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Nieuwe trage
wegen in Dokkene

Een schooljaar vol verandering
1 september is en blijft een magische datum, zeker voor onze
onderwijsgemeente. Geen enkele dag in het jaar heeft zoveel invloed
op onze maatschappij, ieder jaar weer.
Als onderwijsgemeente staan wij in
voor de veiligheid en het welzijn van alle
kinderen van alle scholen. Ook samenwerking tussen de scholen en kwaliteitsvol
pluralistisch basisonderwijs ziet de N-VA
als een kerntaak van onze gemeente.

Sinds 2013 werkt de gemeente aan
een tragewegenbeleid in Nijverseel,
Mazenzele, Droeshout en de rest van
Opwijk. Naast een inventarisering van
de wegen, bracht de gemeente samen
met vrijwilligers de wensen van de
inwoners voor trage wegen in kaart.
Ondertussen is er al een alternatieve
verbinding van drie op elkaar
aansluitende buurtwegen in het
natuurgebied Dokkene. Samen met
de betrokken landbouwers kwamen
we tot een consensus over het
traject en de doorstroming. Zo
wil de gemeente de hinder voor
de landbouwers tot een minimum
beperken. Het resultaat mag er wezen!
De verbinding tussen Nijverseel
(visvijver) en Droeshout (Perreveld)
is ondertussen ook hersteld. We
plaatsten er een brugje, twee
wandelsluizen en een uitweg over een
akker. Knap werk van de medewerkers
van de dienst Infrastructuur! Deze
verbinding wordt binnenkort officieel
geopend. Meer info daarover hoort u
snel van ons!
Johan Deleu
Schepen
van Verkeer,
Mobiliteit,
Sport en
Recreatie

Daarom zijn we blij met de bouwplannen
voor De Boot, waarin ook het IBO, de
buitenschoolse kinderopvang een plek
krijgt. Ook het buitengewoon onderwijs
blijft tegelijkertijd onze zorg en onze
sterkte. De zorg die wij aan zwakkere kinderen besteden is de barometer van onze
maatschappij.
Ludwig Van den Broeck geeft de fakkel door
aan Vera Van de Velde als directeur van
MOZA-IK.

Vlinders in de buik

Nu de vakantie voor de meesten van ons
definitief voorbij is en alle leerkrachten,
kinderen en jongeren weer naar school
gaan, moeten ook ouders, grootouders en
iedereen die bij het schoolgebeuren betrokken is een tandje bijsteken. De economie
draait namelijk weer op volle toeren en het
verkeer is drukker dan ooit.
1 september is voor velen een ook een
nieuw begin met vlinders in de buik. Veel
kinderen en jongeren veranderen van klas
of school of krijgen nieuwe leerkrachten
en vrienden. Sommige leerkrachten gaan
voor het eerst aan de slag of veranderen
van school. Leraars moeten zich aanpassen
aan nieuwe leerlingengroepen en nieuwe
lessenroosters. Ook de kinderopvang stemt
zich nu weer volledig af op de schooluren.

Nieuwe directeur voor MOZA-IK

Voor mezelf veranderde er ook heel wat
op 1 september. Ik geef immers na 21 jaar
de fakkel van directeur in MOZA-IK door
aan Vera Van de Velde. Na 41 jaar in het
onderwijs, waarvan 40 in ons gemeentelijk
buitengewoon basisonderwijs, geniet ik nu
van een verdiend pensioen.
Samen met het hele N-VA-team wens
ik Vera veel succes toe met haar nieuwe
job. Wij zijn er zeker van dat ze, vanuit
haar achtergrond als inspecteur, de best
geplaatste persoon is om MOZA-IK te
leiden. Ook het schoolteam en de kinderen
wensen wij het allerbeste toe.
Laat deze nieuwe start van het schooljaar
voor alle leerlingen, leerkrachten, ouders en
andere betrokkenen een fantastische uitdaging zijn, die voor iedereen tot veel leerwinst en veel sociale contacten zal leiden.
Ludwig Van den Broeck
Voorzitter N-VA Opwijk
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Opwijk bruiste deze zomer!

