
INZET is een groep van geëngageerde 
Opwijkenaren die met positief 

enthousiasme samenwerken aan een 
aangename en leefbare gemeente.

Op de gemeenteraad van 17 
december 2019 stelden de 

meerderheidspartijen N-VA en 
Open VLD hun meerjarenplan 
voor. INZET bekeek dat plan 
kritisch en lichtte bij monde van 
gemeenteraadsleden Luc De 
Ridder en Marijke De Vis deze 
bedenkingen toe. 

‘Voor de verkiezingen beklem-
toonden N-VA en Open VLD, net 
als zowat alle andere partijen dat 
er in de nieuwe legislatuur veel 
meer aandacht moet gaan naar 
fietsers. Jammer genoeg is daar in 
de meerjarenbegroting maar een 
heel beperkt budget voor voorzien, 
namelijk amper 60.000 euro per 
jaar’, vertelt Marijke De Vis. ‘Er is 
wel geld voor de aanleg van een 
fietspad in de Neerveldstraat, 
maar dit past dan weer binnen de 

Zowel de dorpskern van Opwijk 
als die van Mazenzele zullen de 
komende jaren aangepakt worden. 
Voor die van Mazenzele is hier een 
budget voorzien van amper 15.000 
euro. Volgens INZET kan dit on-
mogelijk volstaan om het centrum 
van Mazenzele terug een aange-
naam dorps karakter te geven met 
minder asfalt en meer groen en 
tegelijk de problematiek langs de 
steenweg aan te pakken.

Met het meerjarenplan is nu 
duidelijk geworden welke onge-
dekte cheque ze eerder heeft uit-
geschreven toen de meerderheid 
het princiepsakkoord met Infrabel 
ondertekende voor de sluiting  van 
de overwegen. De kostprijs voor de 
gemeente is voorlopig begroot op 
méér dan 1,2 miljoen euro!

‘Na het eerste volledige beleidsjaar 
van deze legislatuur vinden we in 
het meerjarenplan 2020-2025 
nauwelijks concrete, gebudget-
teerde acties voor bescherming 
van de open ruimte’, stelt Luc De 
Ridder. ‘Meer groen in onze ge-
meente is iets wat ook N-VA en 
Open VLD voor de verkiezingen 

compensatiemaatregelen voor de 
afschaffing van de overwegen. 
Buiten dit is er enkel nog een budget 
voorzien “voor het toevoegen van 
extra belevingskwaliteit”  langs 
Leirekensroute. Men plant dus 
nog steeds geen acties om 
veilige oversteekplaatsen op 
deze route te realiseren. Wat 
de voorziene herinrichting van 
Opwijk-centrum betreft,  hopen we 
alvast dat die in functie van fietsers 
en voetgangers zal gebeuren.’

Buitensporig veel geld voor 
sluiting overwegen, te weinig 
voor groen en fietspaden.

Slechts 15.000 euro 
voor dorpskern 
Mazenzele

Meer dan 1,2 miljoen 
euro voor sluiting 
overwegen

Teleurstellende 
klimaatambities

Gemeenteraadsleden Luc De Ridder en 
Marijke De Vis

Lees verder op p.2

Door de sluiting van de overweg in de Bolstraat wordt het fietspad langs de spoorweg 
onbereikbaar voor fietsers die vanuit  het Eeksken komen.

Van links naar rechts: Luc De Ridder, Josée Van Mol, Lieve Jacobs, Tom Bosman, An Steppé, Marijke De Vis en Pol Verhaevert

Meewerken met Inzet?
INZET is een groep geëngageerde mensen die, los van de klassieke partijpolitiek, willen werken 

aan een gemeente waar het goed is om te wonen en te leven. Wil jij hieraan meewerken? 
Laat ons dan snel iets weten! Dit kan via hallo@inzet-opwijk.be

Nieuwjaarsdrink

Op vrijdag 17 januari vierde INZET 
het nieuwe jaar. Niet alleen was er 
de traditionele nieuwjaarsdrink tij-
dens de wekelijkse markt waarop 
heel wat mensen kwamen klinken 
op 2020. 

