Nieuwsbrief
LIBENS-VAN TICHELEN, Brusselbaan 134, 1790 Hekelgem,
053 66 71 85

BEVOLKING
OVERLIJDENS:
Maria De Plecker, 97 jaar, weduwe van Jozef Heyvaert,
†04/12/2018, Kloosterstraat 75.
Victor Van den Broeck, 85 jaar, weduwnaar van
Maria Van de Voorde
†29/11/2018, Kloosterstraat 73/0005.

Maandag 17 december, dinsdag 18 december
DELCOURT, Rozenlaan 6, 1730 Mollem, 02 452 68 92
SCHOCKAERT, Burgemeester Potiaulaan 3, 9200
Sint-Gillis-Bij-Dendermonde
Woensdag 19 december
DELCOURT, Rozenlaan 6, 1730 Mollem, 02 452 68 92
GOOSSENS, Lange Minnestraat 52, 9280 Lebbeke, 052 35 62 30

BUURTZORG DEN HOPSTAAK

GEMEENSCHAPSCENTRUM
VRIJDAG 14 DECEMBER
Cursus rijbewijs
Hof ten Hemelrijk 13u-16u org. dienst Welzijn
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de speelplaats) – 19.30u – org. AA
ZATERDAG 15 DECEMBER
VTB – quiz
Sint-Pauluszaal
Fleurig eindejaar – De Zonnige Tuin
De Waag 15u-20u
ZONDAG 16 DECEMBER
Fleurig eindejaar – De Zonnige Tuin
De Waag - 14u-18u
NIEUWS VANUIT HET GEMEENSCHAPSCENTRUM:
OPROEP OPWIJKSE VERENIGINGEN…
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het gemeentebestuur op
nieuwjaarsdag een receptie in het Hof ten Hemelrijk, gevolgd
door een groots vuurwerk in het park.
Een nieuw jaar, een nieuw concept! Niet meer de klassieke
chalets maar een receptie in de schuur en dit van 18 tot 18.50
uur. Het vuurwerk schiet zijn eerste pijlen af om 19 uur.
Het verzorgen van de receptie willen wij in handen geven van
een aantal Opwijkse verenigingen in ruil voor een vergoeding.
Inschrijven kan tot vrijdag 14 december 2018 via gc.info@
opwijk.be. Indien er meerdere verenigingen geïnteresseerd
zijn, zal er een trekking gebeuren door een onschuldige hand.
Meer info: T 052 36 59 31.
WIJZIGING MUSICI KAMERCONCERT 17 JANUARI 2019.
Hou je van slagwerk? Dan verwelkomen wij je graag met een
drankje in de Gemeentelijke Feestzaal De Kersenpit, Dorp 46 in
Mazenzele. Niels Pannecoecke, die eerst was voorzien, laat zich
vervangen door Carlo Willems en Mathias Roofthooft. Wij gaan
van start om 20u.
Tickets online: https://www.reservaties.be
VVK: € 8 // Kassa: € 9 (welkomstdrankje inbegrepen)

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 ondertussen is aangepast.
Donderdag 13 december
CAUDRON, Baardegem-Dorp 87, 9310 Baardegem, 052 35 55 53
VOORUIT 21, Scheepswerfstraat 17, 9200 Baasrode, 052 33 24 27
Vrijdag 14 december, zaterdag 15 december en zondag 16
december
BRESSELEERS – VAN DER CRUYCE, Kerkstraat 107,
9255 Buggenhout, 052 33 23 10
VOORUIT 15, Brusselsestraat 35, 9200 Dendermonde,
052 22 54 92

DINSDAG 18 DECEMBER OM 14 UUR: KERSTFEEST.
Samen met de leerlingen van MOZA-IK wakkeren we de kerstsfeer en warmte aan. Met sfeer, gezelligheid en lekkers starten
we de feestdagen.
Locatie: Buurthuis Zorgcampus De Oase, Kloosterstraat 75.
Meer info: T 052 36 59 49 – E denhopstaak@opcura.be.

WERKEN RINGLAAN
NIEUWE FASE
Vanaf dinsdag 11 december wordt de riolering op het
kruispunt Ringlaan-Broekstraat aangelegd. Tijdens de duur
van deze werken zal het niet mogelijk zijn om de Ringlaan op
te rijden vanaf Wallekensweg en Broekstraat.
Na afloop van de werken wordt een tijdelijke verharding in
steenslag voorzien op het kruispunt zodat gedurende de feestdagen het kruispunt, mits aangepaste snelheid, opnieuw overrijdbaar is. Na afloop van de asfaltstop tijdens de wintermaanden, wordt de toplaag aangelegd (voorzien begin maart ‘19).

Omleiding te volgen via Broekstraat richting Spoorweg:
• Indien richting Merchtem gereden wordt: via Asbeekweg
– Kapenbergweg.
• Indien richting Opwijk gereden wordt: via Kemmeken Specht – Doortstraat.
• Vanuit Opwijk-Centrum: Broekstraat bereikbaar via
Wallekensweg.
• Gedeelte Steenweg op Merchtem tussen Gasthuisstraat en
St-Paulusbaan: parkeerverbod, verkeer toegelaten in beide
richtingen.