Dynamisch afvalbeleid doet restafval dalen
Het gemeentebestuur wil dat Opwijk nog minder
restafval produceert. Daarom zetten we de
container voor folies voortaan op het gratis
gedeelte van het recyclagepark en niet meer op het
betalend gedeelte.

Op het moment dat ik dit artikel schrijf, nadert de zomervakantie zijn einde en zit ik onder een temperatuur van
meer dan dertig graden puffend aan de laptop. Op vlak
van zomerse temperaturen was de zomer geen onverdeeld
succes maar het Opwijkse cultuurprogramma draaide
evengoed op volle toeren.

Al enkele jaren kondigen we de zomer
aan met de avondmarkt. Het weer zat
mee dit jaar en heel wat mensen zakten
af naar het centrum. Het optreden
van de Bounce Big Band werd zeer
gesmaakt en zorgde voor een fijne
afsluiter met de eerste voorzichtige
danspasjes.

Gemeente investeert in evenementen
De zomerkermis in Opwijk centrum
was ook een welgemikt schot in de roos.
Hoogtepunten waren de optredens van
Opwijkse groepen, de paardenprocessie (spijtig met een doorweekte
finale), Singelpop, een drukbezochte
jaarmarkt en de optredens uit de stal
van Studio 100. Ook de kermissen in
Nijverseel, Droeshout, Waaienberg en
Mazenzele scoorden goed, met telkens
een live-optreden. Het gemeentebestuur trekt daar voortaan elk jaar extra
geld voor uit. De buurtfeesten, die om

begrijpelijke redenen zich vooral concentreren in de zomermaanden, krijgen
eveneens steun van het gemeentebestuur met een cheque van tweehonderd
euro.
De Pikkeling zorgde voor een exotische
sfeer in en rond het park van Hof Ten
Hemelrijk met vele internationale
contacten. Verder ondersteunt
Opwijk nog tal van evenementen,
zoals de zomerhappening van jeugdhuis
Nijdrop, waarvoor de gemeente
materiaal uitleent en heel wat extra
manuren presteert.

Filmavonden en zomerzoektocht
krijgen navolging
Nieuw dit jaar waren de openlucht
filmavonden op de arena. Om organisatorische redenen bleef het dit jaar bij
drie avonden maar omdat jullie met z’n
allen zo positief reageerden, denken we

eraan om daar volgend jaar nog enkele
avonden aan toe te voegen.
Ook de vernieuwde zomerzoektocht
krijgt zeker navolging. Geocaching was
voor de meesten onder ons een volstrekt
onbekend begrip maar is ondertussen al
wat meer ingeburgerd. Het evenement
lokte heel wat tevreden deelnemers uit
alle windstreken.
Je merkt het: de dienst vrije tijd doet
er alles aan om de zomer in Opwijk
te laten bruisen. We zoeken daarbij
telkens nieuwe uitdagingen. En ja hoor,
de voorbereidingen voor de zomer van 2017 zijn
al druk bezig.
Jan Couck
schepen van
Cultuur

Grasperken worden kleurige bloemenperkjes
Opwijk heeft een inventaris gemaakt van alle gemeentelijke grasperken
die eigenlijk weinig zinvol zijn. Die zullen we nu omvormen tot kleurige
perken met vaste planten.
Met ‘weinig zinvolle’ grasperken bedoelen we perken die langs en weg liggen of erg
smal zijn en die daardoor amper gebruikt worden. Maar de gemeentelijke werklieden
moeten de perken tijdens de zomermaanden wel wekelijks maaien. Dat we deze stukjes
omvormen tot kleurrijke perken met vaste planten die weinig onderhoud vragen (zoals
echinacea, lavendel, …) heeft een dubbel voordeel: het vergt minder onderhoud én het
zorgt voor een aangenamer straatbeeld!

