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Beste Opwijkenaar,

Voor N-VA Opwijk-Mazenzele begint 
er een drukke periode. Dit najaar en 
begin 2018 gaan we de straat op. 
Wij komen bij u langs om te weten te 
komen wat voor u belangrijk is in de 
gemeente.

De N-VA is sociaal voelend, en dat 
tonen we aan in dit nummer. In onze 
vorige huis-aan-huisbladen lieten 
we al zien dat de N-VA-initiatieven 
op vlak van vrije tijd, bedrijven en 
milieu een meerwaarde betekenen 
voor Opwijk. In deze editie hebben 
we het vooral over het welzijn in onze 
gemeente.

Ook hier werkt de verandering 
duidelijk. Onder invloed van onze 
schepen van Welzijn en voorzitter 
van het OCMW, Patrick De Smedt, 
namen we in Opwijk een paar 
prachtige initiatieven. Het activeren 
van mensen zonder job was zelfs 
nationaal nieuws. Voor velen was 
het de opstap naar een echte job. 
De N-VA is er immers van overtuigd 
dat mensen aan een job helpen de 
beste manier is om uit de armoede 
te geraken. 

Tot slot leest u meer over onze lijst-
trekker voor de komende gemeente-
raadsverkiezingen. Wij wensen u een 
mooi najaar toe.

  Ludwig Van den Broeck 
voorzitter N-VA  
Opwijk-Mazenzele

Het afdelingsbestuur heeft unaniem 
gekozen voor Inez De Coninck als lijst-
trekker bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 2018. Inez heeft zich de afgelo-
pen jaren meer dan bewezen als schepen.

Dankzij uw massale steun werd zij ook 
de eerste Vlaams volksvertegenwoordiger 
ooit uit Opwijk. Ook daar werd ze  
algauw opgemerkt en beloond met het 
ondervoorzitterschap van de N-VA-fractie 
in de Kamer.

N-VA Opwijk-Mazenzele stond voor 
een moeilijke keuze. Met vier degelijke 
schepenen was het niet simpel om onze 
lijsttrekker te kiezen. 

Schepenen Jan Couck, Johan Deleu en 
Patrick De Smedt zullen op plaats twee, 
drie en vier staan. Ook zij hebben prima 
werk verricht in hun bevoegdheden en 
verdienen uw stem. 

Samen met de andere kandidaten willen 
zij verder werken aan onze mooie  
gemeente.

Inez De Coninck  
trekt N-VA-lijst in 2018 

 Van links naar rechts: Johan Deleu, Patrick De Smedt, 
Inez De Coninck en Jan Couck.

Opwijk zet in op welzijn en kwaliteitsvolle zorg 
OCMW-voorzitter en schepen van Welzijn Patrick De Smedt zorgde de voorbije jaren voor 
een trendbreuk op vlak van sociaal beleid en welzijn. Onder zijn impuls werd er al heel 
wat gerealiseerd, zoals het invoeren van gemeenschapsdienst. “We willen een kwaliteits-
volle openbare ouderzorg garanderen, ook naar de toekomst toe”, zegt Patrick. “Dit door 
de oprichting van een Zorgbedrijf.” Op pagina 2 en 3 vindt u een fotoverslag. 

Lessen Nederlands voor anderstaligen p. 2 Welzijn en kwaliteitsvolle zorg p. 2 en 3
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Mensen met een uitkering 
maken zich vier halve da-
gen per week verdienstelijk 
voor de samenleving. Ze 
krijgen opnieuw wat meer 
structuur in hun leven en 
doen zo de nodige erva-
ring op als opstap naar 
een job in het normale 
arbeidscircuit. En dit lukt 
aardig, want sinds de 
start in april 2015 hebben 
al heel wat mensen werk 
gevonden op de reguliere 
arbeidsmarkt.

 Buurtzorg Den Hopstaak werd opgestart. Ouderen die 
nog thuis wonen, kunnen daar wekelijks deelnemen aan 
activiteiten en van verschillende diensten gebruikmaken. 
Volgend jaar wordt er een zorgvereniging opgericht om 
de huidige kwaliteitsvolle openbare ouderenzorg in onze 
gemeente ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen.

