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GEMEENTE

Januari en goede voornemens, ze horen gewoonweg bij elkaar. Dit is zo voor ons als gemeente, en het zal wellicht voor u niet anders
zijn.
Voor Zoersel zijn veel van die voornemens vervat in de begroting. Plannen genoeg voor het
nieuwe jaar, en dat we die gaan uitvoeren met
de knip op de portemonnee, dat is geen voornemen, neen, dat staat als een paal boven water. Géén belastingverhoging dus in onze
gemeente, en daarmee zwemmen we tegen de
stroom in.
‘Meer aandacht voor de gezondheid’, dat voornemen voert naar alle waarschijnlijkheid de lijst
van individuele goede bedoelingen aan. Wel,
dan kunnen we u zeker mee dàt zetje geven dat
u nodig heeft. En dat doen we door de FITbus
naar onze gemeente te halen, en dit op 8 maart
aanstaande. U kunt er uw conditie laten testen
en krijgt onmiddellijk een persoonlijk trainingsschema voorgeschoteld. Ook een infosessie
over gezond eten en koken hoort erbij.
Maar tot dan heeft u nog rustig respijt en dus
kunt u nog zonder probleem meedoen met
‘Zingen aan Tafel’.Louter toeval, dat de 4de editie van deze culinaire cantus juist een weekje
eerder werd gepland, namelijk op 29 februari.
Krijgt u nu al zin in sporten? Haal dan uw loopschoenen boven en trek eens naar ons
Zoerselbos. Mee dankzij de Vrienden van het
Zoerselbos bleef dit prachtig stuk natuur bewaard. Om deze reden werden zij de terechte
winnaars van de cultuurprijs 2007.
Wie die extra wandel- en fietstochten niet meer
nodig hebben, dat zijn zeker onze postbodes.
Die doen dagelijks, ook in weer en wind, al de
nodige kilometers. Dacht u dat in een elektronische maatschappij de papierberg vermindert?
Niks van, de kilo’s papier waarmee zij moeten
zeulen, worden alsmaar groter. Zo groot zelfs,
dat de post nieuwe afmetingen voor brievenbussen nodig vindt.
En natuurlijk heeft u als wandelaar, fietser of jogger ook wel eens zin in een rustpauze en wilt u
graag herademen bij een hapje en een drankje.
Dan kunt u in het ontbreken daarvan echt geen
excuus meer vinden om dat joggen of wandelen
nog even uit te stellen. De gemeenteraad keurde
immers het RUP toeristische perrons goed. Dit
biedt zekerheid aan de bestaande horecazaken
aan de rand van het bos.
Hoe u het ook draait of keert, en alle goede
voornemens ten spijt: u goed in uw vel voelen,
dat heeft te maken met gezond leven, maar ook
met gezellig samenzijn, niet?
Katrien Schryvers
burgemeester

Z O E R S E L

GEMEENTEBELASTINGEN BLIJVEN GELIJK
De gemeenteraad keurde in december het algemeen beleidsprogramma voor de periode 2008 - 2012 goed. Dit beschrijft de
belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren en was de
voorbereiding voor het budget (begroting) 2008 en de meerjarenplanning. Het gemiddelde van de belastingstarieven in de
Vlaamse gemeenten stijgt weer behoorlijk, maar de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven in Zoersel behouden op 935 en de aanvullende personenbelasting blijft 6,50 pct.
Hiermee doen wij het heel wat beter dan het gemiddelde van
de gemeenten in het Vlaamse Gewest (1.332 opcentiemen en
7,16 pct.).
De grootste uitdaging voor 2008 is de verhuis naar het
Bethaniënhuis en de integratie tussen gemeente en ocmw. Het
budget 2008 is op dat vlak nog een overgangsjaar omdat het
effect van de integratie nog niet volledig zichtbaar zal zijn.

projecten
Naast dit project om de dienstverlening te verbeteren, gaan
heel wat middelen naar wegen- en rioleringswerken. Deze komen nu in een stroomversnelling door het samenwerkingsverband met Hidrorio. Naast de projecten Heideweg en
Bloemenwijk fase 4 en 5, wordt er binnenkort onder meer ook
gestart met de projecten Brakenberg, Meerheide, Herentalsebaan, Sint-Martinusstraat, ... . Verder plannen we ook enkele
verbouwingen aan de antennes in Zoersel (het Lindepaviljoen)
en Halle (aan de bibliotheek). Om de interne communicatie te
verbeteren wordt vanuit gemeente, ocmw en politie (Bethaniënhuis) een glasvezelverbinding aangelegd naar het
Zonneputteke in Zoerseldorp. Verder wordt de aankoop van
gronden voorzien voor de voetbalclubs van Zoersel en Halle
en voor de realisatie van het Woon- en Zorgcentrum aan de
Smissestraat. Dit Woon- en Zorgcentrum voor bejaarden zal
bestaan uit een rusthuis, kortverblijf, serviceflats en dienstencentrum.Tot slot wordt 800.000 euro gereserveerd voor een lening aan de v.z.w. Woon- en Zorgcentrum Zoersel zodat deze
middelen ter beschikking heeft om te kunnen starten.
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uitvoeringsplan bouw

