LEZING
‘VAN EMANCIPATIE NAAR LIBERATIE IN HET LEVEN EN DE KUNST VAN LUC-PETER CROMBÉ’
door Dr. Elisa Roller - 14 januari 2020 – 19.30 uur (100ste geboortedag)
Gratis tickets: https://reservaties.opwijk.be
EXCLUSIEVE RONDLEIDING – zondag 26 januari 2020 - 14u
Inschrijven via gc.info@opwijk.be – 052 36 51 08
LOCATIE: KERSENPIT – DORP 46 – MAZENZELE

Nieuwsbrief
BEVOLKING
GEBOREN:
Finn Van den Bossche, zoon van Gunther en
Lien Vranken, °20/11/2019, Bolstraat 43.
OVERLEDEN:
Roger Joostens, 83 jaar, echtgenoot van Paula
Abbeloos,†02/12/2019, Klaarstraat 94.

GEMEENSCHAPSCENTRUM
VRIJDAG 13 DECEMBER
Bloedinzameling
Kersenpit – 18u-21u - org. Rode Kruis Vlaanderen
– afdeling Opwijk
ZATERDAG 14 DECEMBER
Huiskamerconcert ‘Harmonium’ met Joris
Verdin en zijn harmonium
https://reservaties.opwijk.be – T 052 36 51 08
Huyse ter Kalkestraete, Kalkestraat 112 – 20u –
org. Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk
ZONDAG 15 DECEMBER
Eucharistieviering
St. Pauluszaal – 12u – org. COCC
MAANDAG 16 DECEMBER
Dansnamiddag
St. Pauluszaal – 14u - org. OKRA
Callanetics
Hof ten Hemelrijk – 20u – org. Femma
Crea rond Kerstmis (verplicht inschrijven:
0474 41 88 40)
’t Schoolhuis – 19.30u - org. Socio-culturele
vereniging van Vlaamse Liberale Vrouwen
DINSDAG 17 DECEMBER
Crea namiddag
Hof ten Hemelrijk – 13.30u - org. OKRA
Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19u - org. Govinda
Fuif Fin D’examen
St. Pauluszaal - org. Replay Events BV
WOENSDAG 18 DECEMBER
Leesfoor
Bibliotheek – 14.30u – org. Bib
Yoga- en meditatielessen
Hof ten Hemelrijk – www.opwijkyoga.be
DONDERDAG 19 DECEMBER
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de speelplaats) –
19.30u – org. AA

NIEUWS UIT HET GEMEENSCHAPSCENTRUM
Zin in een avondje klassiek in de huiskamer? Dan
stellen wij graag de concerten voor de maanden
december en januari aan jullie voor!
Op zaterdag 14 december hebben wij om 20
uur een afspraak met JORIS VERDIN en zijn
HARMONIUM. Geniet van deze unieke muziek met de
onvervangbare klanken van toen. Vanaf 19.30 uur
verwelkomen wij jullie ten Huyse ter Kalkestraete Kalkestraat 112 in Opwijk.
Op zaterdag 18 januari laadt WIDO UVIN zijn
koffer vol met klassieke gitaren, een elektrische
gitaar, een kleine luit uit de Renaissance en een
reuzegrote theorbe. Ten huize J. Vandaele en I. van
Lysebeth - Groenstraat 17 in Opwijk zal er die avond
een variatie aan muziek weerklinken! Wat houd je
nog tegen? Aanschouw, aanhoor, geniet!
Tickets: https://reservaties.opwijk.be
Info: T 052 36 51 08

FEESTZAAL DE BOOT
BEZOEKDAG VERENIGINGEN
Wij nodigen op zaterdag 14 december alle
verenigingen vriendelijk uit om de nieuwe feestzaal
in de gemeentelijke basisschool De Boot (Heiveld
61) te bezichtigen. De deuren worden geopend van
10 tot 14 uur. De feestzaal gaat in verhuur vanaf 1
februari 2020. Je kan de zaal reserveren via https://
reservaties.opwijk.be.

