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Beste Opwijkenaar,
Om het coronavirus in te dijken hebben we allemaal samen 
ons leven moeten omgooien. Het is alle hens aan dek om 
iedereen gezond te houden en zo goed mogelijk bij te staan 
om deze moeilijke periode door te komen.

Deze crisis brengt heel wat teweeg. In de eerste plaats een 
hoop positieve initiatieven van talloze vrijwilligers en 
creatieve inwoners. En ook uw schepenen Inez De Coninck, 
Johan Deleu, Jan Couck en Wouter Van Driessche zijn ‘in 
hun kot’ continu in de weer, net als het gemeentepersoneel. 
We geven u graag een overzicht van alle zaken die we vanuit 
de gemeente en het OCMW tot nu toe gedaan hebben om 
deze crisis te overwinnen. 

Daar blijft het niet bij. We beseffen maar al te goed dat  
deze crisis een grote impact heeft op handelaars, gezinnen 
en verenigingen en bekijken volop wat we voor hen kunnen 
doen. 

Ik sluit af met een welgemeend dankuwel voor de ongeziene 
inzet van iedereen. Zorgverleners, winkelpersoneel,  
afvalophalers, leerkrachten, vaders en moeders …  
Iedereen draagt zijn steentje bij tegen corona. 

Blijf vooral gezond en hou contact met elkaar, 
ook al moet het nog even vanop afstand.

Lieve Maes, afdelingsvoorzitter

Opwijk helpt

Onze gemeente telt scholen van verschillende 
onderwijsnetten. De gemeente coördineerde 
de afspraken over de noodopvang, zodat die in 
alle scholen op dezelfde manier gebeurt.

Belactie naar alle  
80-plussers

Opvang op school Geen factuur voor  
gemeentelijke accommodatie

Een hart onder  
de riem

Alle reservaties voor gemeentelijke zalen of  
activiteiten worden terugbetaald. De concessie- 
houders van sportinfrastructuur betalen  
gedurende de periode van de federale  
maatregelen geen concessie of erfpacht.

Snelle communicatie

Het vrijwilligersplatform 'Opwijk helpt' brengt 
vrijwilligers en hulpbehoevenden samen.  
Daarnaast rollen we het digitale buurtplatform 
Hoplr versneld uit. Meer daarover op pagina 2.

Het gemeentepersoneel belt alle ouderen op 
om te peilen naar hun mentaal welbevinden. 

De gemeentelijke communicatiedienst draait 
op volle toeren om u op de hoogte te houden 
van alle nationale en lokale maatregelen.

We fleurden enkele ronde punten op met  
bloemen van lokale handelaars en de  
boodschap ‘bedankt’. Zo steken we iedereen 
die werkt tijdens deze crisis een hart onder  
de riem.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 15 april en in uw brievenbus bezorgd door uw postbode. 
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Welzijnsvereniging OPcura doet het goed
In januari 2018 splitste de zorgcampus af van het OCMW. Het resultaat was welzijnsvereniging OPcura. Toenmalig OCMW-
voorzitter Patrick De Smedt leidde de verzelfstandiging mee in goede banen. Hij is zeer tevreden met het resultaat. “Ruim twee 
jaar later stelt OPcura het bijzonder goed.”

“OPcura heeft weliswaar nog altijd een openbaar (sociaal)  
statuut, maar de welzijnsvereniging wordt apart beheerd via een  
directiecomité, een raad van bestuur en een algemene vergade-
ring”, legt Patrick De Smedt uit. “Voor het personeel, de bewoners 
en de familie is er op zich niet veel veranderd tegenover vroeger, 
maar achter de schermen doen we er alles aan om het beheer van 
de welzijnsvereniging efficiënter te maken.”

Lagere gemeentelijke bijdrage

En dat werpt duidelijk zijn vruchten af. Hoewel onze dagprijs 
in het woonzorgcentrum met 57,13 euro nog altijd onder het 
Vlaamse gemiddelde ligt, daalt de gemeentelijke bijdrage op zes 
jaar tijd met ruim 900 000 euro ten opzichte van de periode voor 
de opstart van OPcura.

Zeer hoge tevredenheidsgraad

Toch zijn er ook heel wat investeringen gepland, allemaal in  
het belang van de bewoners en hun familie. Bovendien ligt de  
tevredenheidsgraad bij bewoners en familie zeer hoog. Een 
dikke pluim voor het personeel en het management van OPcura! 
En ook tijdens deze uitzonderlijke coronatoestand bewijzen het 
personeel en management van OPcura dat de bewoners in goede 
handen zijn. 

