
Deze beleidsdoelstelling werd reeds eerder door 
het OCMW toegepast voor de uitbesteding van 
de kinderopvang. 3WPLUS diende de beste of-
ferte in en voert nu de opdracht uit. De buiten-
schoolse kinderopvang (IBO) en de vakantiewer-
king (VAJA) waren de volgende taken die het 

gemeentebestuur wou uitbesteden.

Er waren twee kandidaten en de meest voorde-
lige offerte werd ingediend door 3WPLUS. Deze 
offerte werd onderzocht en goedgekeurd door 
het schepencollege. Van de nieuwe uitbater werd 

de garantie verkregen dat het huidige personeel 
wordt overgenomen met behoud van alle rechten. 
De dienstverlening naar de bevolking toe moet 
minstens even goed zijn als in het verleden.

De privatisering zal voor de Opwijkse gemeen-
schap een besparing betekenen van 40.000 euro 
per jaar. Vanaf 1 januari 2017 gaat de overeen-
komst in uitvoering en einde 2019 zal het IBO 
en het VAJA verhuizen naar het nieuwe gebouw. 
Een verbeterde service in een nieuwe locatie: wat 
kunnen we nog meer bieden? 

Privatisering IBO en VAJA

Inhoud

In onze beleidsverklaring stond dat het gemeentebestuur 
geen taken moet uitvoeren die minstens even goed privé 
kunnen gebeuren. Het IBO en het VAJA kwamen hiervoor in 
aanmerking.

p.3 Burgemeester Albert Beerens, 
      40 jaar gemeenteraadslid

      Nieuwbouw voor gemeentelijke 
      basisschool De Boot

p.7 Openbare werken, stand van zaken

p.8 Agenda 2017

Burgemeester Albert Beerens voor de huidige gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang en de vakantiewerking.

OPWIJK
de lokale burgerkrant Open Vldnr 3- 2016

Niets belangrijker dan een goede 
gezondheid. En om het ongemak in 
moeilijkere periodes zo veel mogelijk 
te beperken, zorgde Maggie De Block, 
minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid, voor zes nieuwe gezond-
heidsmaatregelen. Op pagina vier en 
vijf zetten we ze even voor u op een rij.
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Voorwoord
We hebben 2016 uitgezwaaid en ver-
welkomen 2017. Een jaar waarin we 
verder werken aan alle projecten die 
we de voorbije jaren opgestart hebben. 
Met onze huidige bestuursmeerderheid 
hebben we een beleidsperiode van zes 
jaar. Twee derde is reeds voorbij en we 
kunnen met fierheid terugblikken op wat 
we reeds gerealiseerd hebben.

Belangrijker is echter wat er nog gaat 
komen, wat we reeds voorbereid hebben 
of waar we momenteel mee bezig zijn. 
De komende twee jaar staan we voor 
de opstart van de bouw van het nieuwe 
complex op de site van “De Boot”. Er 
komt een nieuwe school, de buiten-
schoolse kinderopvang (I.B.O.) wordt er 
gehuisvest, het VAJA krijgt er een on-
derkomen en er komt een ruime locatie 
voor de organisatie van eetfestijnen.

In Mazenzele komt er een nieuwe feest-
zaal, Het G.C. Hof ten Hemelrijk wordt 
reeds gedeeltelijk gerenoveerd, in het 
centrum van Opwijk komt een nieuwe 
parking en de infrastructuur voor de be-
drijvenzone “De Vlaamse Staak” wordt 
aangelegd. Dit maar om de belangrijkste 
te noemen. 

Eén ding is zeker: Wij zijn nog niet klaar. 
2017 wordt een jaar waarin opnieuw 
hard zal gewerkt worden. De toon is 
gezet!

Albert Beerens,
burgemeester 

Burgemeester 
Albert Beerens

Opwijk staat niet stil en springt mee op de digitale 
kar. Tijdens het schepencollege van 31 mei werd 
voor het eerst digitaal vergaderd. Ondertussen 
werd het systeem ook toegepast op de gemeen-
teraad van 22 november en de OCMW-raad van 
1 december.
Het digitaal vergaderen draagt alvast bij tot een 
efficiëntere werking van gemeente en OCMW-
diensten. Het versterkt eveneens de dagdage-
lijkse dienstverlening aan de burgers. 