solidair met het zuiden

BEHEER MATERIAAL- EN AFVALSTROMEN

NOORD-ZUIDCONVENANT

De Vlaamse regering heeft het sectoraal uitvoeringsplan

Onze gemeente ijvert al bijna 25 jaar voor ontwikkelingssamen-

‘Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de bouw’

werking en structurele hulp voor het Zuiden. In de loop van de-

definitief goedgekeurd. Het plan geeft voor de periode 2007-

ze jaren werd onder meer een gemeentelijke adviesraad - de

2010 de beleidsprogrammering aan voor het beheer van mate-

DerdeWereldraad Zoersel (DWZ) - opgericht en een budget van

riaal- en afvalstromen in de Vlaamse bouwsector.

0,7 pct. van de gewone begroting voorzien voor ontwikkelings-

Een geïntegreerd materialenbeleid, hergebruik en ketenbeheer

hulp. Hiervan gaat een deel naar onze zustergemeente Crucea,

staan hierbij centraal.

een deel naar 11.11.11. en Broederlijk Delen en een deel naar

U kunt het uitvoeringsplan inkijken bij de gemeentelijke dienst

Zoerselse projecten. Onder dit deel vallen projecten in ontwik-

Leefmilieu in het gemeentehuis, Kasteeldreef 55.

kelingslanden waarmee inwoners uit Zoersel een band hebben.
Een laatste deel wordt tot slot aan de DWZ toegewezen om u,
de Zoerselse bevolking, te sensibiliseren via bijvoorbeeld het

komt u ook?

voorjaarsproject.

FITBUS BEZOEKT ZOERSEL

noord-zuidconvenant
Het gemeentebestuur wilde echter nog een stap verder gaan en

Is uw goed voornemen voor dit jaar ook om wat meer aan sport

heeft met de Vlaamse overheid een Noord-Zuidconvenant afge-

te doen? Dan is de FITbus ongetwijfeld iets voor u! Uw conditie

sloten. Dit houdt in dat er extra financiële middelen worden voor-

laten testen, een professioneel trainingsschema opstellen en op

zien om nieuwe doelstellingen te behalen. We leggen de nadruk

basis daarvan in enkele weken uw conditie verbeteren - dat is

hier opnieuw op het sensibiliseren van zowel bevolking als van

het concept van de FITbus die op zaterdag 8 maart geparkeerd

ons eigen gemeente- en ocmw-personeel over de Noord-

staat aan de gemeentelijke basisschool Sint-Antonius, Ter

Zuidproblematiek. Zo behaalden we in 2007 reeds de titel van

Beuken 1. Met dit project willen wij u, in samenwerking met de

FairTradeGemeente.

provincie Antwerpen, motiveren om meer te gaan bewegen.

Daarnaast bereiden we ook een stedenband voor. Dit is een
vorm van samenwerking tussen gemeentebesturen in het

wat staat er u te wachten?

Noorden en het Zuiden, waarbij kennis en ervaring worden uit-

U krijgt op basis van de resultaten van een vetmeting en een

gewisseld. De klemtoon ligt hierbij niet op financiële en materië-

fietsproef een persoonlijk trainingsschema. Zo kunt u geduren-

le hulp, maar op het versterken van de bestuurskracht van de

de de volgende tien à twaalf weken uw uithoudingsvermogen

plaatselijke besturen. De werkgroep ‘Stedenband’ buigt zich mo-

verbeteren en dat in uw favoriete sport. Wandelen, joggen, fiet-

menteel over de stappen die onze gemeente nog moet door-

sen of iets anders: het behoort allemaal tot de mogelijkheden.

lopen om zo’n stedenband te kunnen aangaan. Wat hebben we

Na tien à twaalf weken is er een hertest, meer bepaald op za-

zelf te bieden, aan welke criteria moet een eventuele partner

terdag 24 mei. Dan komt u te weten of uw inspanningen iets op-

voldoen en op welke domeinen zouden we kunnen samenwer-

geleverd hebben.

ken? Een concrete stedenband is dus vermoedelijk nog niet
voor dit jaar, maar we werken er alleszins aan verder en houden

infosessies

u uiteraard op de hoogte.