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 12 december
LENAERTS, Heiveld 27, 1745 Opwijk,
052 35 73 98
Vrijdag 13 december
URSMARUS, St.-Ursmarusstraat 174,
9200 Baasrode, 052 33 21 21
VAN DESSEL, Brusselbaan 90, 1790 Hekelgem
(Affligem), 053 66 40 37
Zaterdag 14 december
D'HAESE, Heiveld 76, 1745 Opwijk, 052 35 50 06
Zondag 15 december
VAN DER LINDEN - MOENS, Markstraat 38,
1745 Opwijk, 052 35 54 02
Maandag 16 december
DELCOURT, Rozenlaan 6, 1730 Mollem, 02 452 68 92
LIOYDS PHARMA BELLEBEKE, Potaardestraat
13, 1790 Teralfene, 053 68 41 66
Dinsdag 17 december
HEIRBAUT, Kalkoven 30, 1730 Asse, 02 453 12 13
FARMACARE, Naarstigheidstraat 71, 9300 Aalst,
053 39 82 71
Woensdag 18 december
HEIRBAUT, Kalkoven 30, 1730 Asse, 02 453 12 13
DERIJCK, Kapellestraat 31, 9320 Erembodegem,
053 70 87 70

LEER REANIMEREN &
DEFIBRILLEREN

De gemeente Opwijk en het Rode Kruis
bieden je gratis opleidingen aan om te leren
reanimeren en defibrilleren. Je leert de juiste
hartmassagetechnieken, de mond op mond
beademing en dergelijke meer. Je oefent dit ter
plaatse op een pop. Ook het AED-toestel om
te defibrilleren wordt gedemonstreerd. Op de
volgende plaatsen tref je ze aan in Opwijk: sporthal,
Woonzorgcentrum De Oase, Hof ten Hemelrijk,
verzekeringskantoor De Nil, Familieheem Nijverseel,
De Kersenpit Mazenzele en aan de parochiezaal in
Droeshout.
Eerstvolgende opleiding op dinsdag 28 januari
2020 om 19 uur in het woonzorgcentrum De Oase,
Kloosterstraat 75. Inschrijven via:
E dewegwijzer@opwijk.be | T 0800 113 41
Het aantal plaatsen is beperkt.
Groespaankoop verlengd!
Opwijk is een hartveilige gemeente. Zo bestaat er
de mogelijkheid om (bijvoorbeeld als vereniging)
deel te nemen aan de groepsaankoop van een
Automatisch Externe Defibrillator.
Uitleg over het geselecteerde toestel en de
prijsmodaliteiten kan je vrijblijvend opvragen bij
Sociaal Huis De Wegwijzer:
T 0800 113 41 (Karen Lauwers) |
E dewegwijzer@opwijk.be

BUURTZORG DEN HOPSTAAK
Dinsdag 17 december om 14 uur in zaal
Satijn: Bloemschikken. € 3. Wees welkom en
ga creatief aan de slag om je kersttafel te
decoreren. Locatie: Buurthuis Zorgcampus De
Oase, Kloosterstraat 75. Meer info: T 052 36 59 49
– E denhopstaak@opcura.be.

VACATURE COÖRDINATOR
UITVOERING B4 –B5 (M/V)
Voor onmiddellijke indiensttreding in voltijds
en contractueel dienstverband en aanleg van
een werfreserve van 2 jaar.
•
Dagelijks leiding geven aan ploegbazen en
werklieden zodat de burgers en het personeel
van de gemeente Opwijk gebruik kunnen
maken van een aangename en verzorgde
infrastructuur.
•
Plannen, organiseren, coördineren, uitvoeren,
opvolgen, bijsturen en adviseren van de
werkzaamheden van de groendienst en de
technisch dienst (wegen en gebouwen) en
hierover rapporteren om deze werkzaamheden
efficiënt te laten verlopen.
Profiel
•
Je bezit een bachelordiploma. Kandidaten
die geen bachelordiploma hebben, kunnen
deelnemen, mits ze slagen in een capaciteitstest
op bachelor denkniveau.
•
Je hebt minimum 4 jaar relevante ervaring in
leidinggeven en/of technische omgeving.
•
Je bezit een rijbewijs B.
Ons aanbod
•
Wij bieden je een inhoudelijk uiterst boeiende
en maatschappelijk belangrijke job met veel
verantwoordelijkheid in een lokale omgeving.
•
Je geniet van verschillende sociale voordelen
(maaltijdcheques,
hospitalisatieverzekering,
fietsvergoeding en voordelen GSD-V), een
opleidingsprogramma op maat en een gunstige
vakantieregeling. Verloning volgens barema
waarbij alle relevante beroepservaring in de
privésector of als zelfstandige in aanmerking
wordt genomen.
Solliciteren
Stuur je sollicitatiebrief met cv, rijbewijs en uittreksel
uit het strafregister ten laatste op 15 januari 2020
naar het college van burgemeester en schepenen,
Ringlaan 20 in 1745 Opwijk of bezorg het via
e-mail: personeel@opwijk.be. De selectieproeven
vinden plaats begin februari 2020.
Meer info en functiebeschrijving: Personeelsdienst,
Ringlaan 20. T 052 36 51 14 - E personeel@opwijk.be

