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Beste vrienden,

Waar staat Open Vld Opwijk-Mazenzele 
voor? Welke klemtonen wil onze partij de 
komende zes jaar leggen? Maar ook, wat 
denkt de Opwijkse burger over het te voeren 
beleid?

Een antwoord op al deze vragen hebben 
wij gebundeld in ons programma. Om 
tot dit programma te komen, hebben wij 
de voorbije maanden de mening van de 
Opwijkse burger gevraagd. Een aantal 
belangrijke beleidsdomeinen kwamen aan 
bod. Iedereen kreeg de kans om mee te 
werken en velen hebben ons referendum 
beantwoord.

In verschillende werkgroepen, bestaande 
uit onze mandatarissen, onze kandidaten 
en andere geïnteresseerden werden uw 
antwoorden gebundeld en uitgewerkt 
tot een beleidsdocument dat wij als ons 
programma aan u willen voorstellen. Er 
werd uitgebreid rekening gehouden met 
uw wensen en verwachtingen. Met dit 
programma als leidraad willen wij van 
Opwijk een moderne gemeente maken die 
toch haar landelijk en Vlaams karakter kan 
behouden.

Wil u dat Opwijk een gemeente wordt waar 
iedereen in harmonie kan samenleven, dan 
liggen uw garanties bij Open Vld.

inhoudstafel. uw mening is voor open vld van 
groot belang.

albert
beerens
burgemeester - lijstrekker
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Op 14 oktober gaan we allen naar de stembus. 
Open Vld heeft de voorbije legislatuur Opwijk op 
een kundige manier bestuurd. Er werd heel wat 
gerealiseerd maar het werk is nooit af.

Op 14 oktober rekenen we terug op jullie steun. 
Vooraleer we zo ver zijn, willen we enerzijds jullie 
mening kennen over het beleid van de voorbije 
jaren maar anderzijds ook jullie visie kennen 
over wat er nog moet gerealiseerd worden de 
komende beleidsperiode. Daarom hebben we 
in de loop van de maand mei naar jullie mening 
gevraagd via een enquête.

Vijfentwintig stellingen werden u voorgelegd. 
Hierbij geven wij u graag het resultaat van deze 
bevraging.

veiligheid

Stelling 1: ik voel mij veilig in Opwijk

Een grote meerderheid geeft een positief 
antwoord. Dit sluit aan bij de lage 
criminaliteitscijfers van de politie.

Stelling 2: er is voldoende camerabewaking op 
openbare plaatsen

Hoewel een groot deel hierover geen mening 
heeft, zien we dat toch 1/3e van de respondenten 
meer camera’s wenst.

Het loont de moeite om hier verder in te 
investeren.

Stelling 3: er is voldoende politie aanwezig in het 
straatbeeld

De reacties zijn verdeeld, we willen meer politie op 
een efficiënte manier inzetten in het straatbeeld.

sociaal welzijn

Stelling 4: kansarmen krijgen voldoende 
ondersteuning

Een grote groep is akkoord, maar velen 
hebben geen mening. Een betere 
communicatie zorgt voor meer inzicht in de 
ondersteuningsmaatregelen.

Stelling 5: er zijn genoeg sociale voorzieningen
 
Voor de meesten onder ons zijn er op dit vlak 
geen problemen, ook niet bij de groep van de 
meer dan zestigjarigen.

Stelling 6: sociale fraude wordt voldoende 
bestreden

Velen zijn niet op de hoogte van de initiatieven 
tegen sociale fraude. Meer informatie en 
bekendmaking van de genomen maatregelen 
is wenselijk. Diegenen die duidelijk geantwoord 
hebben zijn verdeeld.
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verkeer, mobiliteit en openbare 
werken

Stelling 7: de snelheidsbeperkingen worden 
overal gerespecteerd

Deze stelling wordt resoluut verworpen. Er moeten 
zeker initiatieven genomen worden om dit te 
verbeteren.

Stelling 8: ik voel mij veilig als zwakke 
weggebruiker

De meningen zijn duidelijk verdeeld. In alle geval 
moet de zwakke weggebruiker voldoende worden 
beschermd.

Stelling 9: ik ben tevreden over de communicatie 
omtrent openbare werken

De grote meerderheid is akkoord met deze 
stelling. De initiatieven van deze legislatuur 
werpen vruchten af.

ruimtelijke ordening

Stelling 10: Opwijk behoudt haar landelijk 
karakter

De meerderheid is van mening dat Opwijk 
haar landelijk karakter aan het verliezen is. 
De inspanningen die werden gevoerd om het 
landelijk karakter van opwijk te behouden moeten 
zeker verder gezet worden.

Stelling 11: er is voldoende groen in mijn 
gemeente

Een kleine meerderheid meent van wel, maar 
deze nipte positieve uitkomst wijst erop dat dit 
thema extra aandacht vraagt.

Stelling 12: er is voldoende parkeergelegenheid 
in het centrum

De meningen zijn verdeeld. Met de aanleg van 
de parking op de Borchtsite zal dit probleem 
opgelost worden.

ondernemen en middenstand

Stelling 13: ik winkel bij de Opwijkse handelaars

De resultaten tonen aan dat een grote 
meerderheid in Opwijk winkelt. Wat we alleen 
maar kunnen toejuichen en aanmoedigen.

Stelling 14: de gemeente ondersteunt de lokale 
economie

Onze maatregelen om de lokale economie te 
ondersteunen hebben geholpen en moeten we 
meer naar buiten brengen.

Stelling 15: er is voldoende werkgelegenheid in 
Opwijk
 
De helft heeft hier geen mening over. De 
initiatieven van deze legislatuur zullen in de nabije 
toekomst in alle geval meer werkgelegenheid 
creëren.

vrije tijd en onderwijs

Stelling 16: er is nood aan een nieuwe fuifzaal

Een groot gedeelte van de bevolking sluit zich 
hierbij aan. Uitgaan in eigen gemeente is veiliger 
en praktischer voor onze jeugd, en moeten we 
dus blijven bevorderen.

Stelling 17: wifi op openbare plaatsen moet 
uitgebreid worden

De meesten staan hier duidelijk positief tegenover.
De gemeente moet mee met de digitalisering van 
onze maatschappij, iets waar wij verder werk van 
zullen maken.

Stelling 18: het verenigingsleven en de 
wijkfeesten moeten blijvend ondersteund worden

Een overgrote meerderheid is akkoord met deze 
stelling. Het gevoerde beleid moet verdergezet 
worden. Een bloeiend verenigingsleven en een 
actieve wijkwerking bevorderen de sociale 
samenhang.

Stelling 19: er is nood aan een nieuwe sporthal en 
een nieuwe atletiekpiste

De helft van de bevolking ziet de noodzaak 
hiervan in. We willen blijven investeren in 
sportinfrastructuur voor iedere sporter.