De Catalaanse Avond van Jong N-VA was een
groot succes op vrijdag 2 september.
Onder meer nationaal jongerenvoorzitter Thomas
Roggeman schoof mee aan de gezellige tafel.

opwijk@n-va.be
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Je zou ervan verschieten hoeveel folies een gemiddeld huisgezin bij elkaar krijgt, van drankverpakkingen tot reclamefolders en meer van dat. Schepen Inez De Coninck deed zelf
de test en verzamelde twee weken lang alle folies. Ze schrok
zelf van de hoeveelheid en is nu meer dan ooit overtuigd van
de inzameling ervan op het recyclagepark. Dat is goed voor
ons leefmilieu én het zorgt voor extra plaats in de restafvalzak voor echt restafval!
Dit is de zoveelste positieve maatregel in het gemeentelijk
afvalbeleid. Onze schepen van Leefmilieu evalueert continu
het afvalbeleid en stuurt zaken bij. Sinds het begin van deze
legislatuur zijn er zo al een aantal belangrijke zaken veranderd: wekelijkse restafvalophaling tijdens zomermaanden,

 roduceren we teveel restafval? Schepen Inez De Coninck nam zelf de
P
proef op de som.

een recyclagepark met weegbruggen en gratis snoeihoutophaling aan huis, om er maar enkele te noemen.

Anderstaligen in de bloemetjes
na lessen Nederlands
Eind juni vond de jaarlijkse proclamatie plaats voor de anderstaligen
die lessen Nederlands volgen in onze gemeente. Dit initiatief van
gemeente en OCMW ging in de zomer van 2013 van start met
3 lesgevers en 27 cursisten. Vandaag telt het project al 73 cursisten
en 9 lesgevers (met speciale dank aan hen, trouwens).
De dinsdagse lessen worden telkens druk bijgewoond door de cursisten,
samen goed voor meer
dan 20 verschillende nationaliteiten. De jongste
het voorbije jaar was 7
jaar, de oudste 80. Het
ging er gezellig aan toe
tijdens de proclamatie
in het WZC. Eén van de
cursisten zorgde
trouwens voor een
geslaagd optreden. Het
volgend schooljaar gaat
op 6 september van start.

Dagprijs serviceflats
stijgt niet
De bewoners van de 45 serviceflats in Opwijk
zullen geen hogere prijs moeten betalen voor
hun verblijf. Die verhoging zat er nochtans
aan te komen omdat de roerende voorheffing
op de dividenden zou verhogen van 15 tot 27
percent. Per flat zou dat een hogere dagprijs
van 5 euro betekenen.
Onze lokale tandem Patrick De Smedt
(OCMW-voorzitter) en Inez De Coninck
(schepen en Kamerlid) konden de nationale N-VA-fractie echter overtuigen om de
stijging ongedaan te maken. Minister van
Financiën Johan Van Overtveldt verlaagt
de roerende voorheffing opnieuw naar
15 percent zodat de dagprijzen van onze
serviceflats ongewijzigd kunnen blijven.
Een mooi staaltje van groepswerk binnen de
N-VA!

Ook zorgcampus viert 11 juli
In juli vierde Vlaanderen zijn nationale feestdag, ook
in Mazenzele (8 juli) en in Opwijk (9 juli). Om de
bewoners van de zorgcampus de kans te geven hun
Vlaamse feestdag te kunnen vieren, bracht onze
N-VA-afdeling hen een bezoek op 11 juli. En hoe
kon dit beter gevierd worden dan met taart, gebak
en koffie. Zowel de bewoners van het WZC De Oase,
WZC Heydeveld als van de serviceflats waren enthousiast over dit gesmaakte initiatief.

www.n-va.be/opwijk

De verandering werkt!
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Hervorming van
de kinderbijslag

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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