INZET deelde ook appels van een 
lokale producent uit aan het sta-
tion. ‘Op deze manier willen we 
ons steentje bijdragen aan een 
duurzame en gezonde gemeente’, 
luidt het.



verklaarden belangrijk te vinden. 
Jammer genoeg is er geen spoor 
van (nieuwe) acties en budgetten 
voor het versterken van de natuur- 
en belevingswaarde van het ons 
omringende landschap, bijv. door 
natuurverbindingen te creëren 
tussen bossen en beekvalleien of 
door het geboortebos of andere 
boskernen uit te breiden. Ook op 
vlak van energie- en klimaatbeleid 
stelt het meerjarenplan teleur. 
Zo ontbreekt een daadkrachtig 
ondersteunings- en begeleidings-
programma om eigenaars van 
oudere privéwoningen te helpen 
hun woningen beter en sneller 
energiezuinig te maken. Evenmin 
zijn er acties terug te vinden die 
het openbaar vervoer moeten 
promoten en verder ontwikkelen, 
net zo min als acties voor het 
promoten en ondersteunen van 
carpoolen en autodelen. 

INZET had nog een resem andere 
bedenk ingen bij het meerjarenplan 
van de meerder heid. Je kan de 
volledige tekst lezen op 
www.inzet-opwijk.be.

Voor mensen die het moei-
lijk hebben om elke maand de 
eindjes aan elkaar te knopen, is 
de kost van anticonceptie een 
drempel. Dit kan leiden tot on-
voorziene zwanger schappen, 
met nog meer geldproblemen 
tot gevolg.  Om dit zoveel mo-
gelijk te vermijden, stelde INZET 
voor om de kosten voor anti-
conceptiva terug te betalen aan 
vrouwen die een leefloon krij-
gen. ‘De keuze voor het ge bruik 
van anticonceptiva blijft een in-
dividuele keuze. Het mag zeker 
geen voorwaarde zijn voor de 
toekenning van een leefloon’, 
stelt gemeenteraads lid Marijke 
De Vis. 

Het aandeel leefloontrekkers is in 
Opwijk beperkt (3,2 % in 2016, 1,9% 
in 2017), zeker in vergelijking met 
het gemiddelde voor Vlaanderen 
(5,4% en 6,0%). Bovendien gaat 
het in het voorstel van INZET enkel 
over vrouwen van 26 tot en met 30 
jaar, aangezien er tot 25 jaar een 
wettelijke terugbetaling is. De bud-
gettaire impact van dit voorstel is 

Vervolg p.1 Terugbetaling anticonceptie 
voor vrouwen met leefloon

dus gering, maar het kan voor de 
betrokkenen wel een wereld van 
verschil betekenen.

‘Naast de terugbetaling moet er 
ook ingezet worden op sensibili-
sering’, vertelt Marijke De Vis.
‘Daar is een rol weggelegd voor de 
maatschappelijk werkers van het 
OCMW. Zij staan immers het  dichtst 
bij de mensen die voor deze terug-
betaling in aanmerking komen.’ 

Dit voorstel is niet uniek in Vlaan-
deren. Eerder werd het al ingevoerd 
in Antwerpen, Gent, Leuven, Aalst 
en Oostende. ‘Door mee op deze 
kar te springen willen we ook een 
belangrijk signaal geven naar de 
hogere overheid om deze regel-
geving te veralgemenen. Op die 
manier kan Opwijk bijdragen aan 
een gro ter maatschappelijk belang’, 
klinkt het. 

De meerderheid ging niet akkoord 
met het voorstel en komt nu bin-
nenkort met een eigen voorstel 
rond anticonceptie. We zijn dan ook 
blij om hen te inspireren. 