Stelling 20: het Opwijks onderwijs is kwaliteitsvol

Een akkoord van een duidelijke meerderheid. De 
realisatie van de nieuwbouw van ‘De Boot’ zal 
hier alleen maar positief aan bijdragen.

diversiteit en inburgering

Stelling 21: vreemdelingen moeten snel 
Opwijkenaar worden

Verdeelde meningen. Opwijkenaar zijn is meer 
dan hier wonen, maatschappelijke integratie is de 
basis: de taal leren, deelnemen aan het sociaal 

en verenigingsleven, allemaal initiatieven die een 
opstap zijn naar Opwijkenaar worden.

Stelling 22: de gratis Nederlandse lessen dragen 
bij tot de inburgering van de anderstaligen

Hier wordt door een zeer grote meerderheid 
gesteld dat de huidige inspanningen moeten 
verder gezet worden..

milieu, afval en energie

Stelling 23: ik wil extra betalen voor wekelijkse 
huisvuilophaling

De meerderheid wenst duidelijk geen stijging van 
de kostprijs voor huisvuilophaling, ook al gebeurt 
deze frequenter.

Stelling 24: het burgemeestersconvenant zorgt 
voor minder CO2 uitstoot

Geen mening van de grote meerderheid, 
betere communicatie is dus duidelijk nodig. Het 
burgemeestersconvenant is onvoldoende gekend.

Stelling 25: de productie van hernieuwbare 
energie wordt voldoende gestimuleerd

Velen hebben geen mening hierover. Bij de rest 
is meer dan het dubbel niet akkoord met deze 
stelling. Verdere acties zijn wel nodig, ook zeker 
naar bekendmaking van mogelijke stimulansen.

Open Vld wenst iedereen te bedanken 
die meegewerkt heeft aan deze 
enquête. Uw mening is voor ons van 
groot belang. De resultaten van deze 
bevraging zijn opgenomen bij de opmaak 
van ons programma voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen.

albert
Beerens

Uw burgemeester en lijsttrekker Open Vld
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1.1  financiën.

• Voor Open Vld Opwijk – Mazenzele kan er geen 
sprake zijn van een verhoging van de lokale 
basisbelastingen.

• Gemeente en OCMW moeten het 
kerntakendebat verder voeren, om te bepalen 
welke taken ze nog zelf zullen vervullen en 
welke ze uitbesteden, wat kostenbesparend is.

• Er moet gekozen worden voor een maximale 
digitalisering van de gemeentelijke 
dienstverlening en een grondige 
administratieve vereenvoudiging.

• Er moet werk gemaakt worden van een 
verdere integratie van gemeente en OCMW 
en een optimale samenwerking met de 
overheidsdiensten en privépartners.

• De gemeente moet aan een actief schuldbeheer 
doen om de interestlasten te drukken.

• Het OCMW dient er streng op toe te zien dat 
alleen steun wordt verleend aan mensen die 
het echt nodig hebben.

• De gemeente en het OCMW moeten maximaal 
gebruik maken van de BTW-recuperatie.

• De kostprijs van bepaalde dienstverleningen 
dient afgewogen te worden tegen de 
voordelen ervan.

• Er dient maximaal gebruik gemaakt te worden 
van subsidies, toegekend door de hogere 
overheden.

1.2 personeel.

Open Vld Opwijk – Mazenzele heeft hieromtrent 
volgende ideeën:

• Bij aanwervingen moet rekening gehouden 
worden met de diverse competenties en niet 
louter met diplomavereisten.

• Het doel van een efficiënt personeelsbeheer is 
niet alleen kostenbesparend maar moet ook 
een kwaliteitsvolle dienstverlening garanderen 
voor de inwoners van de gemeente. 

• Via een systeem van evaluatie wordt de 
motivatie van personeelsleden nauw 
opgevolgd en aangescherpt. Gemotiveerde 
personeelsleden krijgen hierdoor de kans op 
interne promotie.

• De gemeente en OCMW hebben een 
belangrijke voorbeeldfunctie op het vlak 
van tewerkstelling voor mensen met een 
arbeidshandicap. Het personeelsbeleid moet 
voldoende kansen bieden.

• De gemeente moet ook werk maken van de 
verdere uitbouw van een digitaal loket.

• Via een gemeentelijke ombudsman worden 
klachten van inwoners geregistreerd en 
opgevolgd. Een jaarlijks rapport van de 
ombudsman, besproken in de gemeenteraad, 
moet zorgen voor een nog betere organisatie 
en dienstverlening.

1. financiën en personeel.

De maatregelen van de 
federale regering in verband 
met de taxshift laten zich 
voelen in de lokale openbare 
financiën. De inkomsten 
groeien minder snel dan de 
uitgaven.

De aanpak van Open Vld Opwijk – Mazenzele is 
gericht op:

nabijheid

• Er is nood aan de opwaardering en versterking 
van de functie van wijkagent.

• Elke burger zou deze persoon moeten kennen, 
herkennen en vertrouwen.

efficiëntie

• Opwijk zou als lokaal bestuur een eenvormig, 
gemeentelijk veiligheidsbeleid moeten hebben. 

• Open Vld Opwijk – Mazenzele stelt voor om 
een lokale en integrale veiligheidscel op te 
richten waarin alle actoren van onze gemeente 
zijn vertegenwoordigd. Op deze wijze kunnen 

mogelijke criminelen preventief worden 
opgespoord. Dit initiatief kan aangevuld 
worden met een buurtinformatienetwerk.

indijken overlast

• Open Vld Opwijk – Mazenzele wil dat de 
gemeente gebruik kan maken van de 
Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) 
om overlast in te dijken.

• Dit kan alleen maar met een duidelijk 
politiereglement waarin overlast gedefinieerd 
wordt en boetes worden bepaald. 

versterkte samenwerking

• Open Vld Opwijk – Mazenzele wil een integrale 
aanpak van onveiligheid, waarbij er preventief 
en sanctionerend wordt opgetreden.

• Er moet een versterkte samenwerking komen 
tussen organisatoren van evenementen, 
politiediensten, gemeentebestuur en 
gerechtelijke overheid. 

aanpakken omgevingsfactoren

• Open Vld Opwijk – Mazenzele wil onveilige 
plaatsen in kaart brengen en een actieplan 
opmaken om de omgeving aangenamer te 
maken en de hinder te verminderen.

• Dit kan gaan van het verbeteren van verlichting 
tot het plaatsen van camera’s.

aanpakken jeugdcriminaliteit

• Het federaal regeerakkoord bepaalt dat de 
GAS kan worden toegepast vanaf de leeftijd 
van 14 jaar. Indien nodig, moet dit gebeuren.

• Voor jongeren die op het slechte pad blijven, 
moet er strikte opvolging zijn. Bij een misstap 
wordt er onmiddellijk een straf gevorderd. Er 
moeten begeleidende maatregelen bestaan.

• Er is nood aan jeugdvriendelijke openbare 
ruimtes waar jongeren zich samen kunnen 
ontspannen en waar er sociale controle 
aanwezig is.