VACATURES VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers voor middag- en
ochtendtoezicht (m/v)

Taakinhoud: op schooldagen toezicht houden,
bewaken toiletten en uitvoeren van kleine verzorgende
taken. Wij bieden: een vrijwilligersovereenkomst
met forfaitaire vergoeding. Een afwisselende job in
een aangename werkomgeving. Verzekering tegen
burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen.

Busbegeleiding
voor lager en secundair onderwijs (m/v)

Taakinhoud: begeleiden van de leerlingen van
buitengewoon onderwijs tijdens de dagelijks
busritten in de ochtend en ’s avonds. Pedagogische
inzichten zijn belangrijk. Wij bieden: in loondienst
een contract van bepaalde duur. Een afwisselende
job in een aangename werkomgeving. Opbouwen
van een vertrouwensband met leerlingen.
Interesse: Stuur je kandidatuur voor 20
januari 2020 samen met een uittreksel uit
het strafregister (model 2) naar het college van
burgemeester en schepenen, GAC II, Ringlaan 20
te 1745 Opwijk of mail naar personeel@opwijk.be.
Bijkomende inlichtingen kan je verkrijgen bij de
personeelsdienst, Ringlaan 20.

GEZOCHT: SPORTKAMPIOENEN
Het gemeentebestuur en de adviescommissie Sport
huldigen op vrijdag 7 februari 2020 om 20 uur
de Opwijkse sportkampioenen. We zoeken hiervoor
leden van Opwijkse (sport)clubs/verenigingen
of inwoners uit Opwijk, die in de periode van 1
januari 2019 tot en met 31 december 2019 op
sportief gebied (provinciaal, nationaal, Europees
of wereldniveau) een gouden, zilveren of bronzen
medaille hebben gewonnen of die als team een
kampioenstitel behaalden.

•

•
•

Er
worden
ook
4
speciale
sportprijzen
uitgereikt: Sportverdienste, Sportvrouw/Sportman
Sportploeg en Beloftevolle jongere.

•

De voorwaarde is dat je lid bent van een Opwijkse
sportvereniging of dat je in Opwijk woont. Wens
je iemand te nomineren? Neem dan contact op
met de sportdienst via sportdienst@opwijk.be.
Kandidaturen dienen ten laatste binnen te zijn op
maandag 6 januari 2020.

•

GEMEENTERAAD
De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag
17 december 2019 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:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

Meerjarenplan - Vaststelling meerjarenplan
2020-2025 (deel Gemeente) - Goedkeuring.
Meerjarenplan - Vaststelling meerjarenplan
2020-2025 (vaststelling van het geheel
Gemeente en OCMW samen) – Goedkeuring.
Belastingen - Algemene belasting
– Goedkeuring.
Belastingen - Belastingreglement op de
tijdelijke of permanente inname van het
openbaar domein met het oog op de verkoop
van goederen voor de dienstjaren 2020 tot en
met 2025 – Goedkeuring.
Belastingen - Gemeentelijke opcentiemen op
de door het Vlaams Gewest geheven heffing
ongeschikte en onbewoonbare woningen voor
de dienstjaren 2020 - 2025 – Goedkeuring.
Belastingen - Belastingreglement op banken financieringsinstellingen - dienstjaren 2020
tot en met 2025 – Goedkeuring.
Belastingen - Belastingreglement op de
hinderlijke inrichtingen voor de dienstjaren
2020 tot en met 2025 – Goedkeuring.
Belastingen - Tweede verblijf – Goedkeuring.
Belastingen - Belastingreglement op
drijfkracht voor de dienstjaren 2020 tot 2025
– Goedkeuring.
Belastingen - Belastingreglement om de
verwerving van gronden, met het oog op
de aanleg van nieuwe wegen of verbreden
van bestaande wegen, te verhalen voor
de dienstjaren 2020 tot en met 2025
– Goedkeuring.
Belastingen - Belastingreglement om de
aanleg en uitrusting van nieuwe wegen te
verhalen voor de dienstjaren 2020 tot en met
2025 – Goedkeuring
Belastingen - Belastingreglement op
aanplakborden voor de dienstjaren 2020 tot
2025 – Goedkeuring.
Belastingen - Belastingreglement op
verwijdering aanplakkingen en geplaatste
reclameborden of wegwijzers op het openbaar
domein - dienstjaren 2020 tot en met 2025
– Goedkeuring.
Belastingen - Belastingreglement op
wegwijzers geplaatst op de openbare
weg op initiatief van een nijverheids- of
handelsbedrijf voor de dienstjaren 2020 tot
2025 – Goedkeuring.
Belastingen - Belastingreglement op
niet-bebouwde percelen gelegen in