Belasting op niet-bebouwde
percelen in vraag gesteld

Opwijk heeft een gemeente-
belas ting op de niet- bebouwde 
perce len, gelegen in gebieden 
bestemd voor wonen en palend 
aan een openbare weg die vol-
doende is uitgerust. ‘Op die 
manier stimuleert de gemeen-
te er het bouwen van een wo-
ning (of de verkoop aan bouw-
lustigen) of geeft ze minstens 

Natuur: het krachtigste antwoord 
op het klimaatvraagstuk

2019 was het jaar van de kli-
maatmarsen. Tienduizen  den be-
togers kwamen op straat voor 
meer klimaatactie. ‘Sign for my 
future’ zag het levenslicht. Het 
klimaatvraagstuk leeft volop. 
Meer investeren in natuur is dan 
ook het meest voor de hand lig-
gende antwoord. 

het signaal dat niet bouwen op 
deze percelen ongewenst is’, 
stelt Luc De Ridder. 

Dat deze belasting ook van toe-
passing is op bebouw bare per-
celen in het landelijk ge bied bui-
ten de dorpskern staat volgens 
INZET haaks op de intentie om 
de open ruimte maximaal te vrij-

waren. Dit is al zeker het geval 
in zones waar door woningbouw 
de verdere versnippering van het 
landschap zal worden doorgezet. 
We willen de open ruimte bui-
ten de dorpskernen zoveel mo-
gelijk open houden. Dan moe-
ten we oude maatregelen die hier 
haaks op staan durven opheffen 
of aanpassen. Zoals de belas
ting op onbebouwde percelen.  
Om de bebouwing van de open 
ruimte niet verder aan te moedi-
gen,  stelde INZET dan ook 
voor om  de landelijke woonge-
bieden en aansluitend ook de 
woonuitbrei dingsgebieden te 
schrappen uit het belasting-
reglement. 

De bestuursmeerderheid van 
N-VA en Open VLD had hier ech-
ter geen oren naar. Ze  verlengde 
meteen het belastingreglement 
voor de periode 2020 tot 2025. 

Wat opvalt, is dat de focus vaak 
verengd wordt tot  energie. Voor 
een deel terecht na tuurlijk: 
we moeten volop inzetten op 
zonnepa nelen, windmolens en an-
dere technologisch vernieuwende 
oplossingen. Maar met technolo-
gie alleen zullen we het niet red-
den. 

Het klimaatprobleem kent een 
remedie die zo voor de hand lig-
gend is dat ze wel eens uit het 
oog wordt verloren: de natuur. 
Bossen, graslanden, moerassen, 
veengebieden, slikken, schorren en 
kustgebieden, ze hebben allemaal 
het bijzondere vermogen om CO2 
uit de atmosfeer te trekken. En het 
kan nog beter. Als we slimmer aan 
de slag gaan met natuurontwikke-
ling en de vernietiging van onze 
bos- en natuurgebieden een halt 
toe roepen, kunnen we al bijna  40 %   
van de geplande uitstootvermin-
dering realiseren. 

Samengevat, een ambitieus na
tuurbeleid zal het klimaat dus ten 
goede komen. Bo vendien is het 
een stuk goedkoper dan de kost 
van de andere technologische 
innov aties. Daarom roepen we het 
gemeentebestuur op om wel te in-
vesteren in verdere vergroening en 
bebossing van de gemeente.



Uit de gemeenterekening 2018 
blijkt dat Colruyt een vergoeding 
betaald heeft voor de opmaak van 
het gemeentelijk ruimtelijk uit voe-
ring    splan (RUP) Okay voor de uit-
breiding van de winkel. INZET wees 
er midden vorig jaar al op dat dit 
wettelijk niet mag. Een RUP wordt 
immers opgemaakt vanuit het al-
gemeen belang. Het laten betalen 
van particulieren of  bedrijven hier-
voor wekt de indruk dat het par-
ticulier belang (of bedrijfsbelang) 
primeert op het algemeen belang. 
Eind oktober heeft de hogere over-
heid bevestigd dat het wel degelijk 
onwettig is en heeft ze opdracht 
gegeven aan de gemeente om het 
daarvoor ontvangen geld terug te 
storten aan de winkelketen.