• Schoolverzuim moet opgevolgd worden.

2. veiligheid.

Uit onze enquête blijkt dat 
de overgrote meerderheid 
van de bevolking zich veilig 
voelt in Opwijk. Evenwel is er 
meer vraag naar camera’s 
op openbare plaatsen en 
zou er op straat meer blauw 
gewenst zijn. Veiligheid is 
één van de kerntaken van de 
gemeente.

het vernieuwde gemeentehuis
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3.1 de organisatie en taken
van het OCMW.

3.1.1 de organisatie

• Gemeente en OCMW moeten verder integreren 
en centraliseren om tot een eenvormige en 
efficiënte organisatie te komen.

• Bijstand van het OCMW is een verhaal 
van rechten en plichten. Het recht op een 
menswaardig bestaan staat tegenover 

3. sociaal welzijn.

Volgens Open Vld Opwijk 
– Mazenzele is het eerste 
doel van elk sociaal beleid 
het verhogen van de 
zelfredzaamheid van de 
mensen. Het ontvangen van 
bijstand is echter een verhaal 
van rechten en plichten. 
Onze enquête geeft aan dat 
er voldoende ondersteuning 
is voor kansarmen door o.a. 
sociale voorzieningen. De 
sociale fraude moet nog beter 
bestreden worden.

inspanningen die verwacht worden. Komt de 
cliënt zijn verplichtingen niet na, dan is een 
sanctie gepast.

• Open Vld Opwijk – Mazenzele wil werk 
maken van fraudebestrijding. Werkweigering, 
domiciliefraude ondermijnen ons sociaal stelsel 
en laten middelen vloeien naar mensen die er 
geen recht op hebben. 

3.1.2 de taken

het OCMW moet niet alle diensverlening zelf 
aanbieden

• Het is belangrijk dat het lokaal beleid spelers 
op de welzijnsmarkt aantrekt.

• Het is niet zo belangrijk wie de zorg aanbiedt, 
wel dat de zorg wordt aangeboden, niet 
discrimineert en kwalitatief hoogstaand en 
betaalbaar is voor de burgers.

gemeente en OCMW, partners in preventieve 
gezondheidszorg

• De gemeente en het OCMW moeten 
een preventief en sensibiliserend 
gezondheidszorgbeleid voeren, door vb. borst- 
en darmkankerscreening.

proactief optreden

• Het OCMW moet proactief op zoek gaan 
naar ouderen die behoefte hebben aan zorg, 
begeleiding en dienstverlening, door hen 
minstens één bezoek per jaar te brengen vanaf 
75 jaar.

• Een tijdige begeleiding en het betrekken van 
ouderen in het verenigingsleven kan voorkomen 
dat ze sneller moeten opgenomen worden in 
een residentiële voorziening.

OCMW brengt vraag en aanbod van 
vrijwilligerswerk met elkaar in contact

• 70% van de ouderen wordt verzorgd door een 
(vaak zelf oudere) mantelzorger, wat betekent 
dat er onder de ouderen een enorm potentieel 
is aan actieve vrijwilligers. Het OCMW moet een 

vrijwilligersdienst opzetten als aanvulling op 
de professionele hulpverlening of ter ontlasting 
van de mantelzorger, met het OCMW zelf als 
coördinator.

schuldbegeleiding

• Mensen met schulden moeten zo vroeg 
mogelijk gedetecteerd en begeleid worden 
om hen zo een uitweg te bieden uit de 
schuldenspiraal. Dit vereist een constructieve 
samenwerking tussen OCMW en cliënt.

activering
Het OCMW heeft ten aanzien van sociaal-
economisch zwakke groepen de taak om hen 
in eerste instantie dringende hulp te bieden. 
Maar een echt sociaal beleid doet meer:

• doorstroming van zoveel mogelijk OCMW-
cliënteel naar de arbeidsmarkt verhogen 
via activering en begeleiding. Het systeem 
van dienstencheques kan daarbij een 
uitstekend middel zijn. Er dient in sterkere 
mate een beroep gedaan te worden op de 
VDAB én uitzendkantoren;

• het OCMW moet voor leefloners 
een bemiddelende rol spelen om 
hen aan de slag te helpen in sociale 
economieprojecten;

• vrijwilligerswerk kan een eerste opstap zijn 
voor leefloners die ver van de arbeidsmarkt 
staan;

• personen met bijzondere familiale 
omstandigheden (vb. alleenstaande 
moeders) of met gezondheidsproblemen 
moeten kunnen ingezet worden in een 
deeltijdse job;

• om te voorkomen dat geactiveerde 
leefloners nadien terechtkomen in de 
werkloosheid, moet de gemeente een 
samenwerkingsverband tussen OCMW en 
VDAB tot stand brengen, die hen begeleidt 
om een gepaste job te vinden;

• het invullen van knelpuntberoepen 
moet bijzondere aandacht krijgen. 
Het OCMW moet de bestaande 
opleidingsmogelijkheden en gesubsidieerde 
activeringsprogramma’s maximaal 
benutten.

de nieuwe zorgcampus

Voor armen moeten we focussen op sociale 
activering om hun sociaal isolement te 
doorbreken: 

• voor langdurig werklozen moet het project 
vrijwillige gemeenschapsdienst verder 
worden uitgebreid;

• het leefloon is niet absoluut maar gebaseerd 
op rechten en plichten. Een OCMW kan 
bij de steun die wordt verleend bepaalde 
voorwaarden stellen. ( vb. activeren om werk 
te zoeken , verplicht Nederlandse lessen voor 
anderstaligen, … ).

3.1.3 het Sociaal Huis ‘De Wegwijzer’

• Open Vld Opwijk – Mazenzele vindt dat het 
Sociaal Huis de rol van informatie-, loket- en 
doorverwijsfunctie maximaal moet invullen. Het 
Sociaal Huis moet zowel fysisch als digitaal 
maximaal worden uitgebreid.

• De doorverwijsfunctie moet een actief 
engagement zijn dat mensen helpt en 
begeleidt bij de afhandeling van de dossiers, 
dit zowel naar lokale welzijnsdiensten toe als 
naar de federale overheid.

• Om haar rol als objectieve adviseur ten 
volle te kunnen vervullen is het cruciaal dat 
het OCMW goede contacten heeft met de 
welzijnsorganisaties en welzijnsvoorzieningen 
in de regio, waarvan het de sociale kaart 
nauwgezet bijhoudt. Zo kan het OCMW gericht 
doorverwijzen.

• Er zijn nog kwetsbare groepen die geen 
toegang hebben tot internet of niet of 
onvoldoende vertrouwd zijn met moderne 
communicatietechnologieën. Het Sociaal Huis 
moet erover waken voor iedereen toegankelijk 
te zijn. Daarnaast moet het aandacht 
besteden aan het bevorderen van digitale 
geletterdheid, hetzij door samen te werken 
met socio-culturele verenigingen die daar 
rond werken, hetzij door zelf initiatieven te 
ontwikkelen.
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3.2 senioren.

