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OPWIJK Mazenzele

www.n-va.be/opwijk
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Inez De Coninck,
inez.deconinck@n-va.be

-  In de zomer van 2013 zijn we 
gestart met de wekelijkse opha-
ling van restafval om tegemoet te 
komen aan de vele verzuchtingen 
van burgers op vlak van hygiëne 
tijdens de zomermaanden. 

-  Begin 2013 hebben we beslist om 
weegbruggen te laten plaatsen op 
het nieuwe recyclagepark. Enkel 
door middel van weegbruggen 
kunnen we er objectief voor zorgen 
dat elke inwoner gelijk behandeld 
wordt.

-  Bij het openen van het nieuwe 
recyclagepark hebben we beslist 
om één personeelslid van Haviland 
aan te vullen met een personeels-
lid van de gemeente. Een logische 
besparing op de hoge exploitatie-
kosten van het nieuwe park.

-  Negen maanden na de opening van 
het nieuwe recyclagepark hebben 
we het reglement aangepast. Het 
forfait van 5 euro werd geschrapt 
en het tarief is nu 0,10 euro/kg 
in plaats van 0,16 euro/ kg voor 
de eerste 500 kg per gezin. Deze 
maatregel bestaat vanaf 1 juli 2015 
en sindsdien wordt het park terug 
meer gebruikt.

-  In het voorjaar van 2016 starten we 
met een gratis ophaling aan huis 
van  snoeihout. Met de bestaande 
regeling - hakselen aan huis - be-
reikten we amper 50 gezinnen op 
jaarbasis. We hopen nu meer gezin-
nen te bereiken. 

-  Een oppositiepartij vroeg om 
tijdens de zomermaanden weke-
lijks GFT in te zamelen . Dit werd 
zorgvuldig onderzocht. Tijdens de 

hete zomermaanden heb je minder 
grasafval en dus minder behoefte 
aan een wekelijkse GFT-ophaling. 
Bovendien zou deze maatregel uw 
gemeente 14 000 euro kosten. Wij 
zetten daarom liever in op sensibi-
lisering- en informatiecampagnes 
over ‘afvalarm tuinieren’. 

-  Er werden deze legislatuur al twee 
infomomenten georganiseerd; 
enerzijds rond afvalarm tuinieren, 
anderzijds een workshop rond 
kringlooptuinieren.

U ziet, ook in het afvalbeleid is de 
kracht van verandering merkbaar. 
Ik sta als schepen steeds open voor 
uw opmerkingen en suggesties.

De verandering,  
ook voelbaar in het  
afvalbeleid
Na zes jaar stilstand wordt de 
puinhoop in het Opwijkse af-
valbeleid duidelijk opgeruimd. 
Sinds het begin van deze le-
gislatuur wordt het afvalbeleid 
continu geëvalueerd en bijge-
stuurd. “We zullen dit blijven 
doen”, zegt N-VA-schepen Inez 
De Coninck. “Alle doorgevoerde 
veranderingen, volgen we op en 
indien nodig passen we aan.” 
Hier leest u een samenvatting:



www.n-va.be/opwijk opwijk@n-va.be

Op 30 augustus werd in Mazenzele op den Dries de Ker-senwandeling ingehuldigd, een nieuwe bewegwijzerde wandeling. Tot dan waren er al drie bewegwijzerde wandelingen in onze gemeente, die allemaal starten in de tuin  van het Gemeenschapscentrum: het Pieter Pauluspad, het Hestergempad en het Droespad.
Dat deze nieuwe wandeling in Mazenzele uitgestippeld werd is geen toeval. Als schepen van Welzijn onderte-kende ik vorig jaar het charter ‘Opwijk gezonde gemeente’. In dat kader werden vele initiatieven genomen om onze bevolking aan te zetten tot meer beweging en gezonder leven. Denk maar aan de gezondheidswandelingen in mei en de familiepicknick op 23 mei. Daarnaast werd het idee geopperd om een vierde bewegwijzerde wandeling in onze gemeente te gaan vastleggen.

En vermits Mazenzele verkozen werd in 2015 als ‘Dorp in de kijker’ was het voor de hand liggend om deze wande-ling in Mazenzele een plek te geven.
Voor het parcours kon ik rekenen op de hulp van de twee Opwijkse wandelclubs ‘de Hopbelletjes’ en ‘Horizon’. Daarnaast verleende ook de Sint-Pietersgilde haar me-dewerking en ook de seniorenraad, de welzijnsraad, de sportraad en de medewerkers van het gemeentelijk archief droegen hun steentje bij. Natuurlijk moet ook de dienst Infrastructuur vermeld worden voor het plaatsen van bordjes en dergelijke op het parcours.

CONSTRUCTIEVE SAMENWERKING

We kunnen dus spreken van een voorbeeld van construc-tieve samenwerking tussen verschillende instanties onder de coördinatie van het gemeentelijk beleid.
De wandeling ontleende zijn naam aan het feit dat de voor-bije eeuwen het landschap van Mazenzele gedomineerd 

werd door vele kersenboomgaarden. Mazenzele werd niet voor niets toen het kleine Haspengouw of het kleine Sint-Truiden genoemd. Spijtig genoeg verdwenen begin jaren 1970 vele boomgaarden door een vreemde ziekte. Boven-dien waren vele boomgaarden te oud geworden en was het aanplanten van nieuwe niet meer rendabel.
Hoe dan ook, door deze wandeling (die vertrekt en aan-komt op den Dries en vijf kilometer lang is) blijft de herin-nering aan de vele kersenboomgaarden uit het verleden voor altijd levendig. 