Gemeentebestuur 
laat zich betalen 
voor opmaak RUP

INZET vraagt oprichting gemeentelijk 
 openruimtefonds
Dat Opwijk volgebouwd wordt 
en we de open ruimte zo veel 
mogelijk moeten vrijwaren, zijn 
veel gehoorde uitspraken. 
Daarom stelt INZET voor om 
een gemeentelijk open ruimte-
fonds op te richten.

Als gemeente heb je best zelf de 
instrumenten in handen om de 
open ruimte te beschermen, ze-
ker op locaties waar we de verdere 
versnippering van het landschap 
en verdere lintbebouwing willen 
tegengaan. Maar de bestemming 
van zones voor woningbouw wij-
zigen naar een bestemming waar 
woningbouw niet toegelaten is, is 
niet evident of zelfs vaak onbetaal-
baar. Daarom stelt INZET voor 
om een open ruimtefonds op te 
richten. Gemeenteraadslid Luc De 
Ridder:  “Met de middelen daaruit 
kan de gemeente heel gericht ka-

Verkeersveiligheid op Hof Ten 
Hemelrijk moet beter

Wie het park Hof Ten Hemelrijk 
al eens bezoekt, heeft het onge-
twi  j feld al ervaren: geregeld 
rijden er wagens aan de ach-
terkant van het Hof Ten Hemel-
rijk (parkzijde). Ze rijden het do-
mein op via Nijdrop en verlaten 
het via het paadje aan de speel-
tuin. Met gevaarlijke situaties 
tot gevolg. INZET vroeg de ge-
meente om hier maatregelen te 
nemen om komaf te maken met 
deze onveilige situatie.

‘Hoe wel er duidelijk verkeersbor-
den opgesteld staan ter hoogte 
van jeugdhuis Nijdrop, die het 
doorgaand verkeer moeten be-
perken, zijn er geregeld chauffeurs 
die zonder duidelijke reden ge-
bruik maken van dit weggetje en 
er zich bij momenten op een race-
baan wanen’, vertelt buurtbewoner 
Lennart D’Hulst.  ‘Dit zorgt ervoor 
dat er wagens passeren op slechts 
enkele meters van het speelplein, 

met onveilige situaties tot gevolg.’ 
Op de gemeenteraad van 22 okto-
ber bracht INZETraadslid Luc De 
Ridder daarom het voorstel van 
Lennart D’hulst om zowel aan de 
uitgang van het pad (ter hoogte 
van het speelplein - cijfer 2) als 
achteraan het Hof ten Hemelrijk 
een paaltje (cijfer 1) te plaatsen, 
waardoor doorgaand verkeer niet 
meer mogelijk is en de kinderen 
in veiliger omstandigheden op 
het speelplein kunnen spelen. 
Tegelijkertijd zou het zo wel mo-
gelijk blijven voor leve ranciers en 
organisatoren om hun materiaal 
voor activiteiten in de Schuur of 
het Bakhuis wel nog ter plaatse te 
krijgen.

Het schepencollege reageerde 
positief en beloofde deze sug-
gestie verder te onderzoeken 
op haalbaarheid. Ondertussen 
werden er 2 snelheidsremmers ge-
plaatst. 

Luc De Ridder en Lennart D’Hulst willen dat de verkeersonveilige situatie aan het park 
van Hof ten Hemelrijk aangepakt wordt

vels  ‘vrijkopen’, op plaatsen waar 
een verdere versnippering van het 
landschap absoluut te vermijden 
is of waar bebouwing voor lange-
re tijd niet wenselijk is zoals het 
geval kan zijn in woonuitbreidings-
gebied.” Dit fonds kan op verschil-
lende manieren gespijsd worden:

1) door wie meergezinswoningen 
(appartementen) gaat bouwen de 
verplichting op te leggen, om per 
wooneenheid een bepaald be-

drag in dat fonds te storten. Op die 
manier draagt de ‘verdichter’ bij 
aan het behoud van de open ruim-
te en dus aan de gemeenschap;

2) met de middelen die de gemeen-
te vanaf 2020 tot en met 2025 
jaarlijks van de Vlaamse regering 
zal ontvangen voor het beheer en 
de vrijwaring van de open ruimte. 
Voor Opwijk gaat het om een 
subsidiebedrag van gemiddeld 
165.000 euro per jaar.

