Nieuwsbrief
BEVOLKING

Bekende smartlappen met bekende vrienden. Gratis.
Organisatie: Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk,
Cultuurraad en Adviesraad Vlaams Beleid.

Agnes De Coster, 90 jaar, weduwe van Philemon De Nil,
†07/06/2019, Kloosterstraat 75 (vroeger Perreveld 15).
Marie José Aelbrecht, 75 jaar, echtgenote van 		
Jozef Rousseau,†12/06/2019, Nieuwstraat 8.

GEMEENSCHAPSCENTRUM
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 Heiveld – 20u
BeerPong
JH Nijdrop – 21u.

rondpunt

APOTHEKERS VAN WACHT
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 20 juni
DUOPHARM, Dendermondsesteenweg 7, 9280 Lebbeke,
052 41 12 42
DE LINDEBOOM, Dendermondsesteenweg 26, 		
1730 Asse, 02 461 22 20

Nieuwstraat

naar

rondpunt

• Ringlaan van rondpunt Heiveld naar rondpunt Steenweg
op Merchtem.

• Steenweg op
Sint-Paulusbaan.

OVERLIJDENS:
Lea De Potter, 80 jaar, echtgenote van Robert Robberechts
†05/06/2019, Heiveld 116.

• Heiveld van
Ringlaan.

Merchtem

van

rondpunt

naar

• Sint-Paulusbaan van Steenweg op Merchtem naar
Nanovestraat.
• Nanovestraat van
Karenveldstraat.

Sint-Paulusbaan

• Karenveldstraat van rondpunt
rondpunt Nieuwstraat/Heiveld.

naar

rondpunt

Nanovestraat

naar

Vanaf 18 uur zal het kruispunt Esp – Heiveld afgesloten
worden voor alle verkeer. De bewoners van Esp zullen
tijdelijk kunnen ontsluiten via Klaarstraat en Heirbaan.
De bestaande signalisatie inzake de enkele rijrichting
wordt afgedekt tot het einde van de wedstrijd.
Extra sportieve oproep!
Ook de dames verwelkomen wij graag om mee te rijden!
Zij starten samen met de heren +50.

Vrijdag 21 juni
DE WITTE, Kattestraat 3, 1730 Asse, 02 452 63 42
VERTONGEN, Mechelsesteenweg 40, 			
9200 Dendermonde, 052 21 20 55

KERMISTORNOOI PETANQUE

Zaterdag 22 juni
LENAERTS, Heiveld 27, 1745 Opwijk, 052 35 73 98

Maandag 24 juni vanaf 13 uur op de pentanqueterreinen
aan de atletiekpiste Heiveld. Iedereen kan deelnemen!

ZATERDAG 22 T/M ZONDAG 30 JUNI
Zomerkermis
Centrum Opwijk org. Gemeentebestuur

Zondag 23 juni
DE BUYSSCHER, Steenweg op Brussel 138, 		
1745 Opwijk, 052 35 85 85

ZATERDAG 22 JUNI
Natuurloop en snoepjesrun
Centrum Opwijk - 10u tot 13u - org. Achilles Run4Fun
Voetbaltornooi ‘de vrienden van …’ Life kickertornooi
t.v.v. goed doel in kader van Music For Life
Tesseskouter – Klaarstraat – 18u – org. EMO4LIFE
Optredens SERGIO / TINNE & THE OLTMANS /
Ambiance verzekerd tot middernacht met jong
Opwijks DJ-talent Nette Du Bois
Singel – 20u - org. Gemeentebestuur

Maandag 24 juni
DE WITTE, Kattestraat 3, 1730 Asse, 02 452 63 42
APOBELLE, Kapellenstraat 57 , 9280 Denderbelle,
052 57 54 37

Inschrijven gebeurt individueel en kost € 5 per persoon.
Als extra krijg je 2 drankbonnetjes en gebak. Iedereen is
welkom om deel te nemen. Je moet zeker geen getrainde
petanquer zijn. Er wordt gespeeld in doubletten/tripletten die ter plaatste geloot worden. . Alle info: Sportdienst
Opwijk – T 052 36 51 61 of E sportdienst@opwijk.be.
Het kermistornooi is een organisatie van de sportdienst
en Buurtcomité Esp.