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

gebieden bestemd voor wonen, volgens
het plannenregister en palend aan een
openbare weg die voldoende is uitgerust,
voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025
– Goedkeuring.
Belastingen - Belastingreglement op
niet-bebouwde percelen in niet-vervallen
verkavelingen - dienstjaren 2020 tot en met
2025 – Goedkeuring.
Belastingen - Belastingreglement op
afgifte van administratieve stukken voor de
dienstjaren 2020-2025 – Vaststelling.
Belastingreglement - Nieuwe
identiteitsdocumenten 2020-2025
– Goedkeuring.
Belastingen - Belastingreglement op de
afgifte van internationale rijbewijzen en op
elektronische rijbewijzen voor de dienstjaren
2020 tot 2025 – Goedkeuring.
Belastingen - Belastingreglement op de
brandstofdistributieapparaten toegankelijk
voor het publiek voor de dienstjaren 2020 tot
en met 2025 – Goedkeuring.
Belastingen - Belastingreglement op
ontgravingen van stoffelijke overblijfselen en
verwijderen van urnen voor de dienstjaren
2020 tot en met 2025 – Goedkeuring.
Belastingen - Belastingreglement op de
opslagplaatsen voor schroot en voertuigen
buiten gebruik voor de dienstjaren 2020 tot en
met 2025 - Goedkeuring.
Belastingen - Belastingreglement op de huisaan-huis verspreiding van niet geadresseerde
drukwerken met handelskarakter voor
de dienstjaren 2020 tot en met 2025
– Goedkeuring.
Belastingen - Belastingreglement op het
in gebruik nemen van het openbaar domein
– Goedkeuring.
Belastingen - Belastingreglement op gebruik
van openbaar domein ter gelegenheid van
markten, tenzij deze ingebruikname het
voorwerp uitmaakt van een overeenkomst
voor het dienstjaar 2020 – Goedkeuring
Belastingen - Belastingreglement op het
verstrekken van stedenbouwkundige en
milieutechnische stukken of inlichtingen
– Goedkeuring.
Belastingen - Belastingreglement op
nachtwinkels voor de dienstjaren 2020 tot en
met 2025 – Goedkeuring.
Belastingen - Opcentiemen op de onroerende
voorheffing - intrekking van de beslissing van
19 november 2019 - opcentiemen onroerende
voorheffing - opcentiemen voor de dienstjaren
2020-2025 – Goedkeuring.
Tariefreglement - Concessies op de
begraafplaatsen - tarieven – Goedkeuring
Tariefreglementen - Tariefreglement op
elektriciteitsgelden en kermisstandgelden
2020-2025 – Goedkeuring.
Tariefreglement - Naamplaatjes op de
gedenkzuilen van de strooiweiden van de
begraafplaatsen - dienstjaren 2020 tot en met
2025 – Goedkeuring.
Retributie - Voornaamswijziging
– Goedkeuring.
Retributie - Retributiereglement met
betrekking tot het gebruik van huisvuilzakken
voor het dienstjaar 2020 – Goedkeuring.
Retributie - Retributiereglement op werken
aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein – Goedkeuring.
Retributie - Retributiereglement op opruimen
sluikstorten – Goedkeuring.
Retributie - Retributiereglement
debiteurenbeheer - inningskosten vorderingen
– Goedkeuring.
Leegstand - Belastingreglement inzake
leegstand en leegstandsheffing voor de
dienstjaren 2020-2025 – Goedkeuring.
Verwaarlozing - Gemeentelijk reglement
verwaarlozing – Goedkeuring.
Uitzendarbeid - Algemeen kader en regels
– Goedkeuring.
Verenigingswerk - Algemeen kader en
regels – Goedkeuring.

