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Zo op het eerste gezicht lijkt ze op een
vakantiepark, onze wijk, alleen is ze onze
"thuis". Er zijn zeker zaken die veranderd
zijn, sinds wij hier zijn komen wonen,
begin jaren '90, maar dat is het leven en
niets blijft onveranderd.

Wat bleef is de mooie groene omgeving, de
ruime appartementen en woningen die in
het recente verleden nog werden
opgewaardeerd door Providentia.
Ongetwijfeld zijn de meeste huurders
tevreden tot zeer tevreden met de nieuwe
centrale verwarminsinstallatie, de
buitenschilderwerken en de nieuwe
voordeuren die bij het grootste gedeelte van
de huurwoningen geplaatst werden. Ook de
gemeente Meise verdient een pluim voor
het periodieke onderhoud van voortuinen en
openbaar groen, al is er hier en daar
ruimte voor verbetering.
Het uitgebreide aanbod aan openbaar
vervoer verzorgd door de Lijn, met een halte
vlakbij de wijk is zeker ook een pluspunt
voor alle bewoners.

Zoals in de rest van ons land zagen wij een
forse toename van bewoners met een
verschillende culturele achtergrond en nee,
dat was, én is niet altijd gemakkelijk. Onze
wijk telt naar verhouding de grootste
concentratie van gezinnen van vreemde
origine in alle sociale woonwijken van de
gemeente Meise. De Oppemse
huurwoningen beschikken over 3 tot 5
kamers wat hen natuurlijk zeer geschikt
maakt om de, vaak vrij grote gezinnen van
buitenlandse origine te huisvesten. We
stellen vast dat wederzijds respect en
verdraagzaamheid geen evidente zaken zijn,
daar is nog werk aan de winkel, zowel bij
de bewoners die hier reeds geruime tijd
verblijven als bij de nieuwkomers. Er worden
door de overheid vele inspanningen
geleverd om de "nieuwkomers" in België te
helpen inburgeren, dat valt zeker toe te
juichen. De taal verstaan èn spreken is
essentieel voor een goede verstandhouding
en laat het duidelijk zijn : deze
taalproblemen situeren zich niet alleen bij
burgers van vreemde origine. Daarbij

benadrukken we graag dat, niet alleen in
onze wijk, maar overal, een gezonde mix
tussen verschillende bevolkingsgroepen
zorgt voor minder irritaties en frustraties.
Het is natuurlijk fantastisch dat kinderen in
onze wijk nog kunnen buitenspelen, maar er
mag toch van de ouders verwacht worden
dat zij hun kinderen leren dat er ook hier
auto's op de straten rijden... Auto's die
trouwens in steeds groter aantal in onze
wijk aanwezig zijn. Omdat vele garages als
berging gebruikt worden, blijven er ook
meer en meer op straat staan. Ook dit komt
de veiligheid niet ten goede.

Tenslotte nog een warme oproep aan al
onze buren, wijkbewoners, als wij allemaal
ons beste beentje voorzetten en onze
woning en onze tuin of terras behoorlijk
onderhouden en in de mate van het
mogelijke verfraaien, dan wordt het voor
iedereen nog zoveel aangenamer wonen in
onze wijk.

Een blik op de Providentiawijk van Oppem



In de zomer van 1979 werden
in Oppem de eerste huizen
opengesteld voor de
eigenaars en appartementen
voor huurders.
Iedereen loofde het
gemeentebestuur voor dit
initiatief. Maar weinige
mensen weten dat de
beslissing genomen werd
door het gemeentebestuur
van Brussegem, waartoe de
gehuchten Oppem en Ossel
behoorden tot 1976. Met de
fusie van de gemeenten, die
in de jaren zeventig door de
regering opgelegd werd,
werd Oppem een
deelgemeente van Meise en
Wolvertem en Brussegem en
Ossel werden toegevoegd

aan de gemeente Merchtem.
Het project voorzag 172
woningen, het grootste deel
voor huurappartementen, de
huizen waren vooral voorzien
als koopwoningen.
Het was opvallend dat er
weinig kandidaat-huurders en
–kopers waren uit Meise.
Vele kandidaten kwamen uit
Vlaams-Brabant, jonge
gezinnen, waarbij de meeste
mensen werkten in het
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Deze trend zou veranderen in
de loop van de jaren 1990.
De wijk evolueerde van een
Vlaamse volkswijk naar een
multiculturele wijk.

