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Opwijk-Mazenzele
Opwijk krijgt met ‘De Vlaamse Staak’
eindelijk een lokale bedrijvenzone

Etentje
V.U.: Ludwig Van den Broeck, Kouterlaan 20/2, 1745 Opwijk
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Parochiezaal Droeshout
Steenweg op Vilvoorde
Opwijk

1. VISIE

Bij het begin van deze legislatuur
kwamen de beide coalitiepartijen
snel tot een overeenkomst om de
bedrijvenzone te realiseren. Al van
bij de opmaak van het structuurplan
in 2003 werd de zone in Nijverseel
aangeduid als lokale bedrijvenzone.
De realisatie bleef uit, tot het nieuwe
bestuur met de N-VA er vanaf 2013
vaart achter zette.
“Onze gemeente is de enige in de
regio die geen ruimte heeft voor
haar lokale ondernemers. We konden niet achterblijven, want we worden
geconfronteerd met het vertrek van enkele bedrijven naar de buurgemeenten”,
aldus schepen Inez De Coninck, die het dossier opvolgt. Bovendien krijgen we bij
onze stedenbouwkundige dienst dikwijls vragen naar bedrijfsruimte van jonge
ondernemers. Momenteel kunnen we niets aanbieden.

2. REALISATIE

Van harte welkom

We zijn als gemeente een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met POM
Vlaams Brabant (POM= Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) en de
Intercommunale Haviland voor de realisatie van de zone. Momenteel zijn we bezig
met de verwerving van de gronden en tegelijkertijd met het inrichtingsplan.

3. INFORMATIE BUURT

We hebben reeds twee infovergaderingen georganiseerd rond het project. Daaruit
is onder andere gebleken dat er bij de omwonenden vrees is voor wateroverlast.
We hebben dan ook beslist om een waterstudie over het gebied uit te voeren.
Ook de aansluiting met de N47 is een belangrijk punt voor de buurt. Hiertoe zijn
gesprekken lopende met de diensten van het Vlaams Gewest.

4. MOBILITEIT

De toegang van het bedrijventerrein zal gebeuren via de N47. De gemeente had reeds
in 2013 de woning aangekocht die op de toegang stond. Deze woning is ondertussen
afgebroken. Het bedrijventerrein is niet toegankelijk via Rodeveld, dat wordt een
lokale weg die de bestaande huizen bedient. Verder hebben wij in het inrichtingsplan
aandacht besteed aan goede verbindingen voor fietsers en voetgangers. Wij startten
ook een participatief proces op voor de inrichting van het buurtpark De Vlaamse
Staak, gelegen langs de Leirekensroute.

www.n-va.be/opwijk

HET OCMW IS KLAAR VOOR DE TOEKOMST

College en gemeenteraad gaan digitaal

Het OCMW van Opwijk ziet de toekomst met
vertrouwen tegemoet!

“Ook al ben ik geen computertechnicus en heb
ik geen informaticaopleiding genoten, heb ik
toch altijd interesse gehad in de digitale wereld.
Ik kocht mijn eerste computer in 1986, een Atari
homecomputer en begon dus mijn digitale reis
bijna 30 jaar gelden.

Tijdens haar laatste vergadering van 2014 nam de
OCMW-raad een aantal belangrijke beslissingen om
onze organisatie te wapenen voor de toekomst.
Zo werd er beslist om samen met de gemeente voluit
te gaan voor het aankopen en in dienst stellen van een
softwaremodule ‘DIGITAAL VERGADEREN’, waardoor
de papieren administratie tot een minimum zal herleid
worden en de procedures voor de besluitvorming
efficiënter en vlotter zullen verlopen.
Daarnaast is het de doelstelling om tegen 1 januari
2016 te beschikken over een ‘GEAUTOMATISEERD
ZORGDOSSIER’ waarbij de elektronische registratie van
de gegevens van de bewoner aan het bed van de resident
zal kunnen gebeuren. Hierdoor zal men heel wat tijd en
papier kunnen besparen.
Om dit te realiseren zal er in dit voorjaar een
‘DRAADLOOS NETWERK’ geïmplementeerd worden in
het ganse gebouw van het woonzorgcentrum.