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Sanctionerend ambtenaar GAS Haviland
- Verlenging aanstelling sanctionerend
ambtenaar – Goedkeuring.
3Wplus - Standpunt Toekomstforum
toevoegen als mandaat – Goedkeuring.
Gemeentelijke milieuraad-kandidaturen Wijziging – Goedkeuring.
Klimaatondersteuning Samenwerkingsovereenkomst tussen
gemeente Opwijk en Intercommunale Haviland
– Goedkeuring.
Patrimonium - Gratis grondafstand perceeltje
grond Eeksken/Neerveldstraat naar aanleiding
van een stedenbouwkundige vergunning
– Goedkeuring.
Duurzaam bouwadvies voor particulieren
- samenwerkingsovereenkomst met vzw.
Dialoog vanaf 1.01.2020 – Goedkeuring.
Invoering uniforme restafvalzak en
GFT-zak vanaf 2021 door Intradura - Brief
Intradura – Goedkeuring.
Vernieuwen riolering Kloosterstraat
- Kostprijsraming en wijze van gunnen
– Goedkeuring.
Adviescommissie sport - Ontslag lid en
aanstelling nieuw lid – Goedkeuring
Reglement rioolaansluitingen - Nieuwe
uniforme en marktconforme tariefzetting
voor huishoudelijke rioolaansluitingen
– Goedkeuring.
Gemeentelijke Jeugdraad - Statuten
gemeentelijke jeugdraad – Goedkeuring
Gemeentelijke Jeugdraad - Huishoudelijk
reglement gemeentelijke jeugdraad
– Goedkeuring.
Adviescommissie Lokaal Overleg
Kinderopvang en Huis van het Kind Wijziging ledensamenstelling – Goedkeuring.
Kwalificatiecommissie BuSO-school
't Schoolhuis - Samenstelling voor het
schooljaar 2019-2020 – Goedkeuring.
GBS De Boot - laserbeamers - Leasing
laserbeamers – Goedkeuring.
GBS De Boot en MOZA-IK Arbeidsreglement – Goedkeuring.
Beleidscontract met huidig CLB, CLB
N-Brussel en opstarten samenwerking
met CLB-NWB vanaf 2020-2021 - Stopzetten
beleidscontract – Goedkeuring.
Koninklijke Sint-Pietersgilde Mazenzele
- Overeenkomst van terbeschikkingstelling
opslagruimte site jeugdlokalen Mazenzele
– Goedkeuring.
Koninklijke Sint-Pietersgilde Mazenzele
- Overeenkomst van terbeschikkingstelling
lokaal Kersenpit – Goedkeuring.
Gebruikersreglement bibliotheek Aanpassing openingsuren en tarieven
– Goedkeuring.
WiFi4EU - Aanpassing kostprijsraming
– Goedkeuring.
Feestzalen De Boot en Kersenpit –
Aankoop 2 schrobzuigmachines voor poetsen
feestzalen – Goedkeuring.

GEBRUIK FIETSSTRAAT
Sinds enkele jaren zijn er in onze gemeente
verschillende straten ingericht als fietsstraat. Dit
betekent dat in eenrichtingsstraten de fietsers de
ganse breedte van de rijbaan mogen gebruiken.
In straten met beperkt eenrichtingsverkeer, waar
fietsers in dubbele richting mogen rijden en
auto’s slechts in één richting, of in straten met
tweerichtingsverkeer, moet de fietser rechts van de
rijweg rijden zodat hij het tegenliggende verkeer
niet hindert. Auto’s en andere motorvoertuigen
hebben toegang tot fietsstraten, maar mogen de
fietsers NIET inhalen en mogen niet sneller rijden
dan 30 km per uur.
De fietsstraat kan je
herkennen aan de
fietslogo’s op de straat en
de signalisatieborden bij
het begin en einde van de
straat.