Hoplr zorgt voor een zorgzame buurt
In februari besliste de gemeente om het digitale platform Hoplr aan te kopen en een digitaal buurtnetwerk op te starten. 
Door de coronamaatregelen kwam de lancering in een stroomversnelling. 

Hoplr kan u het best vergelijken met groepen zoals “Je bent van Opwijk/Mazenzele” op Facebook, maar dan zonder reclame.  
Een moderator bewaakt de huisregels en controleert de inhoud. De buurten moeten nog gedefinieerd worden, maar zullen  
de bestaande woonkernen Opwijk-Centrum, Droeshout, Nijverseel en Mazenzele omvatten. Het digitale netwerk verbindt 
mensen en brengt hen samen. Bij aanvang krijgt iedere inwoner een brief in de bus met wat uitleg en een oproep om deel te 
nemen aan het buurtnetwerk. Die nieuwsbrief zal elk jaar in de bus vallen om zoveel mogelijk buurtbewoners aan te sporen 
om deel te nemen.

Heel wat mogelijkheden

Op dit moment doen al meer dan 250.000 gezinnen in zowat 900 
buurten mee. 68 procent neemt actief deel en keert wekelijks terug 
op het platform. Hoplr wordt onder meer gebruikt om babysits te 
zoeken, zichzelf voor te stellen en buren te leren kennen. U kan 
er ook groepsaankopen organiseren, verloren gelopen huisdieren 
opsporen, afspreken om een garageverkoop, rommelmarkt of 
zwerfvuilactie te houden, spullen ruilen … Nutsmaatschappijen 
en overheden kunnen het buurtnetwerk dan weer gebruiken voor 
meldingen van algemeen belang. Kortom, u vindt er alles wat in 
een buurt leeft. 

Ook offline

Ook buurtbewoners die geen computer hebben, kunnen door  
familie, mantelzorgers of dienstverleners bij het buurtnetwerk  
betrokken worden en door de buren geholpen worden. De focus ligt  
op sociale interactie tussen inwoners en het engagement in de buurt, zowel online als offline.

Els Van Buggenhout en Patrick 
De Smedt vertegenwoordigen 
de N-VA in de raad van bestuur 
van OPcura. 

Hebt u vragen of suggesties? 
Mail dan naar: 
els.vanbuggenhout@n-va.be  
of patrick.desmedt@n-va.be

 Het digitale buurtnetwerk Hoplr verhoogt de sociale  
interactie en het engagement in een buurt.
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Sociale tewerkstelling leidt mensen naar 
job in privésector
In 2019 deden zeventien mensen een tijdelijke werkervaring op bij de gemeente. “Iemand die niet meer aan de bak komt 
en langdurig werkloos is, geven wij een tijdelijke job bij de gemeente”, verduidelijkt schepen van Sociale Zaken Wouter Van 
Driessche. “We doen dat in de hoop dat ze ervaringen opdoen en zo sneller aan een reguliere job geraken. En dat lukt.”

De N-VA zet al jaren in op het begeleiden van mensen met 
een leefloon naar de arbeidsmarkt. Het OCMW eist van 
mensen die een leefloon krijgen dat zij tweemaal per week 
gaan solliciteren. “Maar dat blijkt in sommige gevallen  
niet voldoende te zijn”, zegt Wouter. “Sommigen hebben  
te weinig ervaring of hebben zelfs nog nooit gewerkt.  
Dat is niet aantrekkelijk voor een werkgever. Net die  
mensen trachten we te helpen door hen een tijdelijke job  
aan te bieden bij de gemeente.” 

Motivatie en werkattitude 

Dankzij hun job bij de gemeente doen mensen met een 
leefloon werkervaring op en leren ze goede gewoontes 
aan. “Soms is het zelfs nog maar een kwestie van op tijd te 
komen. We sleutelen ook aan de werkattitude.” 

En de cijfers spreken voor zich. Begin 2019 waren zeventien mensen actief via sociale tewerkstelling. Begin 2020 waren dat er 
nog maar acht. De anderen vonden werk, onder andere als taxichauffeur, administratief of logistiek medewerker. “Wanneer 
we ze voldoende motiveren, stellen we vast dat mensen willen werken.”

IJverige winkelbediendes

Naast receptionist in het woonzorgcentrum, medewerker bij de groendienst of keukenhulp, kan men ook stage lopen als  
winkelbediende. Tweedehandswinkel ’t Kapstokske in de Kattestraat is zo’n plaats van sociale tewerkstelling. “’t Kapstokske 
biedt tweedehandskledij aan tegen lage prijzen”, verduidelijkt Wouter. “Ik kan iedereen aanraden er eens langs te gaan. Het is 
een aangename plek waar je koopjes kan doen.” 