ZONDAG 23 JUNI
117de Sint-Paulus Paardenprocessie
Heiveld - 15u - org. Sint-Pauluscomité
MAANDAG 24 JUNI
Gratis ontspanningsnamiddag en optreden voor
gepensioneerden en andersvaliden
St. Pauluszaal – 14u - org. Rode Kruis
Optredens #LIKEME + ballenworp
Singel – 18u - org. Gemeentebestuur
Kriekavond
Hof ten Hemelrijk – 19u - org. Sjoeters
DINSDAG 25 JUNI
GROTE JAARMARKT in Opwijk
Boekenverkoop
Hof ten Hemelrijk – 9u-13u – org. Bib
Parades Ganzenfanfare/ Ballonnenclown Stanny
Hof ten Hemelrijk - 10u-14u
Graveren van fietsen
Hof ten Hemelrijk – 11u-14u
Fietsenverkoop gemeente
Hof ten Hemelrijk – 12u
Optreden JEUK LIVE BAND
Singel – 18u - org. Gemeentebestuur
Jaarmarkt TD
St. Pauluszaal – 21u - org. KSA Opwijk
WOENSDAG 26 JUNI
Kom op tegen Kanker Fietscriterium
Processiestraat – 19u – org. gemeente i.s.m. Wielerclub Op
’t Groot Verzet
Yoga- en meditatielessen (www.opwijkyoga.be)
Hof ten Hemelrijk - 19u - org. Opwijk Yoga
DONDERDAG 27 JUNI
Kermiswandeling
Toeristisch infopunt – 19u – dienst Toerisme
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de speelplaats) – 19.30u – org. AA

NIEUWS UIT HET GEMEENSCHAPSCENTRUM
11 JULI–VIERING OP WOENSDAG 10 JULI 		
VANAF 19 UUR
Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7 (bij goed weer:
arena – bij slecht weer: schuur)
19 uur: Verwelkoming. Bekendmaking laureaat cultuurprijs. Bekendmaking nieuwe dorpsdichter.
		
20 uur: LIVE OPTREDEN JELLE CLEYMANS & ZIJN EL
BANDIDO’S

Dinsdag 25 juni
VERDESA, Nijverseelstraat 2, 1745 Opwijk, 		
052 35 23 85
Woensdag 26 juni
DE LINDEBOOM, Dendermondsesteenweg 26, 		
1730 Asse, 02 461 22 20
HARDEMAN, Veerstraat 39, 9200 Dendermonde,
052 21 10 12

BUURTZORG DEN HOPSTAAK
Dinsdag 25 juni om 14 uur.
Curling- en petanquetoernooi op het kermisterras
– € 3.
Beleef een ontspannende namiddag op het altijd goed
weer terras om in de kermissfeer te komen. Wie valt in
de prijzen? Kom zeker supporteren, genieten of spelen!
Handwerk in Den Hopsteek – gratis.
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 zorgen voor 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.

GROTE KAATSLUTTE
Donderdag 20 juni om 18 uur op de Markt in
centrum Opwijk. Gratis.
De leiders in de hoogste nationale afdeling nemen het
tegen elkaar op. Kerksken en Baasrode demonstreren
op hoog niveau. Kaatsliefhebbers, mis dit niet!

GEZOCHT MIDDAGTOEZICHTER
Toezicht tussen de soep en de patatten?
Kinderen leren veel op school. Na een tijd van uitermate
concentratie op de schoolbanken is er gelukkig de middagpauze! Onze Opwijkse basisschool MOZA-IK zoekt
vrijwilligers die samen een oogje in het zeil willen houden
tijdens de middag van 11.45 tot 12.45 uur.
Ga je graag met kinderen om? Kan je goed communiceren? Lijkt middagtoezicht iets voor jou? Neem dan
contact op met waarnemend directeur Marieke De Medts
via T 052 35 41 95.

'T KAPSTOKSKE
De laatste tijd worden er regelmatig zakken met
gebruikte kledij afgezet voor de deur van tweedehandswinkel ’t Kapstokske. Dit is niet de gebruikelijke wijze
en bovendien weinig hygiënisch en onveilig.
Bij deze het verzoek dit niet langer te doen. Indien u
kledij wenst te doneren, kan je steeds contact opnemen
met de
coördinator via T 052 35 92 20. Of je kan
langslopen in ’t Kapstokske, Kattestraat 18, tijdens de
officiële openingsuren: maandag en donderdag van 9 tot
12 uur, vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur,
zaterdag van 9 tot 12 uur.

GEEN ZITDAGEN SCHEPENCOLLEGE

KAMPIOENSCHAP VAN OPWIJK
WIELERTOERISTEN

In juli en augustus zijn er geen zitdagen van de burgemeester en schepenen. U kan hen altijd contacteren om
een afspraak te maken. U vindt de contactgegevens in
het infoblad of via www.opwijk.be.