Schrijft u zich in voor de FITbus, dan wordt u meteen ook uitgenodigd voor een infosessie over gezond leren eten en koken (op
woensdag 12 maart, van 19 tot 21 uur in het Zonneputteke) en
één rond werken met hartslagmeters (op donderdag 20 maart
van 19 tot 20.30 uur in het Zonneputteke).

deelnemen
Deelnemen aan de test en beide infosessies kost 10 euro.
Voorinschrijven is de boodschap, want er kunnen maximum 96
deelnemers per dag (enkel Zoerselaars) getest worden.
Inschrijven

kan

bij

onze

Sportdienst,

Halle-Dorp

37,

03 380 13 91, sport@zoersel.be. Meer info vindt u ook nog op
www.Fitbus.be of www.provant.be/sport.
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definitief goedgekeurd

cultuurprijs 2007

RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

VRIENDEN VAN HET ZOERSELBOS

Op 17 december 2007 keurde de gemeenteraad de ruimtelijke

Zaterdag 12 januari reikten het gemeentebestuur en de Cultu-

uitvoeringsplannen (RUP) voor ‘residentie Halmolen’, ‘KFC Sint

rele Raad de Cultuurprijs 2007 uit. Laureaten van dienst waren

Martinus’ en ‘toeristische perrons’ definitief goed.

de Vrienden van het Zoerselbos.

Het bestaande rust- en verzorgingstehuis aan de Halmolenweg

Deze vereniging werd in 1972 opgericht en zet zich sindsdien in

is dringend aan renovatie en uitbreiding toe. Om dit mogelijk te

voor de bescherming van het waardevolle cultuurhistorische

maken moest de zone voor gemeenschapsvoorzieningen waar-

Zoerselbos. Zij doen dit door allerlei initiatieven te nemen met

binnen de instelling ligt, herschikt worden en werd het RUP ‘re-

als doel het behoud van dit cultuurhistorische patrimonium en

sidentie Halmolen’ opgemaakt. Ook KFC Sint-Martinus heeft

van het aanwezige onroerend erfgoed, en de verwezenlijking

uitbreidingsplannen. Deze zijn nodig om alle terreinen aan de

van een natuurgerichte beheersvorm. Sinds hun oprichting in

opgelegde technische normen te laten voldoen. Omdat de uit-

1972 kende de vereniging een enorme groei. Op dit ogenblik telt

breiding voorzien is in een aanpalend perceel agrarisch gebied

ze meer dan 400 leden en beschikt ze over een vaste kern van

moet ook hiervoor een RUP een oplossing brengen.

50 à 60 werkende vaste leden, allen vrijwilligers, actief in de ver-

Het RUP ‘toeristische perrons’ werd opgemaakt voor een aantal

schillende aspecten van de werking van de vereniging.

tavernes in de onmiddellijke omgeving van het Zoerselbos en de

Kortom, de Vrienden van het Zoerselbos zijn een terechte lau-

Halse bossen. Het gaat meer bepaald om de perrons

reaat van de Cultuurprijs 2007. Van harte gefeliciteerd!

Zoerselbos-west (‘In de wandeling’), Halse Bossen (‘taverne
Stroopop’) en Zoerselbos-oost (‘Villa Quinta’). Door de opmaak
van een RUP wordt aan de eigenaars/uitbaters van deze zaken
de nodige rechtszekerheid gegeven, kunnen de bestaande gebouwen of de uitbating ervan - waar nodig - geregulariseerd worden en kunnen noodzakelijke aanpassingen worden uitgevoerd.
De definitieve vaststelling van deze ruimtelijke uitvoeringsplannen is op gemeentelijk vlak de laatste stap in de goedkeuringsprocedure. De bestendige deputatie van de provincie moet
deze nu uiteindelijk goedkeuren. Pas daarna kan met de verschillende werken worden gestart.

gezocht
VRIJWILLIGERS VOOR HULPDIENST
U kent ze ongetwijfeld, de ‘seingevers’ die bij wielerwedstrijden
en wandelingen, maar ook bij allerhande andere manifestaties
(zoals Parkmuzaïek, braderijen, fuiven, verkiezingen, enz.) de
politie bijstaan. Dit zijn één voor één vrijwilligers van onze
Zoerselse hulpdienst. “Wij zorgen mee voor de verkeersveiligheid in al haar facetten”, zo vertelt Cois Keysers van de hulpdienst. “Alle verenigingen kunnen via het gemeentebestuur een
beroep doen op onze diensten. In 2006 presteerden wij zo’n
Jaarlijkse schenkt de gemeente Zoersel de opbrengst van haar

1.040 uren. Onze vrijwilligers ontvangen een kleine vergoeding,

gemeentequiz - maar liefst 1.400 euro - aan het goede doel. De

zijn verzekerd en krijgen een aangepaste zomer- en winteruit-

helft hiervan ging naar de vzw ‘Zoersel-Crucea’. “Dit geld is ui-

rusting.” Wilt u af en toe mee instaan voor de veiligheid in onze

teraard meer dan welkom”, aldus de comitéleden van de vzw.