Ouderen maken een steeds grotere groep uit van 
onze bevolking. Zij hebben specifieke noden die 
veel verder gaan dan de klassieke ouderenzorg. 
Onze gemeente moet daarom een divers 
ouderenbeleid voeren.

inspraak

• Ouderen moeten een volwaardige 
gesprekspartner zijn voor gemeenten en 
OCMW’s.

• Lokale besturen moeten ouderen stimuleren 
om mee te denken over het beleid dat op 
hen betrekking heeft. Een goed platform 
daarvoor is de seniorenraad, maar ouderen 
moeten ook worden opgenomen in de andere 
gemeentelijke adviesraden. 

ondersteuning

• De seniorenraad moet ten volle ondersteund 
worden door de gemeente en OCMW. Dit 
kan door naar hun advies te luisteren en 
gezamenlijk te overleggen.

• De seniorenraad moet zowel op materieel als 
financieel gebied ten volle geholpen worden.

• Formules zoals kangoeroewonen, 
groepswoningen, of co-housing moeten 
worden aangemoedigd en dit aan betaalbare 
prijzen. Deze voorzieningen dienen zowel in de 
eigen gemeentelijke projecten als in de door 
derden ontwikkelde woonprojecten te worden 
voorzien.

• De gemeentelijke diensten moeten op actieve 
wijze de senioren helpen en informeren bij 

de aanvraag van premies of subsidies voor 
de renovatie of aanpassing van bestaande 
woningen.

armoede bij ouderen aanpakken

• Het armoederisico ligt bij ouderen dubbel zo 
hoog als het gemiddelde. Daarom moeten 
OCMW en gemeente extra aandacht hebben 
voor armoede bij die inwoners.

• Vele ouderen leven te vaak in een sociaal 
isolement. De gemeente en OCMW moeten 
hen actief gaan opzoeken, ondersteunen en 
systematisch bezoeken.

zorg

• Ouderen die zorgen nodig hebben moeten 
zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De 
focus van het ouderenzorgbeleid moet daarom 
liggen op thuiszorg.

• Om ouderen in hun thuismilieu te handhaven 
is de rol van mantelzorgers essentieel. 70% 
van de bejaarden wordt verzorgd door een 
mantelzorger.

• In residentiële opvang spelen gemeente en 
OCMW een belangrijke rol. Naast het zelf 
bouwen en uitbaten van rustoorden, is het 
belangrijk private initiatiefnemers aan te 
trekken om tegemoet te kunnen komen aan 
alle noden.

actieve senioren
Veel 65-plussers zijn vandaag nog zeer actief. 
Zij verwachten van de gemeente een beleid 
dat hun actief leven ondersteunt.

• De gemeente moet zorgen voor voldoende 
mobiliteit voor senioren door een goed 
uitgebouwd openbaar vervoer. Bij de 
spoorwegen moet er sterk op aangedrongen 
worden om het perron in het station in Opwijk 
te verhogen.

• Daarnaast moet de gemeente sport-, 
culturele- en andere activiteiten voor ouderen 
actief ondersteunen. 

• Ouderen moeten ten volle van het 
cultureel aanbod gebruik kunnen maken. 
Toegankelijkheid, bereikbaarheid en 
betaalbaarheid van de culturele infrastructuur 
en het aanbod moeten een blijvend 

aandachtspunt zijn in het gemeentelijk 
cultuurbeleid.

• Vele actieve senioren houden ervan om zelf 
eigen groenten te kweken. De gemeente kan 
dit stimuleren door te voorzien in voldoende 
volkstuintjes.

• Lokale ouderenverenigingen zijn goed 
geplaatst om vertaling te geven aan 
maatschappelijke thema’s die senioren 
aanbelangen. Zij moeten kunnen rekenen op de 
flexibiliteit van lokale besturen via een degelijke 
infrastructuur en logistieke ondersteuning.

• De gemeente dient een ruim ontspannend, 
educatief en leerzaam programma te 
ontwikkelen in het kader van levenslang leren, 
met speciale aandacht voor het dichten van 
de digitale kloof.

wonen
Ouderen moeten zo lang mogelijk in hun eigen 
vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. 
Open Vld Opwijk – Mazenzele is voorstander 
van een evenwichtig aanbod tussen 
verschillende woonvormen:

• er is nood aan de oprichting van een 
steunpunt, waar senioren en personen 
met een handicap terecht kunnen voor 
ondersteuning voor woningaanpassing. Het 
woonloket kan verder uitgebouwd worden;

• de gemeente dient de rol van coördinator 
van het lokaal woonbeleid voor senioren op 
te nemen. Senioren zijn een kwetsbare groep 
en wonen vaak in oudere woningen, die te 
groot zijn, weinig energievriendelijk zijn en 
basiscomfort missen. 

toegankelijkheid

• Fiets- en voetpaden, gemeentelijke gebouwen, 
enz. moeten goed toegankelijk zijn, waarbij er 
extra aandacht moet gaan naar senioren die 
slecht te been zijn of rolstoelgebruikers.

• Zelfstandigen, winkeluitbaters en vrije beroepen 
kunnen worden gesensibiliseerd rond de 
toegankelijkheid van hun gebouw.

• Knelpuntplaatsen moeten in kaart gebracht en 
aangepakt worden.

• De gemeente moet een goed contact houden 
met de seniorenraad en met de werkgroep 

‘Gewoon... Anders’ van de welzijnsraad om 
nieuwe knelpuntplaatsen te ontdekken en een 
oplossing aan te geven.

3.3 gezinnen.

Open Vld Opwijk – Mazenzele wil een 
gezinsvriendelijk beleid voeren. Dat betekent 
een waaier aan maatregelen die zorgen voor 
o.a. verkeersveilige schoolomgevingen en 
woonbuurten, betaalbaar wonen, voldoende 
(recreatieve) speel- , sport-, ontmoetings- en 
ontspanningsmogelijkheden voor kinderen en 
jongeren, de ondersteuning van thuiszorgsituaties, 
een degelijk aanbod aan openbaar vervoer, ...

Daarnaast heeft de gemeente een belangrijke 
taak in het voorzien van voldoende:

• kinderopvang, indien het privé initiatief geen 
voldoende aanbod heeft;

• private initiatieven moeten maximaal 
gestimuleerd worden;

• kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang 
en opvang tijdens schoolvakanties 
(speelpleinwerking, taal- en sportkampen,...);

• opvang van zieke kinderen , in samenwerking 
met andere zorgverstrekkers;

• infomomenten en infopunten waar men 
informatie kan krijgen over de beschikbare 
plaatsen.

3.4 andersvaliden.

• Andersvaliden moeten de mogelijkheid krijgen 
om zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde 
omgeving te blijven wonen.