Providentiawijk in Oppem

Naar aanleiding van de
gemeenteraadsverkiezingen
in 2006, werd een info-
avond georganiseerd bij Raf
De Zutter, Gudrunlaan 14.

Het idee om een
Belangengroep op te richten
werd getoetst bij de
inwoners. Op basis van een
gunstige respons waren een
achttal mensen bereid om
een groep op te richten, die
zou werken rond drie
thema's :

Aandacht vragen voor de
verbeteringen van de
infrastructuur in de wijk :
de wegen, paadjes en huizen.
Zo werd een dossier
opgesteld p basis van foto's,
over de slechte staat van
wegen en paadjes, die na
stevig onderhandelen met de
schepen van openbare
werken leidde tot het herstel
en de aanpassing van de
wegen.

Oplossingen voorstellen
voor de problemen van
verkeersveiligheid en het
proper houden van de wijk.
De Belangengroep deed
voorstellen aan de Politie in
verband met de beperking

van de snelheid in de wijk,
het misbruik van wagens in
de binnenwegen, en het
parkeerprobleem. Wij
onderhandelden ook over de
plaatsing van het wachthuisje
aan de ingang van de wijk,
bestemd voor de kinderen
die gebruik maken van de
schoolbus.
In een ander artikel schrijven
wij ook over onze
samenwerking met Incovo.

Ijveren voor een betere
samenleving in onze wijk.
De structuur van de
woningen in onze wijk is
afgestemd op grote
gezinnen. Dit heeft als gevolg
dat méér en méér gezinnen
van vreemde origine
gehuisvest worden in onze
wijk.
Dit veroorzaakt weinig
problemen tussen de
volwassen mensen, maar
vooral met de jongere
generaties. Het is vooral
belangrijk dat deze jongeren
zouden integreren in de
talrijke jeugdverenigingen,
zoals het even belangrijk is
dat ook de ouders voldoende
kennis hebben van onze taal.

Al deze problemen kaarten
wij aan bij de gemeentelijke
overheden, de Politie,
INCOVO en Providentia.
De Belangengroep overlegt
regelmatig met Providentia
over algemene problemen in
onze wijk, maar NIET over
individuele problemen of
conflicten tussen de
maatschappij en inwoners.
De Belangengroep Oppemse
Wijk is lid van de Cultuurraad
Meise en wordt daarin
gewaardeerd.
In 2016 werd Raf De Zutter,
voorzitter van de
Belangengroep, gekozen als
één van de Cultuurlaureaten
van 2015.

De belangengroep geeft ook
een tweemaandelijks
INFOBLAD uit, waarin
praktische informatie
gegeven wordt over toegang
tot gemeentelijke diensten en
activiteiten.

Ontstaan en geschiedenis van de

Belangengroep Oppemse wijk (BLOW)

In 2009 startten drie inwoners van de wijk met de organisatie
van een rommelmarkt op de laatste zondag van augustus. Er
was hiervoor duidelijk belangstelling bij de inwoners, maar ook
bij de traditionele rommelmarktbezoekers in de gemeente
Meise en de regio Asse en Vilvoorde.
Het aantal deelnemers steeg ieder jaar en het werd werkelijk
een mega-evenement in een gezellige sfeer van verbroedering
en samenwerking tussen de inwoners en de bezoekers, vooral
als ook de zon van de partij was.
Dit jaar waren er enkele gevallen van diefstal en vandalisme.
Dit is uiteraard onaanvaardbaar. Toch was het voor iedereen
toch wel even slikken, toen de organisatoren de dag nadien
meldden dat zij stoppen met de organisatie van de
rommelmarkt.
Een ontgoocheling voor iedereen.

Afscheid van de rommelmarkt

Wil je weten wat er leeft in Meise? Lees dan de
maandelijkse Infokrant van de gemeente Meise
!
Je vindt er onder meer :

• de contactgegevens van alle leden van het schepencollege
en de O.C.M.W.-raad, evenals de namen en
telefoonnummers van alle diensthoofden in de
gemeentelijke administratie.

• Informatie over het recyclagepark, de Bibliotheek, de
Sportcentra en het gemeentelijke zwembad en maandelijks
overzicht van alle evenementen die plaatsvinden in de acht
dorpskernen van de gemeente Meise.

Maand na maand : gratis in uw brievenbus !
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