 Het administratief gebouw langs de 
Kloosterstraat werd afgebroken en maakt 
plaats voor een groene oase voor bewoners 
en bezoekers.

  We namen bovendien nog andere initiatieven om mensen naar een job te 
leiden:

1   We organiseren lessen Nederlands voor anderstaligen met nu al 83 cursisten en negen vrijwilligers 
als lesgevers. 

2   Het vaste opleidingsprogramma binnen ’t Kapstoksken betekent voor vele vrouwen een mooie 
opstap naar een echte job.

3   Via de tewerkstellingscel doen mannen ervaring op in een aantal onderhoudstaken en maken zij 
meer kans op de gewone arbeidsmarkt.

Kortom, onze gemeente slaagde er dankzij deze initiatieven in om als een van de weinige gemeenten in 
Vlaanderen het aantal leefloners onder controle te houden en zelfs spectaculair te doen dalen, van 73 
bij het begin van de bestuursperiode naar 45 op dit moment.

Rechten en plichten zijn de rode draad in ons beleid en dat werpt duidelijk vruchten af. We zijn dan ook 
trots op dit mooie resultaat.

Welzijn
Voor de inwoners van Opwijk startten wij nieuwe diensten op: 
Burenbemiddeling: een gratis dienst voor alle inwoners om hun ruzies bij te leggen op vrijwillige basis.
Een drugs- en alcoholpreventiedienst om alle preventie-initiatieven te coördineren en concrete acties uit te werken.

Schepen van Welzijn Patrick De Smedt

“Mensen zonder job activeren 
is mijn topprioriteit”
Het is duidelijk dat mensen aan een job helpen de beste 
manier is om uit de armoede te blijven. Daarom hebben we 
daar de voorbije bestuursperiode sterk op ingezet. “Mensen 
zonder job activeren is tot nog toe dan ook mijn topprioriteit 
geweest”, zegt schepen van Welzijn Patrick De Smedt. “Naast 
de andere initiatieven die we al namen en die we nog steeds 
nemen, voerden we ook als eerste gemeente in Vlaanderen  
gemeenschapsdienst in, en dat op vrijwillige basis. We haal-
den hiermee zelfs de nationale pers.” 

Opwijk zet in op welzijn en 
kwaliteitsvolle zorg

 De zorgcampus zelf werd opgewaardeerd met een nieuw 
serviceflatgebouw met 32 flats, de vlindertuin, een polyva-
lente zaal, terras en groene omgeving.

 De was- en strijkafdeling werd volledig vernieuwd.

Serviceflats

Strijkatelier

 Er werd een goedwerkende welzijnsraad opgericht, net 
als de werkgroep ‘gewoon anders’, voor mensen met een 
beperking. Op advies van de welzijnsraad werden heel wat 
reglementen aangepast en namen we veel initiatieven. Op 
de foto: onze bestuursleden Vincent De Pauw, Els Van Bug-
genhout en Patrick De Smedt.

 Onze gemeente kocht onder meer defibrillators en organi-
seert opleidingen. Daarom werden we erkend als hartveili-
ge gemeente.

Welzijnsraad

Hartveilige gemeente

 Vorig jaar verkreeg onze gemeente de erkenning voor het 
oprichten van een Huis van het Kind.
De strijd tegen armoede is al jaren ons speerpunt. We 
organiseren onder meer een familiepicknick en workshops 
voor alle scholen in samenwerking met de vzw schulden op 
school.

 Op de N-VA-nieuwjaarsreceptie zetten we de taallesge-
vers in de bloemetjes.

Taallesgevers

 Ter gelegenheid van 11 juli boden we de bewoners van de 
serviceflats en zorgcentra in onze gemeente graag een stukje 
taart met koffie aan.

 Onze vertegenwoordigers in het OCMW Harry De 
Visscher, Linda Verbesselt en voorzitter Patrick De Smedt 
staan voor u klaar.

OCMW-raadsleden

Groene oase

Zorg-
campus

 Iedereen wint bij gemeenschapsdienst.
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