Digitaal vergaderen

Een degelijk parkeerbeleid is onontbeerlijk om een op-
timale mobiliteit te verzekeren. In het centrum van onze 
gemeente wordt in de nabije toekomst werk gemaakt 
van de aanleg van een nieuwe parking op de Borchtsite. 
Deze parking zal het mogelijk maken om een doordacht 
parkeerbeleid te ontwikkelen.

FEESTZAAL
Ook in het centrum van Mazenzele dient er een nieuwe 
parking aangelegd te worden. De voorbije jaren werd 
er gezocht naar een geschikte locatie, deze werd gevon-
den en de gemeente heeft de gronden aangekocht. Deze 
parking zal gelegen zijn achter de pastorie en kan ge-
bruikt worden voor activiteiten in het centrum van Ma-
zenzele. De parking zal gelegen zijn naast de nog op te 
richten feestzaal en zal in dit kader ook zijn nut hebben. 
Nog een realisatie om naar uit te kijken!

Degelijk parkeerbeleid

Dat er in onze gemeente veel aandacht naar onderwijs gaat, 
is ondertussen voldoende bekend. Het gemeentelijk onder-
wijs omvat drie scholen: de basisschool De Boot, het buiten-
gewoon lager onderwijs De Moza-ik en het buitengewoon 
secundair onderwijs ’t Schoolhuis. De toekomst van De Boot 
wordt in een ander artikel uitvoerig besproken. De Moza-ik 
zit in een relatieve nieuwbouw.

Voor ’t Schoolhuis werd een nieuwe vleugel bijgebouwd. 
Deze werd begin van dit schooljaar in gebruik genomen. 
De officiële opening is voorzien voor vrijdag 10 maart 2017. 
Deze nieuw vleugel zorgt voor meer kwalitatief onderwijs 
voor de afdelingen Lassen en Schilderen. Het mag niet al-
leen de bedoeling zijn nieuwe gebouwen op te richten, ook 
de financiering moet rond zijn. De financiering van deze 
nieuwe vleugel moest hoofdzakelijk gebeuren met Vlaamse 
subsidies en met de opbrengst van de verkoop van het ge-
bouw in de Schoolstraat waar de schildersafdeling voordien 
gehuisvest was. Dit gebouw werd openbaar verkocht voor 
267.000 euro.

Ook verkopen 
is belangrijk

Burgemeester Albert Beerens 
voor het verkochte gebouw in de 
Schoolstraat.

Burgemeester Albert Beerens in het 
centrum van Mazenzele, op de plaats 
waar de nieuwe parking komt.



In 1976 zette Albert Beerens zijn eerste stappen 
in de Opwijkse politiek. Maar reeds als tiener had 
de jonge Albert interesse in politiek. Hij was ac-
tief in de “Leuven Vlaams”-beweging van mei ‘68 
en werd in het college in Dendermonde verkozen 
als eerste voorzitter van de leerlingenraad.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 was 
hij kandidaat op de lijst GEMBEL, een lijst met 
kandidaten van SP en PVV. Hij kreeg de zevende 
plaats en werd verkozen met 567 voorkeurstem-
men. Dat zijn heel wat stemmen als je bedenkt 
dat hij slechts in januari ‘75 naar Opwijk verhuis-
de. Dit resultaat was dan ook voor een groot deel 
te danken aan de steun van zijn populaire broer, 
dokter Raoul Beerens.

Albert begon aan de uitbouw van zijn partij en 
de oprichting van verschillende zusterver-
enigingen. Eind 1976 werd de liberale 
gepensioneerdenbond opgericht die 
momenteel meer dan 500 leden telt. 
Als gevolg van dit succesverhaal werd 
enkele jaren later de liberale vrou-
wenbeweging opgericht, momenteel 
met meer dan 300 leden. Nadien ont-
stond ook nog de liberale jongerenver-
eniging.