Van de zes personen die vorig jaar in ’t Kapstokske tewerkgesteld werden, hebben er vijf nadien een job gevonden op de  
private markt. “Het project werkt, dus”, besluit Wouter.

 Schepen Wouter Van Driessche bij tweedehandswinkel ’t Kapstokske. 
Mensen met een leefloon doen daar werkervaring op.

Met valentijn – voordat het coronavirus Vlaamse  
bodem bereikte – deelde de N-VA naar goede gewoonte 
chocolaatjes uit aan het station. Een gesmaakte actie!

Een hart voor  
Opwijk-Mazenzele
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Nieuwbouwproject GBS  
De Boot volledig klaar
Eind 2019 was de nieuwbouw van GBS De Boot klaar. De  
werken hebben iets meer dan twee schooljaren geduurd,  
maar het resultaat mag gezien worden.

De N-VA is bijzonder trots op deze realisatie. Basisonderwijs is 
volgens ons een kerntaak van de lokale overheid. Een moderne, 
duurzame, aangename, groene schoolinfrastructuur die plaats 
biedt aan zoveel mogelijk leerlingen is belangrijk om die kern-
taak te kunnen vervullen. De oude gebouwen van GBS De Boot 
waren compleet verouderd en bovendien te klein, waardoor er al 
enkele jaren containerklassen op de site stonden.

Prachtig resultaat

Nu is de nieuwbouw eindelijk af. Het resultaat is prachtig. We 
hebben nu een campus met drie gebouwen die verbonden zijn 
door luifels. Tussen de gebouwen zijn aangename speelplaatsen 
voorzien. De drie gebouwen omvatten een deel voor de kleuters, 
een deel voor de lagere school en een administratief gedeelte.  
In dat laatste deel bevindt zich ook een grote zaal met volledig 
uitgeruste keuken. Ook de buitenschoolse kinderopvang (IBO  
Het Speelhuis) kreeg nieuwe lokalen aansluitend op de grote zaal. 

750 plaatsen

De nieuwe school biedt plaats aan 750 leerlingen. Daarmee 
komen we tegemoet aan de onderwijsvraag in onze gemeente. 
De gemeente investeerde ongeveer 4 miljoen euro in het project. 
Het overige bedrag (ongeveer 6 miljoen euro) werd gesubsidieerd 
door de Vlaamse overheid. 

Grote zaal ideaal voor verenigingen
De nieuwe grote zaal in De Boot heeft een capaciteit voor  
ongeveer 350 personen: ideaal voor evenementen zoals eet-
festijnen. Het is meteen ook de grootste zaal van Opwijk. De 
gemeenteraad van januari keurde het verhuurreglement van de 
zaal goed. 

 Inez De Coninck, Wouter Van Driessche, Els Van Buggenhout, 
Patrick De Smedt, Johan Deleu en Jan Couck bij de opening van  
de nieuwe schoolgebouwen. 

Vlaamse subsidies voor Opwijkse natuur en open ruimte
Het bewaren en bewaken van onze open ruimte is een belangrijke bezorgdheid voor N-VA Opwijk-Mazenzele. Want onze  
gemeente is de voorbije twintig jaar enorm veranderd en verstedelijkt. Voldoende groen zorgt ervoor dat onze gemeente leefbaar 
blijft. De Vlaamse Regering wil blijven investeren in open ruimte en de Vlaamse Rand groen houden. Daarom laat schepen van 
Leefmilieu Inez De Coninck geen enkele kans onbenut om subsidies aan te vragen voor gemeentelijke projecten. En met succes, 
want Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir subsidieerde al twee projecten voor Opwijk.

Groengebieden langs Bunderstraat en Kouterbaan

Ten eerste ontvangt Opwijk 51.577 euro subsidies voor het verfraaien en herinrichten  
van de gemeentelijke groengebieden langs de Bunderstraat en de Kouterbaan. Die  
gebieden liggen er nu maar troosteloos bij. We willen de buurt en de jeugd betrekken  
bij de herinrichting. We zullen een traject opstarten onder leiding van het Regionaal 
Landschap om te bekijken wat onze jongeren verwachten van de groene terreinen in  
hun buurt. Die werkwijze hebben we eerder, met succes, toegepast voor de inrichting  
van het buurtpark ‘Vlaamse Staak’.