GEMEENTERAAD
De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag
18 december 2018 om 20 uur in Woonzorgcentrum De Oase
(zaal Satijn), Kloosterstraat 75 te Opwijk. Iedereen is welkom
tijdens het openbare gedeelte. Er wordt onder meer over
volgende punten een beslissing genomen:
• Memorandum 2019 en actieplan Intradura - Verslag resultaten uitgebreide toetsingsanalyse – Kennisneming.
• Belasting op de tijdelijke of permanente inname van het
openbaar domein met het oog op de verkoop van goederen
tot 31 december 2019 - Verlenging – Goedkeuring.
• Meerjarenplanaanpassing - Goedkeuring meerjarenplanaanpassing 3-2018 – Goedkeuring.
• Budgetwijziging - Goedkeuring budgetwijziging 3-2018
– Goedkeuring.
• Patrimonium - Gratis grondafstand perceeltje grond 1 Specht naar aanleiding van een verkavelingsvergunning
– Goedkeuring.
• Patrimonium - Gratis grondafstand perceeltje grond 2 Specht naar aanleiding van een verkavelingsvergunning
– Goedkeuring.
• Patrimonium - Gratis grondafstand perceeltje grond Neerveldstraat naar aanleiding van stedenbouwkundige vergunning – Goedkeuring.
• Cultuur - Aankoop en levering van ondergronds afvalstraatje
aan de gemeentelijke feestzaal de Kersenpit – Goedkeuring.
• Gemeentelijk tarief- en huurreglement De Kersenpit,
Mazenzele Dorp - Gebruik nieuwe feestzaal Mazenzele
vanaf 1 januari 2019 - Aanpassing – Goedkeuring.
• Taalbeleid - Samenwerking dienst Integratie en Inburgering
– Goedkeuring.
• Buitenschoolse kinderopvang Het Speelhuis - Huishoudelijk reglement Buitenschoolse Kinderopvang Het Speelhuis
– Goedkeuring.
• Kwalificatiecommissie BuSO-school ‘t Schoolhuis - Samenstelling voor het schooljaar 2018-2019 – Goedkeuring.

THERMOGRAFISCHE
LUCHTFOTO - VERVOLG
Maar liefst 170 inwoners tekenden op woensdag 5 december
present op de voorstelling in primeur van de thermografische
luchtfoto van Opwijk. Wie er niet bij kon zijn, krijgt een herkansing. Zo kan u langskomen op dinsdagen 11 en 18 december
in GAC I (vergaderzaal), Marktstraat 55. Samen met een
medewerker van Interleuven kan u (kosteloos) het resultaat
van de thermografische luchtfoto van je woning bekijken en
ontdekken of je dak warmte verliest.
Heb je hiervoor interesse, reserveer dan vooraf dag en uur van
afspraak. De link vind je op www.opwijk.be en op onze facebook-pagina of op aanvraag. Heb je zelf geen internetaansluiting, contacteer dan de woonconsulente (T 052 36 51 46) of de
milieuambtenaar (T 052 36 51 31).
De woonconsulente is op vrijdag 14 december van 9 tot 12
uur persoonlijk aanwezig in de Kyotomobiel (Sint-Jozefkerk
Droeshout) om deskundige info te geven over de resultaten
van de thermografische luchtfoto van je woning.

AFVALKALENDER 2019
Binnenkort valt de afvalkalender 2019 in elke brievenbus. Hang
deze op een goed zichtbare plaats zodat je in één oogopslag
ziet wanneer het afval aan huis wordt opgehaald.
Bekijk ook de achterkant van de afvalkalender met onder
andere informatie over de afvalstromen, openingsuren en
telefoonnummer van het recyclagepark, richtlijnen voor de
ophaling van snoeihout en grof vuil op afroep.
Vragen over de afvalophaling of niet opgehaalde afvalzakken?
Afvalintercommunale Intradura – T 02 334 17 40 - digitaal meldingsformulier www.intradura.be
Wie eind december geen afvalkalender in de brievenbus kreeg,
kan een gratis exemplaar afhalen in GAC I, Marktstraat 55
(infostand milieu of bij de milieudienst).
Enkele ophaaldata voor 2019:
Maandag 7.01:
papier en karton
Dinsdag 8.01:
huisvuil + GFT
Woensdag 9.01:
start ophaling oude kerstbomen
Vrijdag 11.01:
PMD
Dinsdag 22.01:
huisvuil + GFT
Vrijdag 25.01:
PMD
Maandag 28.01:
textielophaling De Kindervriend

MIJN WARM HUIS
Mijn warm huis – gratis online-tool voor inwoners.
Elke Opwijkenaar kan met deze tool op een eenvoudige manier
en stapsgewijs nagaan hoe goed zijn/haar woning scoort op
energievlak. De tool geeft een inschatting van de impact van
de verschillende renovatiemaatregelen op de woning zodat de
bewoners op basis van het eindresultaat worden aangezet tot
een uitvoering van energiebesparende maatregelen.
De online-tool berekent het warmteverlies van de woning, en
de burger kan maatregelen selecteren om de woning energie-efficiënter te maken. Daarnaast krijg je ook de investeringskost te zien, net als mogelijke energiepremies en wat je
bespaart. (financieel en energetisch). Het eindresultaat is een
stappenplan voor renovatie.
Inwoners kunnen via de ‘Mijn warm huis-tool’ ook de online
warmtekaart van Opwijk én de Vlaamse zonnekaart raadplegen om te bekijken of het dak geschikt is voor de installatie van
zonnepanelen.
De gratis online-tool is te raadplegen via
www.warmhuis.be/opwijk. Informatie, begeleiding en ondersteuning met betrekking tot energiepremies: woonconsulente
Sylvie Cruz - woonloket@opwijk.be
Deskundig technisch energieadvies voor bouw- en renovatieprojecten: steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be.