• De mobiliteit van andersvaliden moet een 
constant aandachtspunt zijn. Zo moeten 
voetpaden vrij blijven. De gemeentelijke 
gebouwen moeten open en toegankelijk zijn 
voor iedereen.

• Zelfstandigen, winkeluitbaters en vrije beroepen 
kunnen worden gesensibiliseerd rond de 
toegankelijkheid van hun gebouw.

• De gemeente moet sport-, culturele en 
andere activiteiten voor andersvaliden actief 
ondersteunen.
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Open Vld Opwijk-Mazenzele wil hieraan tegemoet 
komen door:

• het verder uitbouwen van het wandel- en 
fietsroutenetwerk. Bestaande voet- en 
fietspaden moeten worden verbeterd en 
voldoende worden verlicht en nieuwe voet- 
en fietspaden moeten worden aangelegd. 
Voetpaden moeten voldoende breed zijn en 
drempels verlaagd, zodat ze ook toegankelijk 
zijn voor kinderwagens of rolstoelgebruikers;

• het onderhoud van het fietsnetwerk verder te 
gegaranderen;

• werk te maken van een uniforme en duidelijke
bewegwijzering. Bovendien moet worden
voorzien in voldoende en veilige fiets-
parkeerplaatsen in de centra, aan bibliotheek, 
sporthal en gemeenschapscentrum, maar ook 
aan bushaltes en stations;

• het aantal parkeerplaatsen in het centrum van 
de gemeente uit te breiden; 

• het gebruik van het openbaar vervoer te 
stimuleren;

4. verkeer, mobiliteit en openbare
werken.

Verkeersveiligheid is één van 
de grootste bekommernissen 
van de burger. Uit onze 
enquête is o.m. gebleken 
dat de meerderheid van de 
Opwijkse bevolking vindt dat:

• de snelheidsbeperkingen slecht worden 
nageleefd en er meer controle moet 
worden uitgevoerd;

• de zwakke weggebruiker beter moet 
beschermd worden;

• de communicatie omtrent openbare 
werken goed is.

• Het uitbouwen van opvang voor personen met 
een beperking is dringend nodig.
De gemeente kan hiervoor samen werken met 
privé initiatieven of zelf initiatieven opstarten.

3.5 integratie van vreemdelingen
en anderstaligen.

De gemeente vervult een belangrijke rol bij de 
participatie en integratie van burgers. Open Vld 
Opwijk – Mazenzele is grote voorstander van 
een beleid dat mensen helpt functioneren in 
onze samenleving, waarin ze plichten en rechten 
hebben, waarin ze gerespecteerd worden 
in hun individuele eigenheid en daartoe de 
ontplooiingskansen krijgen.

• Vreemdelingen en anderstaligen moeten zich 
aanpassen en integreren. De gemeente kan dit 
stimuleren via het onderwijs en deelname aan 
het sociale, sportieve en culturele leven in Opwijk.

• Open Vld Opwijk – Mazenzele verlangt dat 
alle burgers zich houden aan de wet en dat 
ze onze democratische normen en waarden 
respecteren.

• In Opwijk is de omgangstaal het Nederlands. 
Het leren van de taal voor wie in onze 
gemeente komt wonen, is een kwestie van 
eigenbelang en noodzaak. Elke nieuwkomer 
kan in de gemeente terecht voor een passende 
opleiding Nederlands, via het Sociaal Huis en 
OCMW.

• Open Vld Opwijk-Mazenzele steunt initiatieven 
en organisaties die integratie stimuleren. 
Verenigingen worden aangemoedigd om 
hun werking open te stellen voor iedereen 
(autochtonen én allochtonen), met specifieke 
aandacht voor de participatie van allochtone 
vrouwen (bv. in sportverenigingen).

• Racisme en discriminatie moeten hard worden 
aangepakt.

• het rationaliseren van het aantal 
verkeersborden en het investeren in een beter 
onderhoud ervan. Hierdoor wordt de lokale 
verkeerssituatie beter begrijpbaar en wordt 
meer verkeersveiligheid gegarandeerd;

• te zorgen voor een lokaal ‘minder-hinder’-
beleid;

• handelaars en bewoners verder te informeren 
over nakende werken en de gevolgen die deze 
zullen hebben op de bereikbaarheid van hun 
zaak of woning;

• te zorgen voor een beter overleg tussen de 
gemeente en de nutsbedrijven om tot een 
efficiëntere planning van wegenwerken te 
komen; 

• de dorpskern van Mazenzele verder her in te 
richten;

• de signalisatie bij wegenwerken te verbeteren; 

• bij wegenwerken ook extra aandacht te geven 
aan de zwakke weggebruiker. Als fiets- of 
voetpaden onderbroken worden, moet men 
voorzien in een veilige oversteekplaats;

• te pleiten voor de oprichting van een 
permanent overleg met de buurgemeenten. 
Mobiliteit in Opwijk is immers niet alleen 
afhankelijk van de maatregelen die in onze 
gemeente worden getroffen;

• overleg te plegen met andere gemeenten voor 
de aanleg van de nodige bufferbekkens om 
wateroverlast te voorkomen.

herinrichting parkeerplaatsen Ringlaan

de vernieuwde stationsomgeving

heraanleg Droeshoutstraat

heraanleg voetpaden Eeksken
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Open Vld Opwijk – Mazenzele wil een leefbaar 
evenwicht nastreven tussen economie, wonen en 
natuur. Hierbij zal rekening gehouden worden met 
volgende principes:

• het behoud van een gezond leefmilieu;

• de bescherming van de open ruimten in onze 
gemeente;

• het tegengaan van de verdere verstedelijking 
van onze gemeente en van een 
ongecontroleerde inwijking;

• het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden 
moet zeer omzichtig worden aangepakt 
en moet alleen afgestemd worden op de 
woonbehoefte die in Opwijk zelf bestaat;

• de verbetering van de ruimtelijke structuur van 
Mazenzele;

• het verwerven van een eigen woning door 
zoveel mogelijk burgers moet de centrale spil 
zijn van het woonbeleid;

• om betaalbaar wonen mogelijk te maken, 
moet er ook met private verkavelaars 
onderhandeld worden om kleinere, betaalbare 
percelen te creëren die voldoende kwaliteit 
garanderen om te leven;

• sociale woningbouwprojecten met 
huurwoningen, moeten voor de huurder op 
termijn de mogelijkheid bieden tot aankoop;

• het lokale woonbeleid moet rekening 
houden met de veranderingen in de 
samenleving zoals vergrijzing, co-ouderschap, 
éénoudergezinnen, alleenstaanden van alle 
leeftijden;

• ruimtelijke ordening staat centraal in het 
orkestreren van het gebruik van ruimte. Ruimte 
is nodig voor zowel economie, wonen als 
natuur;

• binnen het vergunningenbeleid pleit Open 
Vld Opwijk – Mazenzele voor een pro-
actief meedenken bij het indienen van 
bouwaanvragen door particulieren en 
bedrijven teneinde zo maximaal mogelijk 
weigeringen van vergunningen te vermijden;

• bouwovertredingen moeten gesanctioneerd 
worden. Uiteraard start elk handhavingsbeleid 
met preventie: elke burger dient op de hoogte 
te zijn van wat wel en van wat niet mag.

