uit de Jeugdraad 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.
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

DERDEWERELDHUIS

VLAAMS BELEID, INBURGERING EN
INTEGRATIE

LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG EN
OPVOEDEN

SENIOREN

ALGEMEEN WELZIJN

GECORO
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening (GECORO) adviseert de gemeenteraad inzake ruimtelijke ordening. Het decreet
over de ruimtelijke ordening geeft de GECORO
allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk
beleid. De voornaamste daarvan hebben te
maken met planning, zoals het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan. GECORO bundelt en
coördineert de reacties van de openbare onderzoeken en van adviesronden over het ontwerp. GECORO geeft ook advies over het gemeentelijke jaarprogramma inzake ruimtelijke
ordening.
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.
Deze vertegenwoordigers kunnen o.a. afgevaardigd worden uit de volgende verenigingen, instellingen of organisaties:
- Milieu- en natuurverenigingen
- Jachtverenigingen
- Onderwijsinstellingen
- Sociaal-culturele organisaties en vormings
organisaties
- 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 onder
wijs.
- 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.