Bij de verkiezingen van 1978 stelde Albert zich 
kandidaat voor de Kamer van Volksvertegen-
woordigers. Hij zou zich nadien nog enkele ma-
len nationaal kandidaat stellen, al was het maar 
om de partij nationaal te steunen. Bij de gemeen-

teraadsverkiezingen van 
1982, 1988, 1994, 2000, 2006 

en 2012 werd hij aangeduid als 
lijsttrekker. Bij elke verkiezing 

verbeterde hij zijn score, om in 2012 
uit te komen op 1994 voorkeurstemmen 

(20% van het totaal aantal uitgebrachte stem-
men).

Na 24 jaar oppositie werd hij op 1 januari 2001 
benoemd tot burgemeester van Opwijk, een man-
daat dat hernieuwd werd op 1 januari 2013. Hij 
oefent dit burgemeestersambt uit met volle over-
tuiging, maakte er zijn levenswerk van en droomt 
verder van een mooie toekomst voor Opwijk. Ook 
na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wil 
hij er graag opnieuw staan.

Veertig jaar gemeenteraadslid

Politiek is onontbeerlijk in onze samenleving. Sommigen 
voelen zich ook geroepen om deel te nemen en beleidsver-
antwoordelijkheid op te nemen. Albert Beerens is zo ie-
mand.

Nieuwbouw BS De Boot
Onderwijs is belangrijk voor onze opgroeiende kin-
deren. Vandaar de zorg van het huidige bestuur om 
de verouderde schoolgebouwen te vernieuwen. De 
nood is hoog want een aantal leerlingen van De Boot 
worden momenteel ondergebracht in containers. Dit 
terwijl er nog een ernstige aangroei van leerlingen 
verwacht wordt.

Het project omvat de kleuter- en lagere school maar 
geeft ook onderkomen aan het IBO en het VAJA. 
Er wordt eveneens een refter met keuken voorzien 
die kan gebruikt worden voor eetfestijnen van ver-
enigingen. De bouw zal in twee fasen gebeuren. In 
de eerste fase komt de nieuwbouw voor de lagere 

school aan bod. In de tweede fase volgt de kleuter-
afdeling en het afzonderlijke gebouw voor het IBO 
en het VAJA.

De werken starten op 1 augustus, het einde van de 
werken is voorzien eind 2019. Aangezien de veilig-
heid prioritair is, voorzien we afzonderlijke voet- en 
fietspaden, alsook een veilige uitstapplaats voor 
bussen en auto’s. Tijdens de werken krijgen de kin-
deren die geen onderdak hebben in De Boot een 
plaats in de Sint Anna-site. Onze belangrijkste zorg 
is dat onze jeugd kwalitatief onderwijs kan genieten 
in ruime, moderne lokalen, in een groene en ver-
keersveilige omgeving.
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In 2012 behaalde 
Albert Beerens 

twintig procent van 
het totaal aantal 

stemmen in 
Opwijk

 Albert Beerens bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1976. Samen 
met de de drie andere verkozenen van de toenmalige PVV.

Schepen Joske Vermeir met 
de maquette van de nieuw-
bouw.
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Zes nieuwe gezondheidsmaatregelen die u vooruit helpen
Niets belangrijker dan een goede gezondheid, daar is iedereen het ongetwijfeld over 
eens. En om het ongemak in moeilijkere periodes zo veel mogelijk te beperken, zorgde 
Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, voor zes nieuwe ge-
zondheidsmaatregelen. We zetten ze even voor u op een rij.

SNELLER TOEGANG TOT NIEUWSTE 
THERAPIEËN EN MEDICIJNEN
Ongeveer 3.700 patiënten voor wie momenteel geen doeltref-
fende medische behandeling bestaat, zullen nog dit jaar toegang 
kunnen krijgen tot innovatieve medicijnen die nog niet geregi-
streerd zijn. Minister De Block: “Dankzij dit systeem zullen deze 
patiënten toegang krijgen tot innovatieve geneesmiddelen tot 
twee jaar voordat de terugbetaling is goedgekeurd.”
 