5. ruimtelijk ordening en wonen.

De resultaten van onze 
enquête geven aan dat:

• constant inspanningen moeten geleverd 
worden om Opwijk haar landelijk karakter 
te laten behouden;

• er meer groen in Opwijk moet zijn;

• er met de inrichting van de Borchtsite 
voldoende parkeergelegenheid zal zijn in 
het centrum.

6. ondernemen en middenstand.

Dit kan gebeuren door:

• het uitbreiden van een aparte dienst lokale 
economie waar ondernemers terecht kunnen 
met al hun vragen. Deze dienst zorgt voor een 
gevoelige administratieve vereenvoudiging 
en maakt ondernemers wegwijs in de 
gemeentelijke diensten, procedures en 
regelgeving. Ook over andere overheden moet 
de nodige informatie worden verstrekt;

• de ondernemers actief te betrekken bij het 
beleid;

• extra aandacht te besteden aan de 
ondersteuning van starters;

• aanvragen van ondernemers snel af te 
handelen en vergunningen zoveel mogelijk 
digitaal af te leveren;

• lokaal winkelen aan te moedigen en meer 
handelsruimte te creëren in het centrum van de 
gemeente; 

• een doordacht parkeerbeleid te ontwikkelen 
zodat de klanten gemakkelijker de lokale 
handelszaken kunnen bezoeken;

• de vestiging van niet-hinderlijke bedrijven aan 
te moedigen;

• tijdens openbare werken een goede 
bereikbaarheid van de handelaars te 
garanderen;

Uit de enquête concluderen 
we dat de meeste 
Opwijkenaren winkelen bij 
de Opwijkse handelaars 
en de gemeente de lokale 
economie ondersteunt. 
Een bloeiende gemeente 
veronderstelt een beleid dat 
ondernemen aanmoedigt. 
Daarenboven heeft de 
gemeente alle belang bij een 
leefbare  middenstand en 
horeca. Er is nood aan een 
bedrijfsvriendelijk klimaat 
dat de lokale ondernemers en 
handelaars ondersteunt.

heraanleg Borchtsite

woonuitbreidingsgebied Meerweg

• de land - en tuinbouw te ondersteunen onder 
meer door een goed onderhoud van de 
landbouwwegen;

• de middenstands- en landbouwraad actief te 
laten meewerken aan het beleid;

• de verdere afwerking van de bedrijvenzone
‘De Vlaamse Staak‘.

aanleg bedrijvenzone ‘De Vlaamse Staak’
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Open Vld Opwijk – Mazenzele wenst hieraan 
tegemoet te komen als volgt:

7.1 jeugd.

Investeren in jeugd is investeren in de 
toekomst. Investeren in kinderen en jongeren 
betekent kansen scheppen voor individuele 
ontplooiing, maatschappelijke deelname en 
medeverantwoordelijkheid.

• Bij het ontwikkelen van het jeugdbeleid is van 
jongeren inspraak en participatie noodzakelijk. 
Hun inspraak moet echter ruimer zijn dan via 
de jeugdraad. Ook in andere beleidsdomeinen 

is het belangrijk dat jongeren inspraak en 
participatie hebben. 

• De jeugd is geen homogene groep. Het 
gemeentelijke jeugdbeleid moet daarom 
inspelen op de uiteenlopende vragen 
en behoeften van jongeren. Een modern 
jeugdbeleid speelt in op de vraag, in plaats 
van zelf een eigen aanbod aan jongeren op te 
dringen.

• Kinderen hebben het recht om te spelen en 
hebben nood aan plekken, openluchtruimtes 
en overdekte ruimtes om hun vrije tijd te 
spenderen. Het is belangrijk dat het beleid 
hierop inspeelt (speelstraten, speelbossen, 
skateparken, enz…).

• Naast speelpleintjes in nieuwe verkavelingen 
voor de allerkleinsten, moet er ook ruimte 
gecreëerd worden voor jongeren van 13 tot 16 
jaar. Polyvalente terreinen met verschillende 
vormen van recreatie en waar verschillende 
leeftijden elkaar ontmoeten, zijn de uitdaging 
voor de komende jaren. Open Vld Opwijk – 
Mazenzele is voorstander van de inrichting van 
een avonturenspeelruimte.

• Er moet gezorgd worden voor een nieuwe en 
veilige fuifinfrastructuur. Open Vld Opwijk – 
Mazenzele is voorstander van de opmaak van 
een meerjarig investeringsprogramma voor de 
renovatie van de Opwijkse jeugdlokalen.

7. jeugd, cultuur, sport, ontpanning, 
toerisme en onderwijs.

Uit onze enquête blijkt dat:

• er nood is aan een nieuwe fuifzaal;

• wifi op openbare plaatsen moet 
uitgebreid worden;

• het verenigingsleven en de wijkfeesten 
verder actief ondersteund moeten 
worden;

• er nood is aan een nieuwe sporthal en 
een nieuwe atletiekpiste;

• het Opwijks onderwijs kwaliteitsvol is.

• Aan kinderen en jongeren moet 
medeverantwoordelijkheid gegeven worden 
over de inrichting en onderhoud van deze 
plekken en lokalen.

• Het aanbod aan jeugdwerkinitiatieven 
moet door het lokale bestuur worden 
gecoördineerd, gestimuleerd en ondersteund. 
De ondersteuning kan zowel van financiële 
(werkingsmiddelen, projectsubsidies) als 
van logistieke aard zijn (vb. uitleendienst 
van audiovisueel materiaal, speelpakketten, 
circuskoffers, aanbieden van infrastructuur).

• Een jeugddienst is de spil van het jeugdbeleid. 
De gemeentelijke jeugddienst ondersteunt 
het gemeentebestuur bij het vorm geven en 
het uitvoeren van haar jeugdbeleid. Jongeren 
moeten bij de jeugddienst terecht kunnen met 
vragen over drugs, seksualiteit, vrijetijdsaanbod 
enz.

• Het beleid moet inspelen op nieuwe trends 
en op de ‘kinderen van de digitale revolutie’. 
Er moet door de gemeente een digitaal 
platform voor jeugdwerk en jongeren worden 
aangeboden om nieuws te sprokkelen, 
informatie uit te wisselen, enz. Er dient 
communicatie in gedrukte vorm te zijn voor 
jongeren zonder internettoegang.

• Moeilijk bereikbare kinderen en jongeren 
moeten kunnen deelnemen aan het 
jeugdwerk en vrijetijdsaanbod en zich er door 
aangesproken voelen. De gemeente promoot 
deze diversiteit en spoort de jeugdverenigingen 
aan om hun activiteiten open te stellen voor 
alle jongeren. 

