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Geen geld meer voor buurthuis Opsakee - 13/07/2013
Meise Het schepencollege zet de
samenwerking met Riso VlaamsBrabant voor buurthuis Opsakee stop
wegens ‘te duur’. Daardoor verdwijnt
de buurtwerking na de zomer. De
oppositie reageert boos, de
meerderheid wil een goedkoper
alternatief uitwerken.

Oppositieraadsleden Roel Anciaux (SP.A-Meise 2020), Virginie De Klippel (Open VLD) en
Dirk Snauwaert (Groen) vinden het niet kunnen dat de CD&V-N-VA-meerderheid de
samenwerking met het Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw (Riso) Vlaams-Brabant
voor de wijkwerking van buurthuis Opsakee in Oppem stopzet.
In die sociale woonwijk in Meise wonen kwetsbare gezinnen en jongeren waardoor buurtwerking
er noodzakelijk is. ‘Dit zomaar stopzetten omwille van financiële overwegingen kan niet. Wat is
het alternatief voor de woonwijk Oppem?’, vroegen de drie oppositiepartijen.
Schepen van Financiën Willy Kerremans (N-VA) verduidelijkt de beslissing: ‘In 1997 ging de
gemeente een samenwerking aan met Riso Vlaams-Brabant voor een actieve wijkwerking in
buurthuis Opsakee. De vzw zet twee deeltijdse buurtwerkers in, maar de kostprijs daarvan loopt
hoog op. Het contract liep af op 30 juni dit jaar en we vernieuwen het niet.’
‘In totaal kost de buurtwerking ons meer dan 60.000 euro per jaar voor de werking zelf, plus
huur van het buurthuis en kosten voor de nutsvoorzieningen. We krijgen wel een subsidie van de
provincie Vlaams-Brabant van 15.000 euro maar dat is niet genoeg. Het project heeft tot doel de
sociale leefbaarheid in de wijk in Oppem te verhogen maar het contract met Riso is zeer duur.
We willen een betaalbaar alternatief uitwerken’, zegt Kerremans.
Te weinig open
Schepen Marcel Belgrado (CD&V) is zelf van Oppem en kent de problemen in de wijk goed.
Belgrado: ‘Er zijn verschillende buurtwerkers geweest en het was ook de bedoeling dat het
buurthuis een werking voor volwassenen zou uitbouwen. Maar die kwam er niet. Er komen
gemiddeld maximum tien jongeren per dag. Opsakee is volgens ons te weinig open. Tot eind
augustus wordt het programma afgewerkt, daarna zoeken we alternatieven.’
De gemeente zegt de huur met Providentia voor het buurthuis in de Halewijnweg 3 alvast op.
Jeugdschepen Wim Verbeke (CD&V): ‘De gemeentelijke diensten Sport, Jeugd en het OCMW
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zullen samen met de schepen van Sociale Zaken een plan uitwerken om de sociale leefbaarheid
in Oppem te bevorderen.’
‘In de zomervakantie is er een busdienst die de kinderen vanuit Oppem vervoert naar
speelpleinwerking De Spin. De bewoners van Oppem zullen ook een brief krijgen over de
stopzetting van het buurthuis en de alternatieven die de gemeente aanbiedt’, aldus Verbeke.
Joris Herpol
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