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Hof ten Hemelrijk

19

Verwervingspremie
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er aan uitbreiding van het gemeenschapscentrum gewerkt worden. In eerste instantie wordt
de “bijtent” vervangen door een degelijke constructie, ook de sanitaire installatie wordt volledig vernieuwd en er komt een echte foyer voor
de artiesten.
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Groen centrum
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Leefloners/Gemeenschapsdienst

Het aantal leefloners werd teruggedrongen van 72 naar
36. Een prachtig resultaat hebben wij
gerealiseerd
door
het invoeren (als 1ste
en enige gemeente
in Vlaanderen) van
gemeenschapsdienst
op vrijwillige basis.
Op 24 april zijn 8 mensen gestart met 4 halve dagen per
week gemeenschapsdienst. Dit als opstap naar meer. Na 6
maanden kunnen we bij een eerste evaluatie spreken van
een succes voor 7 van de 8 deelnemers. Van deze 7 zijn er
nu al 5 die voltijds aan de slag zijn. Belangrijk was deze
mensen terug structuur bij te brengen.
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In het centrum mag er toch ook nog wat groen
zijn zeker? Een dossier waar we terecht fier
op mogen zijn is de vrijwaring van het laatste
stukje open ruimte in het centrum van Opwijk. We hebben, na veel gelobby met Providentia, de gronden van de ‘Fata Morganasite’
kunnen verwerven. Deze gronden zullen we
herbestemmen tot parking/pleinfunctie zodat
we ons centrum meer ‘ademruimte’ kunnen
geven. Bovendien hebben we hiermee 40 bijkomende appartementen vermeden en kunnen
we nadien onze centrumstraten verfraaien. De
parkeerdruk in de centrumstraten zal afnemen en de straten en Singel kunnen een andere
inrichting krijgen waarbij voetgangers, fietsers
en groenelementen centraal zullen staan.

www.n-va.be/opwijk

De kracht van
verandering:
3 jaar beleid

Het gebeurt slechts zelden, maar N-VA
Opwijk-Mazenzele maakt er wel werk
van. We hebben ons medebeleid in de
gemeente na 3 jaar grondig geanalyseerd. Een ganse dag besteedden onze
mandatarissen en bestuursleden aan
het vergelijken van onze verkiezingsbeloftes. Wat blijft er over van ons programma, in hoeverre zijn deze in uitvoering en wat dienen wij nog te
realiseren?

Masterplan Mazenzele

Het masterplan voor Mazenzele is weliswaar nog
niet klaar, maar we zijn zo goed op weg dat wij dit ook
durven naar voor schuiven als een prachtig initiatief.
We durven dus ook op langere termijn plannen. Een
eerste realisatie wordt de bouw van een functionele
zaal voor de deelgemeente.

N-VA Opwijk-Mazenzele maakt er werk van!
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Bedrijvenzone

De meeste politieke partijen beloven
tegen de verkiezingen van alles en nog
wat, datgene wat er na 6 jaar van terecht komt is echter zeer relatief. Men
kijkt bijna nooit om naar die –oh zo
mooie- verkiezingsbeloftes, neen na
6 jaar komt men met totaal nieuwe en
schitterende beloftes. Waarom durven
de partijen niet evalueren wat ze er eigenlijk van terecht gebracht hebben?

V.U.: Ludwig Van den Broeck, Kouterlaan 20/2, 1745 Opwijk

Masterplan Hof ten Hemelrijk: eindelijk kan

OPWIJK Mazenzele

De verwervingspremie een mooie realisatie. Hierdoor
bieden wij aan onze jonge Opwijkenaren de kans om
zich in hun eigen gemeente een geschikte woning te
kunnen veroorloven. Deze premie is uiterst succesvol
en sinds de realisatie zijn er voor meer dan 200.000 €
aan premies toegekend (100.000 €/jaar) in 43 dossiers.

In ons verkiezingsprogramma stonden
105 acties vermeld die we zouden willen realiseren, daarbij zijn nog 78 acties
gekomen die we in de beleidsverklaring hebben opgenomen, in totaal 183
acties. Sommige daarvan zijn uiteraard
kleine initiatieven, andere kan men
eerder rangschikken onder grote projecten, we hebben al deze acties dan
gebundeld. Om de zaken beheersbaar
te maken hebben we hieruit onze toprealisaties genomen en die stellen we
graag even aan u voor. Heb je vragen of
opmerkingen, aarzel dan niet om ons te
contacteren.
Namens het N-VA bestuur
Vincent en Elwyn

www.n-va.be/opwijk
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Digitalisatie

bedrijvenzone “de
Vlaamse Staak”. Zoals u

De

weet is er in Opwijk zeer
weinig mogelijkheid om
een bedrijf te vestigen of
om uit te breiden. Dankzij
dit initiatief moeten onze
ondernemers niet zomaar
uit Opwijk wegvluchten.
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Sociaal

De digitalisatie van het college, gemeenteraad en OCMW: sinds 2015 zijn onze
mandatarissen uitgerust met moderne
smartphones en kunnen zij alle informatie die zij nodig hebben om hun taken te
vervullen gemakkelijker bereiken.