• De samenwerking tussen de jeugdraad en het 
gemeentebestuur moet aangescherpt worden. 
De jeugdraad moet voldoende middelen 
krijgen.

• De kinderraad moet blijven bestaan en actief 
meedenken/werken aan projecten die hem 
aanbelangt.

• Het Hof ten Hemelrijk kan naast een 
park en gemeenschapscentrum ook een 
jeugdverzamelpunt worden. Naast de 
jeugddienst, is hier het jeugdhuis Nijdrop, de 
bibliotheek en een speeltuin gevestigd. De 
baan rond de gebouwen moet autovrij worden 
zodat kinderen vrij kunnen spelen.

de vernieuwde speeltuin Hof ten Hemelrijk

de nieuwe lokalen op het Jeugdheem

de nieuwe feestzaal in Mazenzele

7.2 cultuur en ontspanning.

• Open Vld Opwijk-Mazenzele wil een breed 
aanbod voor meer en nieuwe publieksgroepen. 
De cultuur van eigen bodem moet meer 
op de voorgrond komen. Het aanbod moet 
gevarieerd zijn, zodat meer mensen zin krijgen 
om cultuur te beleven.

• Veel initiatieven gaan uit van inwoners of 
verenigingen en moeten kunnen rekenen op 
materiële en logistieke steun van de gemeente 
(vb. vergoeden van onkosten, drukwerk, 
uitleendiensten, het ter beschikking stellen van 
lokalen en ambtenaren). 

• Via één overkoepelend vrijetijdsloket 
moeten verenigingen, jongeren of burgers 
alle informatie krijgen en alle verplichte 
formaliteiten verrichten om hun activiteit te 
organiseren.

• Open Vld Opwijk – Mazenzele meent dat 
de amateurkunstenaars en verenigingen 
voldoende kansen moeten blijven krijgen om 
op lokaal vlak te werken en te presenteren. 

• De gemeentelijke zalen worden bij voorkeur 
ingericht naar één hoofdbestemming. De 
‘Schuur’ van het Hof ten Hemelrijk dient te 
worden heringericht in functie van cultuur. 
Kleedkamers en foyer zijn hierbij noodzakelijk.

• De bibliotheek is een basisvoorziening waar 
elke doelgroep zijn gading kan vinden. De 
bibliotheek moet uitgebouwd worden tot 
een multimediaal informatiecentrum en de 
dienstverlening moet maximaal digitaal 
gebeuren.
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• Om de culturele activiteiten in de regio beter 
op elkaar te kunnen afstemmen, meerwaarde 
te creëren en kostenefficiënt te werken is 
intergemeentelijke samenwerking aangewezen.

• De cultuurraad moet maximaal betrokken 
worden bij het mee-uittekenen van het lokale 
cultuurbeleid.

• Opwijk behoudt best een cultuurcoördinator. 
Die rol moet zich meer toespitsen op het 
verstrekken van informatie en ondersteuning in 
het uitdragen van het cultuurgebeuren.

• Private actoren moeten gestimuleerd worden 
om mee te investeren in cultuur.

• Kermissen, wijkfeesten, avond- en jaarmarkten 
moeten blijvend ondersteund worden.

7.3 sport.

Voor sportbeleving moet de gemeente een 
omkaderende rol spelen. Ze moet sturen en 
coachen en zelf aanbieden waar er leegtes 
zijn. 

• De gemeente moet samenwerkingsverbanden 
stimuleren tussen clubs, scholen en de 
gemeente én tussen clubs onderling. De 
sportraad speelt hierin een grote rol.

• Sportclubs moeten logistiek en financieel 
ondersteund worden.

• De gemeente moet er over waken dat 
er voldoende (betaalbare en moderne)   
sportinfrastructuur is op haar grondgebied. 
Ofwel zorgt ze zelf voor die infrastructuur, 
ofwel werkt ze daarvoor samen met vb. 

de nieuwe voetbalinfrastructuur op Tesseskouter

het nieuwe kunstgrasveld en accommodatie Molenkouter

een veilige schoolomgeving ‘t Luikertje in Nijverseel

de nieuwe Gemeentelijke Basisschool De Boot

scholen die hun bestaande infrastructuur 
open stellen. Bestaande sportinfrastructuur 
(petanquebanen,...) moet onderhouden 
worden.

• Voor de bouw van sportinfrastructuur kan 
gekozen worden voor de formule waarbij 
private investeerders worden betrokken, of voor 
een samenwerking met naburige gemeenten.

• De gemeente moet aandacht hebben voor het 
zogenaamde ‘anders georganiseerde’ sporten, 
d.w.z. buiten clubverband. 

• Een nieuwe sporthal en een atletiekpiste zijn 
een prioriteit.

7.4 toerisme.

Toerisme, recreatie en vrije tijd bieden voordelen 
voor de economische ontwikkeling en hebben 
tevens een sociaal, cultureel en maatschappelijk 
belang.

Allereerst dient er een visie ontwikkeld te worden 
aangaande de plaats die toerisme, recreatie 
en vrije tijd moeten innemen in het gemeentelijk 
algemeen beleid. Hiervoor moeten de nodige 
middelen worden voorzien.

Verder pleit Open Vld Opwijk – Mazenzele 
voor de verdere professionalisering van het 
lokale toerismebeleid. De wandelroutes 
moeten gepromoot worden. In dit verband 
zullen kwalitatieve streekproducten ook meer 
ondersteund worden, zal de nodige aandacht 
besteed worden aan lokaal erfgoed, moet zoveel 
mogelijk toeristische informatie verspreid worden, 

dit zowel via digitale informatieborden als via 
brochures.

De private sector en lokale bedrijven worden best 
actief betrokken in het toerismebeleid.

7.5 onderwijs.

Het is de taak van de gemeente om de 
gemeentelijke scholen alle kansen te geven om 
kwaliteitsvol onderwijs te kunnen aanbieden. 

Bijzondere aandacht moet gaan naar:

• het bestrijden van spijbelgedrag: de lokale 
politie zal, waar nodig, een ondersteunende rol 
moeten spelen;

• een nieuwe inhaalbeweging in de 
modernisering van schoolgebouwen, waarbij 
voluit gekozen wordt voor duurzaamheid moet 
worden verder gezet;

• de modernisering van meubilair, lesmateriaal en 
klasinrichting;

• het verhogen van de verkeersveiligheid in 
schoolbuurten en langs invalswegen van en 
naar de scholen.

De onderwijsrol van lokale besturen beperkt zich 
echter niet alleen tot het leerplichtonderwijs. 
Het bevorderen van het levenslang leren kan 
eveneens een taak zijn voor de gemeente. In 
samenwerking met andere partners kan de 
gemeente zelf avondlessen organiseren of 
ondersteunen. Er moet meer aandacht gaan naar 
een goede kennis van het Nederlands. 