Op vrijdag 21 juni vindt het kampioenschap voor wielertoeristen plaats. De start wordt gegeven om 20 uur. Er
worden 18 ronden gereden van elk 3,5 km. Op deze dag
zijn volgende verkeersmaatregelen van kracht:

GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD

Parkeerverbod
Vanaf 18 uur tot het einde van het evenement (+/21.30 uur) geldt een gedeeltelijk of volledig parkeerverbod in volgende straten: Heiveld, Ringlaan, Steenweg
op Merchtem, Sint-Paulusbaan, Nanovestraat, en
Karenveldstraat.

Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 18 juni laatstleden werd onder meer over volgende punten een beslissing genomen:

Verkeersmaatregelen
Eenrichtingsverkeer vanaf 19 uur tot het einde van de
wedstrijd:

• Klachtenreglement

- Algemeen reglement inzake
klachtenbehandeling (wijziging) - Goedkeuring.

• Klachtenreglement -Samenwerkingsovereenkomst
Vlaamse Ombudsdienst – Goedkeuring.

PENSIOENSPAREN

• Interne controle/organisatiebeheersing - Organisatie
beheersingsrapport 2018 - Kennisneming.

• Blijdorp III - Algemene vergadering 25 juni 2019
-Agenda - Mandaten - Goedkeuring

stemgerechtigde leden minstens uit 1/3e personen van
het andere geslacht moet bestaan om geldig advies te
kunnen uitbrengen.

• Gemeentelijke Holding NV in vereffening - Algemene

Ben jij de m/v die we zoeken?:

• Gemeenteraad - Deontologische code – Goedkeuring.
• Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing

•Adviescommissie Vlaams Beleid: meer leden, zowel
mannen als vrouwen. De adviescommissie Vlaams
Beleid geeft advies over thema’s aangaande het Vlaamse
karakter van onze gemeente.

vergadering - Vertegenwoordigers - Agenda -Mandaten
– Goedkeuring.

1 - 2019 (vaststelling van het deel gemeente)
– Goedkeuring.

• Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing
1 - 2019 (vaststelling van hetgeheel Gemeente en
OCMW samen) – Goedkeuring.

• Algemene vergadering OPcura - Notulen algemene
vergadering OPcura – Kennisneming.

• RUP Okay - Voorlopige vaststelling – Goedkeuring.
• Ruimtelijke planning - Opdracht tot herziening 		
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

• RUP Van de Velde Beton – Goedkeuring.
• Intergemeentelijke Samenwerking Woonbeleid - Ver

lenging project 01/01/2020 -31/12/2025– Goedkeuring

• Gemeentelijke energieboekhouding 2018 -

Aangepaste versie - grafieken evolutie C02-emissie
– Kennisneming.

• Patrimonium - Gratis grondafstand wegenis

Pachthof weg naar aanleiding van verkavelingsvergunning – Goedkeuring.

• Gemeentelijke milieuraad - Kandidaturen 2019
– Goedkeuring.

• Kaderovereenkomst - Verlenging kaderovereen

komst tussen de gemeente Opwijk en netbeheerder
– Goedkeuring.

• Rollend materiaal - Aankoop lichte vrachtwagen voor
technische dienst – Goedkeuring.

• Jeugdlokalen Mazenzele - Voorstel overeenkomst ter
beschikkingstelling – Goedkeuring.

• Vaste en mobiele telefonie - Overstap naar de raam
overeenkomst Telefonie van de
Vlaamse Overheid – Goedkeuring.

• Virtuele telefooncentrale - Overstap naar de raam
overeenkomst Telefonie van de Vlaamse Overheid
– Goedkeuring.

• ICT Beleidsplan 2020-2025 - Principes en prioriterings
regels – Goedkeuring.

• Adviescommissie

cultuur/toerisme
2019 – Goedkeuring.

-

Kandidaturen

• Adviescommissie bibliotheek - Kandidaturen 2019
– Goedkeuring.

• Gemeenteraad - Mededeling ontslag - Onderzoek en
goedkeuring geloofsbrieven opvolgend raadslid Eedaflegging - Vaststelling rangorde – Goedkeuring.

Tijdens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van
dinsdag 18 juni laatstleden werd onder meer over
volgende punten een beslissing genomen:

• Vorige vergadering - Goedkeuring verslag van de
vorige openbare zitting

• Klachtenreglement - Algemeen reglement inzake
klachtenbehandeling (wijziging) -Goedkeuring.