GENEESMIDDELEN 
WORDEN
GOEDKOPER
Geneesmiddelen zoals 
antidepressiva en antihy-
pertensiva zijn goedkoper 
geworden. Zowel de patiënt 
als de ziekteverzekering 
kunnen zo besparen. Daar-
naast daalde ook de prijs 
van alzheimerremmers. In totaal besparen de Bel-
gische patiënten 11 miljoen euro. De prijs van ge-
nerieke geneesmiddelen daalt met zes tot zeventien 
procent.

%

OPTIMALISATIE GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG
We zorgen ervoor dat de hulp die aan 
jongeren wordt geboden door verschil-
lende diensten en niveaus, naadloos ver-
loopt. De hulpverleningsorganisaties die 
nu bestaan moeten beter en vlotter met 
mekaar samenwerken. De begeleiding 
en hulp versterken we zodat jongeren zo 
lang mogelijk thuis kunnen blijven. Daar-
naast staat preventie en vroeg-detec-
tie van psychische en psychiatrische 
problemen hoog op de agenda. Voor 
volwassenen wor-
den de bestaande 
netwerken voor 
geestelijke gezond-
heidszorg uitgerold. 
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Zes nieuwe gezondheidsmaatregelen die u vooruit helpen
Minister De Block: 

“We blijven investeren
 in de gezondheid van 

onze burgers
en we hervormen 

om dit alles 
betaalbaar te houden”

E-GEZONDHEID IN OPMARS: AL 4 MILJOEN TOESTEMMINGEN 
VOOR DIGITALE UITWISSELING INFO
Meer dan vier miljoen Belgen hebben al hun toestemming gegeven voor de digitale 
uitwisseling van hun medische gegevens tussen zorgverstrekkers. E-Gezondheid 
draagt bij tot de continuïteit van zorg en tot een vlotte multidisciplinaire sa-
menwerking tussen zorgverleners. De voorwaarde is uiteraard dat zorgverleners 

de medische informatie over patiënten digitaal 
met elkaar mogen uitwisselen. Daarom is het es-
sentieel dat zoveel mogelijk burgers hier hun toe-
stemming voor geven. Het is in het belang van de 
patiënten dat elke zorgverlener hen steeds kunnen 
behandelen op basis van de meest recente infor-
matie uit hun medisch dossier.
 

BORSTRECONSTRUCTIE MET EIGEN WEEFSEL GOEDKOPER
Begin juli werd er een akkoord bereikt over de bete-
re terugbetaling van borstreconstructie met eigen 
weefsel na borstverwijdering ten gevolge of ter preven-
tie van kanker. Op tweepersoonskamers kunnen geen 
supplementen worden aangerekend en  esthetische 
supplementen worden verboden. Op eenpersoonska-
mers worden de supplementen, rekening houdend met 
de voormelde verhoging, begrensd tot 100%. Ieder jaar 
ondergaan ongeveer 1500 vrouwen zo’n ingreep.
 

SENSORPLEISTERS VOOR 
DIABETES TYPE 1: BETERE 
OPVOLGING EN NOOIT 
MEER PRIKKEN
Kinderen en adolescenten met diabetes 
type 1 krijgen sinds 1 augustus ook sen-
sorpleisters, waarmee ze hun glucosege-
halte kunnen meten, terugbetaald. In juni 
werd dit al voor volwassenen goedgekeurd. 
Maggie De Block: “We willen dat de patiënt 
zelf haar of zijn 
zorg gedeeltelijk 
in handen neemt 
en door deze 
nieuwe meet-
methode is dit 
perfect mogelijk.
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1. De Opwijkse Liberale Vrouwen openden de 
Week van de Smaak en serveerden aan de 146 
aanwezigen een heerlijke retro feestmaaltijd.

2. De jaarlijkse speelgoedinzameling van Jong 
VLD Opwijk-Mazenzele werd voor de 11de keer 
een groot succes. Er werd nog meer speelgoed in-
gezameld dan de vorige jaren. Het OCMW zal het 
ingezamelde speelgoed verdelen.

3. Meer dan honderd kinderen kwamen naar het 
kerstfeest van Open Vld Opwijk-Mazenzele in sa-
menwerking met de Liberale Mutualiteit Vlaams 
Gewest. Clown Papa Chico zorgde voor het amu-
sement, de kerstman voor de pakjes.