Taalbevorderingsinitiatieven moeten worden 
aangemoedigd.
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private eigenaars, waarbij ook het element van 
herbebossing moet ingebracht worden.

• De gemeentelijke milieudienst en de 
vergunningsdiensten moeten er op gericht 
zijn probleemoplossend te werken door 
zoveel mogelijk informatie aan te reiken en 
ook actief mee te zoeken met de aanvragers 
om oplossingen voor eventuele bezwaren 
en problemen te vinden. Open Vld Opwijk 
– Mazenzele wil dat, met zo min mogelijk 
administratieve last voor de aanvrager een 
vergunningsaanvraag snel en efficiënt wordt 
afgehandeld.

8.2 afval.

• Het aantal afvalsoorten waarvoor de burger 
moet betalen als hij het aanbiedt in het 
containerpark, moet beperkt blijven tot het 
strikte minimum.

• Het containerpark moet gebruiksvriendelijk 
zijn; een sluitend systeem met weegbrug, 
waarbij de bijdrage wordt bepaald in functie 
van het gewicht, verdient de voorkeur en werd 
ingevoerd.

• In het afvalbeleid moet het principe worden 
gehanteerd van ‘de vervuiler betaalt’. Afval 
voorkomen blijft het uitgangspunt, gevolgd door 
een selectieve inzameling, waarbij de zwaarste 
bijdrage op het restafval wordt gelegd. 

• Sluikstorten moet krachtdadig worden 
aangepakt. Daarbij wordt gekozen voor 
een totaalaanpak, van preventieve tot 
sanctionerende maatregelen.

8.3 energie.

• De gemeente moet zelf een voorbeeldrol 
vervullen in rationeel energieverbruik. 
Haar kantoren en gebouwen (bv. scholen) 
moeten stelselmatig worden gescreend op 
energieverbruik en desgevallend gerenoveerd. 
Nieuw te bouwen gemeentelijk patrimonium 
moet voldoen aan de norm van energie-
neutrale gebouwen.

• Daarnaast stimuleert de gemeente 
energie-efficiënte nieuwbouwwoningen en 
verbouwingen.

8.1 milieu.

• Propere straten en pleinen dragen bij tot 
een meer aangename omgeving. Ook 
het onderhoud en de vergroening van de 
begraafplaatsen verdient grotere aandacht.

• Het frequenter maaien van bermen langs de 
invalswegen verhoogt de veiligheid en geeft 
deze wegen een nette aanblik, wat voor een 
aangenamere leefomgeving zorgt. 

• De gemeente moet de inwoners vrijwaren voor 
wateroverlast. Het zoveel mogelijk vasthouden 
van regenwater aan de bron is hierbij cruciaal.

• Investeringen in gescheiden rioleringen dienen 
te gebeuren op basis van gedetailleerde 
studies.

• Met het oog op een preventieve aanpak van 
de overstromings- en slibproblematiek moet 
werk worden gemaakt van een effectieve 
bestrijding van de bodemerosie. 

• Bij nieuwe verkavelingen moet er steeds een 
degelijke watertoets gebeuren en kandidaat-
bouwers en kopers in watergevoelige 
gebieden moeten goed geïnformeerd worden. 
In landelijke gebieden waar geen riolering 
wordt aangelegd, moet er ondersteunend 
worden opgetreden bij de installatie van 
individuele zuiveringsinstallaties. Bij het 
uitvoeren van bestratingswerken dient zoveel 
mogelijk gebruik te worden gemaakt van 
waterdoorlatende materialen.

• Open Vld Opwijk-Mazenzele gaat ervan 
uit dat de meest geschikte percelen voor 
bebossing gelegen zijn in de nabijheid 
van reeds bestaande boscomplexen 
(Trot, Dokkene, Broevink). Open Vld Opwijk 
– Mazenzele wil inspanningen leveren 
om onderhands percelen te verwerven. 
Gedwongen onteigening is geen optie, omdat 
de landbouwsector hiervan de dupe is. 

• Inzake natuurbeheer, bosbeheer en 
landschapszorg kan de gemeente samen 
werken met externe partners, zodat de 
gemeentelijke groendienst tijd heeft voor 
andere taken.

• Trage wegen zijn bedoeld voor niet-
gemotoriseerd vervoer. Zowel landschappelijk, 
toeristisch als cultuurhistorisch zijn dergelijke 
wegen vaak waardevol. Een globaal plan voor 
de herwaardering dat werd opgemaakt moet 
verder uitgewerkt worden, in overleg met de 
landbouwsector. 

• Open Vld Opwijk – Mazenzele wil meer groene 
ruimte in de dorpskernen.  In plaats van 
daarvoor zelf gronden aan te kopen, moet de 
gemeente maximaal gebruik maken van het 
instrument van beheersovereenkomsten met 

8. milieu, afval en energie.

De resultaten van de enquête 
zijn hier niet eenduidig maar 
laten toch toe te stellen dat: 

• geopteerd wordt voor wekelijkse 
huisvuilophaling maar dat men er geen 
meerprijs wil voor betalen;

• het burgemeestersconvenant 
onvoldoende gekend is zodat de 
antwoorden op deze vraag niet bruikbaar 
zijn;

• de productie van hernieuwbare energie 
moet worden gestimuleerd.

• Om het gebruik van auto’s op conventionele 
brandstoffen (benzine en diesel) in het 
vervoer te verminderen, moet de gemeente 
maatregelen nemen om bereikbaarheid met 
leefbaarheid te blijven verzoenen door o.a. het 
gebruik van de fiets te stimuleren en laadpalen 
voor elektriciteit te plaatsen.

herinrichting containerpark

één van de gemeentelijke dienstvoertuigen die rijden op 
milieuvriendelijk CNG-gas (compressed natural gas)

één van de nieuwe dienstfietsen die het personeel van gemeente en 
OCMW gebruiken voor korte verplaatsingen





open gewoon doen.

het werkt.
Open Vld Opwijk-Mazenzele wordt gesteund door haar succesvolle zusterorganisaties: de Liberale 
Gepensioneerdenbond, de Liberale Vrouwenbond, Jong Vld Opwijk - Mazenzele en de Liberale 
Mutualiteit.

U kan met twee van deze verenigingen kennismaken op volgende 
activiteiten.
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Opwijk (Droeshout)

 Italiaanse specialiteiten 
Pasta Jong VLD  

Kindermenu
  

Onze 23ste
Italiaanse avond
Zaterdag 8 september 2018 

Van 18u tot 22u



het werkt.
Ik stel u ook onze volledige 
kandidatenlijst van Open VLD 
Opwijk-Mazenzele voor.

Stem gerust voor meerdere 
kandidaten tegelijk op 
deze lijst. Ze zijn zeker uw 
vertrouwen waard.

In de magazines van de 
komende weken stel ik u 
uitvoerig onze kandidaten voor.
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Ontdek alvast meer over 
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