Project van Erembald tot Kravaal

Ten tweede heeft de minister opnieuw subsidies toegekend, ten bedrage van 300.000 euro, 
voor het strategisch project van Erembald tot Kravaal. Dat is een project waaraan Opwijk  
samen met de gemeenten Asse, Aalst en Affligem werkt. We zijn enorm blij dat minister 
Demir dit project opnieuw subsidieert. Dat was niet evident gelet op de vele aanvragen. 
Het toont aan dat we met dit project nog meer kunnen doen voor de open ruimte en  
natuur in onze regio. Eerder realiseerden we met dit project extra kersenboomgaarden in 
Mazenzele.

Wist u dat de nieuwbouw van GBS De Boot gebouwd 
is volgens de BEN-principes? Dat wil zeggen dat de 
gebouwen bijna-energieneutraal zijn. Er is extra geïso-
leerd en er werden zonnepanelen geplaatst. Daardoor 
is het comfort hoog en zijn de energiekosten laag.

 Met dank aan de tandem minister 
Demir-schepen De Coninck kan  
Opwijk investeren in zijn open ruimte. 
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Jong N-VA Opwijk-Mazenzele heeft nieuw bestuur
Na zeven jaar gaf jongerenvoorzitter Floris Van den Broeck de fakkel door aan Wouter Van Driessche.

“Het waren mooie jaren”, zegt Floris. “In die zeven jaar is de jongerenafdeling sterk gegroeid en hebben we onze  
stempel kunnen drukken op het beleid. Vandaag zit iedereen van Jong N-VA ofwel in het schepencollege, de gemeente- 
raad of het bijzonder comité voor de sociale dienst.” Floris blijft de komende jaren nog actief als bestuurslid.

Hulp nodig? Bel dan van maandag tot vrijdag, van 9.30 tot 16.30 uur, naar 052 89 50 33.

 opent Babbellijn
In volle crisis draagt iedereen zijn steentje bij. Zo ook Jong N-VA 
Opwijk-Mazenzele. “Onze jongeren hebben de ‘Babbellijn’ opge-
richt”, vertelt kersvers jongerenvoorzitter Wouter Van Driessche.

Tussen 9.30 en 16.30 uur kunnen mensen die zich wat eenzaam  
voelen, of die gewoon zin hebben in een praatje, telefoneren met onze 
jongerenafdeling. De lijn staat roodgloeiend. Jong N-VA heeft bij veel 
Opwijkenaren, al was het maar voor een paar minuten, de verveling 
doorbroken.

Helpen waar nodig

Naast een gezellige babbel staat onze jeugd paraat om hulp aan te 
bieden waar nodig. “Gedurende de crisis gaan wij naar de supermarkt 
of de apotheek en vervoeren wij mensen die even niet op hun familie 
kunnen rekenen”, aldus Wouter. “Want mensen in quarantaine hebben 
ook hun medicijnen en eetwaren nodig. Jong N-VA ging en gaat voor 
hen de baan op.”

 Onze jongeren gaan onder meer naar de 
apotheek voor mensen die in quarantaine 
zitten. 

Het nieuwe bestuur ziet eruit als volgt:

•  Voorzitter: Wouter Van Driessche
•  Ondervoorzitter en secretaris: Margaux  

Van Puyvelde
•  Penningmeester: Maaike Deleu
•  Bestuursleden: Floris Van den Broeck, Willem 

De Pauw, Walewijn Bosman en Bart De Velder
•  Meter: Els Van Buggenhout

Wij wensen de nieuwe ploeg veel succes toe!

 V.l.n.r.: Aftredend voorzitter Floris Van den Broeck, meter Els  
Van Buggenhout, kersvers voorzitter Wouter Van Driessche, onder-
voorzitter Margaux Van Puyvelde en bestuurslid Willem De Pauw.
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#IKREDLEVENS

Red levens en doe
check · check · check

VRAGEN OVER 
CORONA?
surf naar www.info-coronavirus.be 
of bel 0800 14 689.

Tijdens de coronacrisis kan iedereen het verschil maken. Door 
de richtlijnen strikt op te volgen en door simpelweg thuis te 

blijven. Zo zorgen we er samen voor dat ook in deze moeilijke 
tijden iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft nemen.

Ik blijf thuis en 
was regelmatig 

mijn handen.

Ik hou met ouderen 
alleen digitaal of 

telefonisch contact.

Ik hou 1,5 meter 
afstand als ik echt 
buiten moet zijn.

“Als Vlaamse overheid roepen 
we op tot burgerzin. Als iedereen 
de richtlijnen strikt en correct 
naleeft, kunnen we samen deze 
crisis het hoofd bieden en 
kunnen we het coronavirus 
verslaan.”

Jan Jambon, 
minister-president

012419