4. OCMW-raadsleden Peter Beerens en Els Van 
Gucht op de kerstmarkt van woonzorgcentrum 
De Oase.

1. 2.

3. 4.

5.

Opwij k
 in beeld

4.



Openbare werken 
in uitvoering
We zijn ondertussen vier jaar ver in de 
legislatuur en hebben alvast niet stilgeze-
ten. Er zijn verschillende projecten in aan-
loop naar uitvoering waaronder:

- de multifunctionele zaal in Mazenzele;
- de nieuwe gebouwen voor de school 
  “De Boot”;
- de parkeerplaats op de “Borchtsite”;
- het masterplan gemeenschapscentrum;
- de uitbouw van het bedrijventerrein “De 
  Staak” aan het Rodeveld.

Op dit moment zijn de werken aan de 
Droeshoutstraat, de Mazelstraat en de 
Mechelstraat in afwerkingsfase. Door on-
verwachte problemen met de ondergrond 
in de Mazelstraat en de Mechelstraat, 
werd er heel wat vertraging opgelopen. 
Ondertussen zijn de fi ets- en voetpaden 
volledig afgewerkt en op dit moment is 
het gieten van de onderlaag in het Perre-
veld en de Droeshoutstraat in volle uitvoe-
ring. Er rest dan enkel nog de toplaag in 
asfalt die pas geplaatst mag worden na 1 
maart 2017. Tot dan zal de straat afgeslo-
ten blijven voor doorgaand verkeer.

Voor 2017 plannen we de aanleg van een 
gescheiden rioleringstelsel op de Ring-
laan en de Hollestraat. De Fabriekstraat 
tussen de Marktstraat en de Ringlaan 
krijgt een nieuw voetpad en wij hopen ook 
het voetpad van de Heirbaan en de Bun-
derstraat te vernieuwen. Wij doen wat we 
kunnen met het volste vertrouwen! 

De gemeente Opwijk is momenteel bezig met de 
uitbouw van de voetbalaccomodaties op de Molen-
kouter en Tesseskouter. Belangrijk hierbij is dat de 
voetbalvelden zo veel mogelijk moeten kunnen ge-
bruikt worden. Daarvoor zijn kunstvelden de ideale 
oplossing. Op de Molenkouter werd het veld reeds 
aangelegd en wordt het veelvuldig gebruikt.

De aanleg van het tweede kunstveld op Tesseskou-
ter is momenteel in uitvoering. Hopelijk kan dit ook 
spoedig in gebruik genomen worden. De investerin-
gen die hier gebeuren hebben in de eerste plaats tot 
doel onze jeugd op een comfortabele manier te laten 
sporten.

Investeren in jeugd en sport

Burgemeester Albert Beerens aan het nieuwe 
kunstveld op de Tesseskouter
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Open Vld kiest bewust voor 
milieuvriendelijk drukwerk

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34, 
1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn Rutten
CONTACT: Tel. 02 549 00 20
EINDVERANTWOORDELIJKE: Laure Stuyck
REDACTIE: alexander.vandersmissen@openvld.be 
(coördinatie & eindredactie), ellen.brits@ openvld.be 
(eindredactie)
LAY-OUT: ilde.cogen@openvld.be, 
ilona.berghmans@openvld.be 
SECRETARIAAT: peter.verhofstadt@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL : Albert Beerens, Ravensveld 4, 1745 
Opwijk

Schepen Pierre Van de Velde bij de werken aan de 
Droeshoutstraat

 Pascale 
De Koninck
Secretariaat Open 
Vld 

 Els Van Gucht
OCMW-raadslid 

 Christiane 
Goubert
Secretariaat Open 
Vld 

 Roland Mortier
Gemeenteraadslid
Penningmeester 
Open Vld

ONZE MENSEN

Annelies 
De Pauw
OCMW-raadslid



Agenda 2017

vragen/suggesties/opmerkingen > contacteer ons
Je kan met ons contact opnemen via 
Christiane Goubert, info@vldopwijk.be, 
052 35 81 61
Informatie vind je op www.vldopwijk.be

Ja, Open Vld 

gee�  me 

goesting in 

de toekomst!

Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en aan een samenleving 
die vooruitgaat? Denk je toekomstgericht en ben je p� itief ingesteld? 
Sluit je dan nu aan bĳ  Open Vld!

Welke voordelen geniet je als lid?
> Je hebt spreek- en stemrecht op onz e congressen.
> Je kan je stem uitbrengen over onz e ontwerp-kandidatenlij sten bĳ  verkiez ingen.
> Je kan je kandidaat stellen voor een � nctie in één van onz e besturen.
> Je ontvangt wekelij ks in je mailb�  een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onz e partĳ .
> Driemaandelij ks sturen wĳ  je per p� t het ledenmag� ine Blauw.

NIEUWJAARSRECEPTIEJJ
VRIJDAG 20 JANUARI 2017 VAN 20u00 TOT 24u00

SCHUUR G.C. HOF TEN HEMELRIJK - KLOOSTERSTRAAT  7 - OPWIJK

GEDURENDE DE GANSE AVOND BIEDEN WIJ U GRATIS HAPJES EN DRANKJES AAN.
ER IS OOK MUZIKALE OMLIJSTING VOORZIEN.

HEBBEN HET GENOEGEN U, SAMEN MET UW FAMILIE  EN VRIENDEN, 
UIT TE NODIGEN OP DE

 Arianne 
De Bondt
Gemeenteraadslid 

 Peter Beerens
OCMW-raadslid
Plaatsvervangend 
OCMW-voorzitter 

 Marieke 
De Medts
Gemeenteraadslid

 Joske 
Vermeir

4de Schepen 

 Pierre 
Van de Velde
2de Schepen
Ondervoorzitter 
Open Vld 

 William 
Engels
Voorzitter 
gemeenteraad 

 Albert 
Beerens
Burgemeester
Voorzitter Open Vld 

ONZE MENSEN

Nico
Du Buisson
Gemeenteraadslid 

20/01 Nieuwjaarsreceptie Open Vld - GC Hof ten Hemelrijk
21/01 Nieuwjaarsetentje Jong VLD
04/02 Nieuwjaarsetentje Liberale Vrouwen - Teaterhuyse
Maart Eéndagsreis Liberale Gepensioneerden
04/03 Ledenfeest Open Vld - Theaterhuyse
25/03-26/03 Eetfestijn Open Vld - BS De Duizendpootrakkers
06/04 Crea-avond Liberale Vrouwen - GC Hof ten Hemelrijk
08/04 Jubileumviering Liberale Gepensioneerden - GC Hof ten Hemelrijk
01/05 1-mei fietstocht Open Vld
21/05 Eetfestijn Liberale Gepensioneerden
September Eéndagsreis liberale gepensioneerden
02/09 Italiaanse Avond Jong VLD - BS De Duizendpootrakkers
22/10 Pannenkoekenfestijn Liberale Vrouwen - GC Hof ten Hemelrijk
26/10 Crea-avond Liberale Vrouwen - GC Hof ten Hemelrijk
05/11 St Maartenfeest Liberale Gepensioneerden - GC Hof ten Hemelrijk
02/12 Speelgoedinzameling Jong VLD
17/12 Kerstfeest Open Vld - GC Hof ten Hemelrijk
18/12 Kerstfeest Liberale Gepensioneerden GC Hof ten Hemelrijk
21/12 Crea-avond Liberale Vrouwen - GC Hof ten Hemelrijk

WIL JE MEER INFO?
Open Vld: Christiane Goubert (052/35.81.61)
Jong VLD: Laura Cherretté (0496/76.13.78)
Liberale Vrouwen: Arlette Van Der Meersch
(0474/41.88.40)
Liberale Gepensioneerden: Albert Beerens
(052/35.81.61)

website: www.openvldopwijk.be
e-mail: info@openvldopwijk.be
Meer weten over onze verwezenlijkingen, onze vereni-
gingen, gemeentenieuws, ...? Volg ons via onze face-
bookpagina en twitteraccount. 