En ook natuurlijk de herinnering aan het jaar 2015, het jaar waarin Mazenzele een jaar lang, terecht, als dorp ‘in de kijker’ werd gesteld. Dit laatste is natuurlijk de grote verdienste van de Landelijke Gilde die een fantastisch feestprogramma in mekaar stak. 

Ik citeer onder andere de opening op 7 maart in de Sint-Pieterskerk, de daaropvol-
gende tentoonstelling op 
8 en 9 maart, de verlichte 
feeërieke avondwandeling 
op 25 april met meer dan 
800 deelnemers, de traditi-
onele rommelmarkt op 14 
juni, de opening van het 
maïsdoolhof op 30 juli en de 
wandelzoektocht op 2 au-
gustus. En natuurlijk zowat 
de afsluiting op 30 augustus 
met de inhuldiging van 
deze wandeling en nadien het 
feestprogramma op den Dries!

Bedankt en proficiat bestuur en medewerkers van de Landelijke Gilde!

INHULDIGING KERSENWANDELING MAZENZELE

Het gemeentebestuur van Opwijk heeft

vorig jaar drie elektronische bordjes gekocht

die de snelheid van automobilisten registre-

ren. Deze borden werken op zonne-energie

De borden moeten snelheidsduivels wijzen

op hun onverantwoord rijgedrag. We willen

op deze wijze de snelheid in bepaalde 

straten van Opwijk naar beneden halen.

Vroeger maakte onze gemeente ook al gebruik van 
dergelijke bordjes, maar toen deden we een beroep op de 
exemplaren van de politiezone AMOW. Omdat we deze 

borden steeds vaker moesten 
delen met de andere gemeenten 
van de zone, hebben we vorig 
jaar zelf borden aangekocht.
Nu we zelf over deze toestel-
len beschikken, hebben we de 
mogelijkheid om ze te plaatsen 
op locaties waar we het nodig 
achten.

De borden zullen regelmatig 
worden verplaatst zodat er bij 
de bestuurders geen gewen-
ning kan optreden.

Hopelijk kan ook dit verder 
bijdragen tot een veilige ge-
meente voor jong en oud.

Opwijk investeert in snelheidsregistrerende borden

Johan Deleu
Schepen van Verkeer en Mobiliteit

Schepen van Welzijn Patrick De Smedt:  
“De Kersenwandeling is vijf kilometer lang en 
verwijst naar de kersenboomgaarden die onze 
gemeente vroeger rijk was.”

In mei organiseerde N-VA een familiedag in domein 

De Schorre in Boom. Duizenden leden waren daar 

aanwezig, waaronder ook leden van onze Opwijkse 

afdeling. Op de foto ziet u Vincent De Pauw en 

Rita Verhaevert in gesprek met onze nationale 

voorzitter, Bart De Wever.

N-VA Opwijk deelde taarten uit op 11 juli 

in het OCMW-woonzorgcentrum en het 

privé-woonzorgcentrum Heydeveld.

N-VA-fractieleider in de Kamer 

Hendrik Vuye kwam langs op het 

eetfestijn van N-VA Opwijk-Mazenzele.

Sedert 10 juni van dit jaar is het evenemen-

tenloket gestart. Er werd hard gewerkt aan

dit loket door de diensten Vrije Tijd met de

hulp van velen en het resultaat mag er zijn.

Hoewel dit eigenlijk maar een tussenstap

is naar een volwaardig digitaal loket is het

effect op het terrein al zeker merkbaar.

Waar vroeger de opvolging van een aanvraag volle-
dig ten laste van de aanvrager lag, moet u nu slechts 
één formulier invullen. Dit omhelst alle stappen die 
moeten ondernomen worden en dat zijn er heel wat! 
U dient een dossier in bij de dienst Cultuur en naar 
gelang de activiteit wordt er advies gevraagd aan de 
verschillende diensten. 

•  De milieudienst kijkt na of er elektronische muziek 
wordt gespeeld en of er een vergunning nodig is.

•  Brandweer en politie worden op de hoogte gebracht 
en kijken de risicoanalyse na, hieruit kan een over-
legvergadering volgen waarop de nodige veilig-
heidsmaatregelen worden besproken.

•  De activiteit kan, op vraag van de organisator, op 
verschillende manieren gepromoot worden: via 
de gemeentelijke aanplakborden, via de 

staketsels aan de invalswegen, via ‘Uit in Op-
wijk’ en via de evenementenkalender.

•  Bij bezetting van openbaar domein worden ook de 
nodige vergunningen opgemaakt en de signalisatie 
uitgewerkt.

•  Op dit moment moet de materiële dienstverlening 
nog apart aangevraagd worden maar het is wel 
de bedoeling dat op termijn ook dit ondervangen 
wordt en naar gelang het te leveren materiaal de 
dienst infrastructuur en/of de dienst cultuur wordt 
ingeschakeld.  

BINNENKORT VOLLEDIG DIGITAAL
Zoals ik al zei is dit slechts een tussenstap en zal er 
op relatief korte termijn een volledig digitale oplos-
sing worden voorgesteld. Dit zal er voor zorgen dat 
u als organisator nog sneller kan worden voortgehol-
pen en dat de doorlooptijd van een dossier aanzien-
lijk zal verkorten. U hoort er later zeker meer over.

Evenementenloket maakt aanvraag evenement eenvoudig

Jan Couck
1ste schepen en schepen van Cultuur



Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin
loopbaan

Wettelijk
pensioen

Vervroegd
pensioen

18 jaar

63 jaar

61 jaar

21 jaar

66 jaar

63 jaar

23 jaar

67 jaar

65 jaar

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


