Op een
nieuw jaar vol
Verandering!

N-VA Opwijk-Mazenzele
wenst iedereen prettige
eindejaarsfeesten!
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Terugblikken en vooruitkijken
Iedereen voelt het! Het einde van het jaar nadert snel en bijna
iedereen bereidt zich voor op de komende feesten. Dit is dan
ook voor ons de ideale gelegenheid om in dit nummer terug te
blikken op de verwezenlijkingen in onze gemeente. Veel beslissingen kunnen niet ineens worden verwezenlijkt, maar verlopen
in stapjes. Onze schepenen Inez, Jan, Johan en Patrick gidsen u
hierbij.

delen wij taart uit in het OCMW voor 11 juli, organiseren wij
een ledenfeest en andere bijeenkomsten, steunen initiatieven als
Music for life en staan wij op de kerstmarkt!
Het voorbije jaar hebben wij een nieuw bestuur verkozen. 14
kandidaten zijn verkozen, waarvan 5 nieuwkomers die wij u
in vorig nummer voorstelden. Onze 10 mandatarissen maken
automatisch deel uit van het bestuur. Samen zorgen wij voor
de goede werking van de partij en voor de politieke agenda van
onze gemeente. Hiervoor werken wij grotendeels met werkgroepen.
Dit jaar werd Magda Vandeputte in de gemeenteraad opgevolgd
door Floris Van den Broeck en
Agnes Lievens in de OCMWraad door Linda Verbesselt.
Zij zullen zich met hart en ziel
inzetten voor u en onze gemeente. Wij danken Magda en Agnes
hartelijk voor hun jarenlange
inzet.

Als partij verzorgen wij jaarlijks een nieuwjaarsreceptie, leggen
wij een bus in voor de Nieuwjaarsreceptie van N-VA nationaal,
delen chocolaatjes uit met Valentijn, staan wij op de jaarmarkt,

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 15 januari
vanaf 11 uur
in Schuur (Hof ten Hemelrijk Kloosterstraat).

Namens NVA- Opwijk-Mazenzele wensen wij u een schitterend
2017 toe. Een jaartal met een
zeven erin belooft veel goeds en
daarom gaan we samen met u
allen voor een heel gelukkig 2017.

Ludwig Van den Broeck
Voorzitter
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Patrick De Smedt
Ook in 2016 werd er heel wat gerealiseerd
binnen mijn bevoegdheid als voorzitter
van het OCMW en schepen van Welzijn.

DIKKE BULT?! en de workshops voor alle
Opwijkse scholen samen met de vzw
SCHULDEN OP SCHOOL.

De dienst BURENBEMIDDELING werd opgestart in juni. Een gratis dienst voor alle
inwoners van Opwijk om ruzies tussen
buren bij te leggen op vrijwillige basis.
De coördinatie gebeurt vanuit het sociaal
huis.

Natuurlijk mogen we de LESSEN NEDERLANDS voor ANDERSTALIGEN niet vergeten die ook in 2016 succesvol waren.

Met de opstart van een DRUGS- EN ALCOHOLPREVENTIEDIENST is het de bedoeling
om al wat met alcohol- en drugspreventie
te maken heeft in de gemeente, te centraliseren en te coördineren.

En ten slotte waren er heel wat leerrijke
activiteiten in de zorgcampus maar werden ook de medewerkers eens verdiend in
de watten gelegd tijdens de DAG VAN DE
MEDEWERKER.

In juni verkregen we de erkenning voor
de oprichting van een HUIS VAN HET
KIND.
Dat de STRIJD TEGEN ARMOEDE één van
de speerpunten is van het beleid werd
ook in 2016 bevestigd. Onder andere met
de organisatie van de 2e FAMILIEPICKNICK, de voorstelling ‘EIGEN SCHULD,

Een nieuw parkeer- en circulatieplan invoeren, geen makkelijke
opgave
Heel wat steden en gemeenten sleutelen
aan de verkeerscirculatie in hun
centrum. Al worden de aanpassingen
grondig onderbouwd en voorbereid,
dan nog loopt de invoering lang niet
altijd van een leien dakje. Het oplossen
van één probleem doet vaak een ander
probleem ontstaan op een andere plaats.
Daarom kunnen we als gemeente niet
over één nacht ijs gaan.
We vertrekken als bestuur met een visie,
het mobiliteitsplan fungeert daarbij
als richtinggevend kader. Eén van de
belangrijkste doelstellingen is het
verhogen van het comfort van fietsers
en voetgangers.
In het verlengde hiervan willen we
ook de parkeerproblemen in het
centrum oplossen: het gebrek aan
parkeerplaatsen en het gebrek aan
open pleinfunctie. Daarom hebben
we geopteerd voor een bijkomende
parkeerruimte op de nog te realiseren

opwijk@n-va.be

Borchtsite, met de bedoeling om onze
centrumstraten op te waarderen.
In de loop van de maanden mei
en september 2016 werden dan
participatieavonden georganiseerd
voor bewoners, handelaars, scholen,
bedrijven, culturele- en sociale
instellingen en adviesraden.
De bedoeling was om tot een algemene
analyse te komen, om via een open
discussie de noden en problemen op het
vlak van parkeren en verkeerscirculatie
in kaart te brengen.
Het adviesbureau bedacht oplossingen
en benoemde de voor- en nadelen op
een objectieve wijze. Nu moeten wij als
bestuur overgaan tot het nemen van
beslissingen, met de intentie om het
plan vervolgens in een definitieve vorm
te gieten.
Johan Deleu
Schepen van verkeer en mobiliteit