Op sociaal vlak zijn wij fier dat
wij een -intussen goed werkendewelzijnsraad hebben kunnen oprichten, die met tal van initiatieven naar
buiten is gekomen: denk maar aan de aanpassing van het reglement voor de
toelage voor andersvaliden en chronische incontinentie, de oprichting van
de werkgroep “GEWOON … Anders”, de planning van de aankoop van één
defibrillator per jaar zodat Opwijk een “hartveilige gemeente” kan worden.
Er werden tevens acties ontwikkeld ter verbetering van de wachtdienst van
apothekers, de ingebruikname van de nieuwe bewegwijzerde wandeling, de
kersenwandeling in Mazenzele en een beurs
ingericht rond (kinder)armoede.
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Buitensport
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Dorpskern

12

Afvalbeleid
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Taallessen

Dorpskern verbetering en parkeermogelijkheden:
in de kern van de gemeente bereiden wij een wijziging
van Ruimtelijk Uitvoeringsplan Nanove voor. Voorafgaand is het de bedoeling een parkeer- en circulatiestudie
te laten uitvoeren voor het centrum.
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Buurtcheques

Wij dragen graag zorg voor de buitensporters. Dankzij een klaar, duidelijk en vooral realistisch plan voor
de sportinfrastructuur zorgen wij voor twee polen in
de gemeente: de Klaarstraat en de Molenkouter. De realisatie van de twee kunstgrasvelden zullen hier nog
duidelijker hun invloed laten gelden.
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Groendienst

Vernieuwde aanpak van het openbaar groen en hervorming
groendienst. Om het bannen van de pesticiden zoals door de hogere
overheid voorzien succesvol te laten verlopen wordt er nu met stoom
gewerkt, gasbranders en met stalen borstels op de veegmachine.
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Kunstenparcours

En wat kan er nog meer gezegd worden van de
buurtcheques die duidelijk een megasucces mogen genoemd worden. Sinds de invoering ervan
(midden 2013) zijn er al 49 buurtcheques met succes
gebruikt door wijkorganisaties en daardoor wordt
de sociale verzuring absoluut tegengehouden.
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’Hartveilige gemeente’

Uiteindelijk betalen u en ik toch niet echt te veel voor
onze afvalverwerking. De herziening van het afvalbeleid is een permanente zorg voor onze gemeente,
na de ingebruikname van het vernieuwde recyclagepark met de weegbruggen werd al gauw duidelijk
dat de door Haviland voorgestelde tarieven te hoog
waren, 9 maanden na de opening van het nieuwe
recyclagepark hebben we het reglement aangepast.
Het forfait van 5 € werd geschrapt en het tarief is nu
0,10 €/kg i.p.v. 0,16 €/kg voor de eerste 500kg per gezin. Sinds 2013 halen wij het restafval in de zomermaanden wekelijks op om geurhinder te beperken. In
2016 starten we met een gratis ophalen aan huis voor
snoeihout. Met de bestaande regeling, hakselen aan
huis bereikten we amper 50 gezinnen op jaarbasis.
We hopen nu meer gezinnen te bereiken.
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10

Parkeergelegenheid

De stedenbouwkundige verordeningen voor meergezinswoningen werd herzien, vermelden wij hierbij o.a. het verplichten van minimaal 1,5 parkeergelegenheden per appartement, zodat voor uw deur niet altijd een auto moet staan.

opwijk@n-va.be

Fietspaden

Opwijk hartveilige gemeente: door de aankoop
van één defibrillator per jaar kan Opwijk een
“hartveilige gemeente” worden. Ooit wordt u misschien gered door een van deze defibrillatoren.
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Zorgcampus

Op de zorgcampus kunnen wij, als de tijd er rijp voor
is genieten van de mooie verwezenlijkingen. De realisatie van een nieuw serviceflatgebouw met 32 flats
‘De Vlindertuin’, een polyvalente zaal, een prachtig,
gezellig terras en een aantal fitnesstoestellen. Ook in
de directe omgeving is het goed vertoeven dankzij de
mooie groenaanplanting, duidelijke wegwijzers, een
functionele publieke parking en ook nog de doorsteek
vanuit de OCMW-site naar het GC HTH.
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Evenementen

Verdere uitbouw ondersteuning aan grotere evenementen: naast het uitwerken van het evenementenloket om aanvragen te vergemakkelijken wordt het
beschikbare materiaal voortdurend uitgebreid, een
enorm pluspunt voor onze verenigingen en buurtcomités.
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’E-loket’

Voor onze ondernemingen is administratieve vereenvoudiging geen loos begrip dankzij het Opwijkse ondernemersloket, het “e-loket” via de website van de
gemeente.

Met het “Kunstenparcours” zetten wij Opwijk op de
kaart met kunstige bezienswaardigheden. Na de eerste vijf
kunstwerken wordt er nu aandacht besteed aan de verfraaiing van de rotondes. Het “Europaplein” krijgt eerstdaags
zijn “hop-staak” kunstwerk en het vernieuwde GAC II een
“hopbel” kunstwerk.

Dankzij de taallessen behouden wij niet alleen het
Vlaamse karakter in onze gemeente maar zorgen wij
tevens voor een goede integratie van niet-nederlandstaligen. Gestart in 2013 met 25 cursisten en 2 lesgevers
hebben wij nu al 80 cursisten en 7 lesgevers voor de lessen Nederlands voor anderstaligen.

Realisatie van meer en betere fietspaden: een eerste
mooie realisatie is het Eeksken: voet/fietspad (eerste
fase) gerealiseerd september - oktober 2015.

www.n-va.be/opwijk

Cultuurcheques

De cultuurcheques worden een groot succes, dankzij
het stimuleren van de verenigingen om deze te aanvaarden voor hun culturele activiteiten. Elke nieuwe
inwoner ontvangt een cultuurcheque en jaarlijks mag
elke bewoner zijn cultuurcheque van 5 € komen afhalen. In 2014 werd voor meer dan 10.000 € aan cultuurcheques gebruikt.