• Klachtenreglement - Samenwerkingsovereenkomst
Vlaamse Ombudsdienst – Goedkeuring.

• Raad voor maatschappelijk welzijn - Deontologische
code – Goedkeuring.

• Interne controle/organisatiebeheersing - Organisatie
beheersingsrapport 2018 -Kennisneming.

• Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing
1 - 2019 / deel OCMW -Goedkeuring.

• Financiële tussenkomst residenten WZC - Principebe

slissing : financiële tussenkomst bij residenten woon
zorgcentra – Goedkeuring.

• Algemene vergadering OPcura - Notulen algemene
vergadering OPcura – Kennisneming.

TWEEDE OPROEP:
KANDIDATUREN ADVIESRADEN
EN -COMMISSIES
We ontvingen heel wat kandidaturen om deel uit te
maken van de gemeentelijke adviesraden en –commissies, waarvoor dank. Een aantal van hen staan in de
startblokken en wachten enkel nog op de finale goedkeuring van de gemeenteraad.
Voor de overige zijn wij nog op zoek naar voldoende leden
en/of specifiek naar meer vrouwen. Het is immers een
verplichting dat per adviesraad of –commissie het aantal

•Verkeersadviesraad: meer vrouwen.
De verkeersadviesraad (VAR) adviseert de gemeente
over allerlei verkeersaangelegenheden.
•Adviescommissie Senioren: meer leden, zowel
mannen als vrouwen.
De adviescommissie Senioren geeft advies over thema’s
die alle Opwijkse senioren aanbelangen.
•Middenstandsraad: meer vrouwen.De middenstands
raad (MRO) geeft advies in aangelegenheden die
een impact hebben op de lokale ondernemers en
middenstanders.
•Land- en tuinbouwraad: meer leden, zowel mannen als
vrouwen.De land- en tuinbouwraad geeft advies in aan
gelegenheden die een (on)rechtstreekse impact kunnen
hebben op de lokale land- en tuinbouw.
•Adviescommissie Lokaal Overleg Kinderopvang en
Opvoeden: meer mannen.De adviescommissie Lokaal
Overleg Kinderopvang en Opvoeden geeft advies over
het lokaal beleid en de uitbouw van kinderopvang in de
gemeente.
•Adviescommissie Sport: meer vrouwen.De adviescom
missie Sport geeft advies over alle aangelegenheden
m.b.t. sport in de gemeente.
•Adviescommissie Derdewereldhuis: meer leden, zowel
mannen als vrouwen. De adviescommissie Derdewereld
huis geeft advies over thema's als Noord-Zuidverhou
dingen, verhoudingen met andere kansarme gebieden
en ontwikkelingssamenwerking.

Face
recognition,
bij DVV
Maak een
AFSPRAAK
Pensioensparen

Oef, uw DVV-consulent
kent u.
Gelukkig, want voor pensioensparen bent u beter af met
iemand die u, uw dossier en
uw situatie kent.
Ga snel langs bij uw DVVconsulent in uw buurt
voor het juiste advies over
pensioensparen.

Ben jij de persoon die we zoeken? Bezorg je motivatie
en contactgegevens aan: Gemeentebestuur Opwijk,
Ringlaan 20, 1745 Opwijk. Mailen kan uitsluitend naar
adviesraden@opwijk.be. Ook voor vragen omtrent uw
mogelijke kandidatuur kan u terecht op dit mailadres.
Wie zich reeds inschreef, hoeft dit niet opnieuw te doen.
De periode voor het indienen van nieuwe kandidaturen
loopt van woensdag 19 juni 2019 tot en met zondag
14 juli 2019.
Het volledige reglement omtrent de gemeentelijke adviesraden kan geraadpleegd worden via de gemeentelijke
website. U vindt er meer details over de specifieke voorwaarden en gezochte profielen.

SLUITING GEMEENTELIJKE
DIENSTEN
Naar aanleiding van de grote jaarmarkt op dinsdag 25
juni, zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Ook
het recyclagepark sluit de deuren. We wensen u een
aangename dag toe.

Robberechts & Co.
Verzekeringen bvba
Mieregemstraat 68 - Merchtem
052 37 18 13
Klaarstraat 1 - Opwijk
052 35 65 77
www.robberechts-verzekeringen.be
robberechts-verzekeringen@dvv.be

Meer info over de voorwaarden over pensioensparen
via een levensverzekering vindt u in ons kantoor of op
www.dvv.be/pensioen.
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