Pm : ook nu nog zijn alle suggesties
welkom : johan.deleu@opwijk.be
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2016: cultuur en college gaan digitaal
de gemeenteraad digitaal en
ook daar zijn er enkel positieve
effecten te verwachten.
Voor de dienst cultuur werd het
evenementenloket gerealiseerd
wat een verbetering betekende
voor zowel de gebruikers als de
dienst cultuur. De UIT-databank
werd gepromoot en een opleiding
werd gegeven.

2016 was voor mij als schepen vooral het
jaar van digitale vooruitgang.
Sinds mei vergadert het schepencollege
digitaal, tot grote tevredenheid van de
gebruikers.
De papierberg werd drastisch
teruggedrongen en de zittingen van het
college verlopen meer gestructureerd
en efficiënter. Sinds november ging ook

De bouwdossiers: Hof Ten
Hemelrijk en de nieuwe zaal
in Mazenzele werden administratief
voorbereid en de nodige stappen,
zoals het aanduiden van een
architect, opmaken van plannen en
dergelijke meer, werden gezet. In de
loop van het voorjaar zullen deze
bouwdossiers effectief van start gaan.
In de Sint Pauluszaal werden de nodige
aanpassingen uitgevoerd in kader van de

brandveiligheid.
Er werden voor de dienst cultuur
een aantal aankopen gerealiseerd:
twee monumentale kunstwerken
die opgenomen werden in het
kunstenparcours en een nieuwe
podiumwagen.
We organiseerden met de dienst vrije tijd
een vrijetijdscafé. Een zeer gesmaakt
initiatief met veel participatie door de
deelnemers.
Jan Couck
Schepen van
Cultuur,
Toerisme en
Kunstonderwijs

Terugblik op 2016 door Inez De Coninck

Inez De Coninck
Schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedebouw

Het jaar 2016 stond voor mij
gelijk met veel politiek werk.
Laat me het eerst even hebben
over het werk in het parlement.
Eind januari vroeg Bart De
Wever me om ondervoorzitter
van de N-VA fractie te worden.
Dit betekent dat ik nu wekelijks
deelneem aan de vergaderingen
van de ‘Conferentie van voorzitters’. Laurette Onckelinckx is er
ook vaste gast ... Wat me vooral
bijblijft zijn de onderhandelingen binnen de conferentie over
de opdracht van de parlementaire onderzoekscommissie
na de aanslagen in Brussel en

N-VA eert Fons De Valck

Zaventem van 22 maart. Zelf heb ik er tijdens de onderhandelingen op gehamerd om deze opdracht zo ruim mogelijk te maken
en dat er geen taboes mogen zijn.
In onze gemeente heb ik mijn handen vol gehad met het opvolgen
van de vele projectontwikkelingen waarmee we geconfronteerd
worden. Voor het project Rubensveld ben ik blij dat we eindelijk
een duidelijk standpunt hebben kunnen innemen. Verder is dit
jaar de herbestemming goedgekeurd om in het centrum een parking/plein te voorzien en geen extra bebouwing! Dit is nodig om
ons centrum leefbaar te houden. Ook het dossier Vlaamse Staak,
een bedrijventerrein in Nijverseel is dit jaar goed gevorderd.
Weldra zal de vergunning worden aangevraagd. Een project met
een meerwaarde voor onze gemeente (huisvesten van onze eigen
ondernemers), gestoeld op een duidelijke visie.
Tot zover een kleine greep uit mijn ‘kracht van verandering’.

Ondervoorzitster Lieve Maes en
communicatieverantwoordelijke Elwyn
Moerenhout overhandigden Fons en zijn
echtgenote Agnes voor hun jarenlange
verdienste bij N-VA Opwijk-Mazenzele
graag een cadeautje.

die hij tot begin dit jaar met hart en
ziel vervulde. “En nu is het aan de iets
jongere” sprak hij en stelde zich niet
meer verkiesbaar. Fons blijft wel graag
nog op de hoogte en is nog steeds klaar
om voor allerlei taken in te springen
maar zoals hij zelf zegt: “zonder in te
weg te lopen” en zo meer kansen voor de
jongeren te creëren.

Zowel Fons als Agnes gaven zich
gedurende 15 jaar ten volle in het
bestuur, Fons werd naast schatbewaarder
ook ledenverantwoordelijke, een taak

Uit naam van het ganse bestuur en de
ganse afdeling willen wij Fons en Agnes
hierbij bedanken voor wat zij voor N-VA
Opwijk-Mazenzele betekend hebben.
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