Wekelijkse opha ling GFT, maar 
schrapping opha ling restafval

Zowel in deze bestuursperiode 
als in de vorige vroeg INZET al 
herhaaldelijk naar de wekelijkse 
ophaling van het GFT-afval in 
de zomerperiode. Het was im-
mers al langer duidelijk dat in 
die periode er heel wat van dat 
afval in de rest afvalzak terecht 
komt. 

Een bijzonder jammere zaak, aldus 
raadslid Luc De Ridder, want het 
restafval wordt verbrand, terwijl 
GFTafval gecomposteerd en dus 
gerecycleerd wordt. 

In het meerjarenplan lezen we dat 
vanaf 2020 de wekelijkse opha ling 
van GFTafval in de zomerperiode  

Boterhammentaks, 
geen goed idee!

Het schepencollege keurde in het 
najaar de invoering van een ‘boter-
hammentaks’ in het gemeentelijk 
onderwijs goed. Hierdoor zullen 
ouders ongeveer 50 euro per jaar 
en per kind moeten betalen wan-
neer hun kind op school blijft eten. 
Deze inkomsten moeten dienen 
om het middagtoezicht te bekosti-
gen. INZET  vin dt  dit alleszins geen 
goed idee en hoopt dat het college 
nog op haar beslissing teurgkomt.

eindelijk wordt doorgevoerd. Daar 
zijn we uiteraard blij mee. Het jam-
mere is wel dat men tegelijkertijd 
de wekelijkse restafvalophaling 
in de zomer afschaft. Gelet op de 
beperkte meerkost van zo’n weke-
lijkse ophaling, zou dit volgens 
INZET best behouden blijven. 



An Steppé volgt Tom Bosman op in 
Bijzonder Comité Sociale Dienst
Op 1 januari nam An Steppé voor 
INZET de plaats in van Tom Bos-
man in het Bijzonder Comité So-
ciale Dienst (OCMW). Tom zal in 
2023 op zijn beurt Luc De Ridder 
vervangen in de gemeenteraad. 

Tom Bosman & An Steppé

Vandaag voorziet de gemeente 
in een verwervingspremie van 
5.000 euro (voor een woning) of 
3.000 euro (voor een apparte-
ment) voor jongeren uit Opwijk 
bij aankoop van een eerste ei-
gendom. INZET wil deze premie 
heroriënteren en koppelen aan 
investeringen in energiezuinige 
maatregelen.

Het is voor jongeren uit onze ge-
meente moeilijker geworden om in 
Opwijk een woning of appartement 
te kopen door de hoge kostprijs. In 
de vorige legislatuur besliste het 
gemeentebestuur daarom om een 
verwervingspremie van 5.000 euro 
(voor een woning) of 3.000 euro 
(voor een appartement) in het lev-
en te roepen. Volgens INZET  schiet 
deze premie zijn doel voorbij. ‘Op 
een woning die verkocht wordt aan 
300.000 euro, de notariële en an-
dere kosten buiten beschouwing 
gelaten, maakt een premie van 
5.000 euro slechts 1,  6  %    uit. Opwijkse 
jonge mensen die zich een woning 
aan een  dergelijk bedrag niet kun-
nen veroorloven,  zullen dat even-
min kunnen mét die premie’, zeg-

Maak van de verwervings premie een 
 energiepremie

gen gemeente raadsleden       Luc De 
Ridder en  Marijke De Vis. ‘Daarom 
willen we de premie koppelen aan 
investeringen in energiebesparen-
de maatregelen of in hernieuwbare 
energie. Zo is er ook een directe 
meerwaarde voor onze gemeente: 
minder energie verbruik resulteert 
in min der CO2uitstoot.