Ten slotte wordt vanaf 1 april 2015 de medicatie voor
de bewoners niet meer op de klassieke manier per
doosje beleverd maar via een systeem van ‘INDIVIDULE
MEDICATIEVOORBEREIDING’ (IMV), klaargemaakt door
een robot. De dagelijkse toediening van medicatie zal in
een apart zakje gebeuren per bewoner.
De facturatie van de medicatie zal dan ook vanaf 1
april 2015 PER EENHEID gebeuren. Hierdoor gaat men
de overcomsumptie van medicatie tegen, wordt er
tijd uitgespaard voor de verpleegkundigen en zullen
menselijke fouten uitgesloten
worden.
Allemaal belangrijke
ontwikkelingen die aangeven
dat het OCMW van Opwijk de
afspraak met de toekomst niet
wil missen!
De N-VA-fractie van het OCMW
met voorzitter Patrick De Smedt

Bedenkingen en vragen bij nieuwe dienstregeling NMBS
Enkele maanden geleden lanceerde de NMBS haar nieuwe vervoersplan. Dit plan
veroorzaakte veel reacties en wrevel bij de pendelaars uit onze regio. De NMBS hield
alsnog rekening met een aantal opmerkingen en het plan werd dan ook ten dele
aangepast.
We stellen ons echter wel vragen bij een aantal verdwenen en/of gewijzigde
verbindingen. Volgende aanpassingen op de lijn Opwijk-Brussel lijken ons namelijk
zeer nadelig voor de Opwijkse pendelaars of reizigers :
•

Het verdwijnen van de vroege IC trein (IC 2327) die in Opwijk (van maandag tot
vrijdag) vóór 14/12/2014 vertrok om 5.04 uur en aankwam in Brussel-Noord om
5.26 uur.

•

De vervanging van de L trein (L 5327). Deze vertrok in Opwijk (van maandag tot
vrijdag) vóór 14/12/2014 om 7.21 uur en kwam in Brussel Noord aan om 7.45 uur.
De nieuwe L trein (L 3857) vertrekt vanaf 14/12/2014 in Opwijk om 7.22 uur en
Schepen van Verkeer en
komt pas in Brussel-Noord toe om 7.55 uur. Hierdoor zullen sommige pendelaars
Mobiliteit Johan Deleu aan het
het net niet halen om tijdig op hun werkplaats toe te komen. De trein eerder (L 2278)
station van Opwijk
vertrekt namelijk in Opwijk reeds om 6.47 uur (35 minuten vroeger) en komt al om
7.13 uurtoe in Brussel-Noord, wat toch een ruim verschil maakt.

•

Het afschaffen van de late L trein (L 1571) vanuit Brussel-Noord richting Dendermonde met vertrek om 22.45 uur.
Dit houdt in dat wanneer je de trein van 21.47 uur mist, je in Brussel-Noord moet wachten tot 23.38 uur vooraleer
de laatste trein richting Dendermonde (met stopplaats in Opwijk) vertrekt.

Ondertussen ben ik al lang niet meer mee
met al de nieuwigheden in de digitale wereld
en ben ik, zoals velen met mij, een gewone
dagelijkse gebruiker die de computer als een
nuttig werkding beschouwt. En dat is nu juist
waar het om gaat: digitalisering moet een
vereenvoudiging zijn van een werkproces.
Het moet het werk van de gebruiker
aangenamer, efficiënter en kostenbesparend
maken!” Aldus Jan Couck, schepen van onder
meer Informatica, die hiermee het nieuwe
notuleringspakket voor de gemeente voorstelt.

EFFICIËNTER WERKEN

Het notuleringspakket dat werd aangekocht door de gemeente voldoet aan al deze eisen. Door het college digitaal
te laten verlopen kan er efficiënter gewerkt worden. Punten die niet ter discussie staan zullen automatisch als
goedgekeurd beschouwd worden, waardoor er meer tijd vrijkomt voor de echte discussiepunten. De verslagen van
de gemeenteraad en het college, en tal van afgeleide documenten, kunnen automatisch worden gegenereerd en
hoeven niet meer achteraf opgemaakt te worden. De verslagen zullen dadelijk ter beschikking zijn en zullen ook
veel sneller online staan op de gemeentelijke website.

EENVOUDIGE DRUK OP DE KNOP

De vele stemmingen tijdens de gemeenteraad, die nu nog met potlood en papier verlopen en waarvan de
stemformulieren nog manueel moeten opgehaald en geteld worden, kunnen nu met een eenvoudige druk op de
knop afgehandeld worden. We genereren niet alleen tijd- en efficiëntiewinst maar ook een belangrijke besparing op
papier, inkt en copies. Goed voor de geldbeugel en het milieu!
Dit is echter nog maar een eerste stap. Op relatief korte termijn zullen de werkprocessen die voortvloeien uit deze
beslissingsorganen ook gedigitaliseerd worden en zal er nóg efficiënter en nóg meer kostenbesparend kunnen
worden gewerkt wat zowel de burger als de gemeentelijke ambtenaren ten goede zal komen.

N-VA viert Valentijn in Opwijk

We hebben de NMBS diensten ondertussen geïnterpelleerd rond voormelde en houden de Opwijkenaars verder op
de hoogte.

opwijk@n-va.be

Jan Couck
Eerste schepen
en schepen voor
Informatica.

www.n-va.be/opwijk
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