‘En daarmee vangen we twee vlie-
gen in één klap’, klinkt het. ‘We 
behouden de ondersteuning voor 
jonge mensen die in Opwijk een 
eigen woonst willen verwerven 
én we stimuleren investeringen in 

Sport voor mensen met 
beperking moet meer 
onder steuning krijgen

 bou wen of minstens te onder-
zoeken of G-sport in Opwijk uit-
gebouwd kan worden. Verder is 
het aangewezen om met de lokale 
clubs in overleg te gaan over de 
mogelijkheden om G-sport toe te 
passen. ‘Bij voetbalclub EMO staat 
alvast niemand aan de zijlijn’, ver-
telt Wendy Renneboog  opgetogen. 
‘We zijn blij dat onze zoon Tuur 
zich ook volop kan uitleven op het 
voetbalveld.’

Sporten met het syndroom 
van Down, basketballen van-
uit een rolstoel, tafeltennissen 
als je niet of nauwelijks kunt 
zien. Sporten met een handi-
cap lijkt niet evident, maar het 
kan! G-sport, zoals sport voor 
mensen met een beperking 
heet, kan nog een steuntje in de 
rug gebruiken. 

In diverse gemeenten worden 
G-sportclubs opgericht of wordt 
G-sport gepromoot naar de 
bestaan de clubs. In Opwijk zijn 
basketbalclub BCO en voetbalclub 
EMO met Gsport gestart. ‘Dit ver-
dient de nodige onder steuning’, 
 vindt  Wendy Renneboog, bestuurs-
lid van INZET. Acties rond fair play, 
solidariteit of G-sporters, zouden 
bijvoorbeeld extra kunnen door-
wegen bij het berekenen van de 
subsidies. Zo worden sportclubs 
gestimuleerd en ondersteund 
om daar een werking rond uit te 

Tom is sinds 1 januari voorzitter van 
de adviescommissie Derdewereld-
huis, de gemeentelijke adviesraad 
ontwikkelingssamenwerking die 
zich bezighoudt met Noord-Zuid-
problematiek en in Opwijk ook 
trekker is voor het label Fair Trade 
Gemeente.  

Wendy en haar zoontje Tuur zijn blij dat 
Gsport ook in Opwijk aan belang wint.

Op 1 september is het nieuwe ge-
meentewegendecreet in werking 
getreden. Dit zorgt een betere 
bescherming van de zogenaam-
de buurtwegen (voetwegen en 
kerkwegels) en trage wegen. Deze 
wegen zullen niet langer kunnen 
verdwijnen door nietgebruik. Ook 
buurtwegen ‘doven’ dus niet meer 
uit door verjaring. De gemeente 
moet volgens het nieuwe decreet 
een beleid voeren voor de her-
waardering en bescher ming van 
een fijnmazig netwerk van trage 
wegen, zowel op recreatief als op 

Nieuw gemeentewegendecreet: 
betere bescherming van buurtwegen

functioneel vlak. Ook kan de ge-
meente voortaan op elk moment 
versperringen of andere belem-
meringen die de toegang, het ge-
bruik of het beheer van de buurt-
weg of een gemeenteweg (ver)
hinderen (laten) verwijderen. 
Het spreekt voor zich dat wanneer 
op de gemeenteraad de ophef-
fing van een buurtweg wordt voor
gesteld, de raadsleden van INZET 
hiermee niet akkoord zullen gaan 
als de enige motivering is dat de 
buurtweg in onbruik is geraakt.

energiebesparende maatregelen.’ 
Zo krijgt de premie een grotere 
maatschappelijke relevantie. Kor-
tom, een winwin voor iedereen. 

Desondanks beslisten N-VA en 
Open VLD om de huidige ver-
wervingspremie ongewijzigd te be-
houden en reserveren ze hiervoor 
deze legislatuur opnieuw een be-
drag van 300.000 euro.