gemeente en mee de handen uit de mouwen steken bij uiteen-

“Hiermee geven we weer heel wat mensen in Crucea een fi-

lopende manifestaties en evenementen? Laat dit dan zeker we-

nancieel steuntje in de rug. Dit gebaar van solidariteit wordt er

ten aan Cois Keysers, 0478 38 69 48. U hoeft, voor alle duidelijk-

ten zeerste geapprecieerd.” De overige 700 euro werd gestort in

heid, zeker niet iedere keer op post te zijn als de Zoerselse hulp-

het ‘Kerstfonds’ en in december reeds aangewend om onze

dienst ‘uitrukt’. Als u zich enkele keren per jaar kunt vrij maken,

1.263 75-plussers een smakelijke fruitkorf te schenken.

zal de Zoerselse hulpdienst daar al heel blij om zijn!
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Dag-na-Dag-Krant

Dag-na-Dag-Krant

gleuf moet groter
NIEUWE EISEN VOOR BRIEVENBUSSEN
Heeft u begin deze maand ook heel wat kerstkaartjes van familie en vrienden toegestuurd gekregen? Wel, vanaf dit jaar kan
uw brievenbus er nóg meer ontvangen. De Belgische wetgeving
betreffende particuliere brievenbussen werd namelijk aangepast in overeenstemming met de nieuwe Europese norm. Voor
alle brievenbussen die na 1 januari 2008 gezet worden, gelden
nieuwe minimumeisen. Eén daarvan is dat de gleuf voortaan
groter moet zijn. Let wel, oude brievenbussen hoeven niet per
se aangepast te worden aan de nieuwe norm: wat vroeger goed
was, mag behouden blijven.

wat verandert er nu precies?
* De opening van de gleuf hoort voortaan iets groter te zijn en
kan lager of hoger van de grond komen te staan: de nieuwe
minimumopening wordt 23 bij 3 cm, maar de bestaande brievenbussen met een opening van 22 cm blijven reglementair,
op voorwaarde dat de brievenbus geïnstalleerd is voor 1 januari 2008.
De onderste rand van de opening moet zich op een hoogte van

Weet u niet wat gedaan met die extra avond in 2008? Wij weten

ten minste 70 cm bevinden en de bovenste rand op een hoog-

het wel… en u bent van harte uitgenodigd om er bij te zijn. Op

te van maximaal 170 cm.

vrijdag 29 februari gaat namelijk de vierde editie van ‘Zingen aan

In specifieke gevallen kan de plaatsing van de gleuf worden

Tafel’ door. Zingt u graag en liefst van al niet alleen, maar vindt u

uitgebreid tussen minimaal 40 en maximaal 180 cm.

thuis niemand meer om uw liedjes mee te zingen en kunt u ook

Voorbeelden daarvan zijn brievenbusopeningen in de gevel

wel genieten van een heerlijke Spaanse hap? Dan is ‘Zingen

van een bestaand gebouw dat voor 1 januari 2008 in gebruik

aan Tafel’ zeker iets voor u!

genomen is of groepen van bij elkaar horende brievenbussen

We ontvangen u graag vanaf 19.30 uur in het Zonneputteke. Om

(minstens vier).

20.15 uur starten we voor een eerste ronde oude, bekende

* Er is een minimumnorm met betrekking tot de afmetingen van

deuntjes. Onze voorgangers, enkele leden van het Malse Sint-

de brievenbussen vastgesteld:

Pauluskoor, zetten alvast de juiste toon. Vervolgens is het tijd

de brievenbus moet voldoende groot zijn om een ongevouwen

om uw hongerige maag te spijzigen met een heerlijke paella-

zending in C4-formaat (229 mm bij 324 mm) met een dikte van

schotel en een frisse jonge Spaanse wijn. Terug op krachten ge-

24 mm zonder beschadiging te ontvangen. Brievenbussen die

komen, zal een tweede rondje samenzang u dan heus niet meer

hier niet groot genoeg voor zijn, blijven echter reglementair op

afschrikken. Om de avond in schoonheid te beëindigen, voegen

voorwaarde dat de brievenbus geïnstalleerd is voor 1 januari

we er dit jaar, voor zij die willen, voor het eerst nog een rondje

2008.

karaoke aan toe. Plezier gegarandeerd!

* Daarnaast is er ook een nieuwe bepaling voor de plaatsing van
het huisnummer: dat moet namelijk leesbaar zijn van op de

hoe deelnemen en reserveren?

plaats waar de brievenbus zich bevindt.

Vooraf reserveren is noodzakelijk. Dit kan bij de gemeentelijke

* Ook de bepalingen voor de goede bereikbaarheid van de brievenbus blijven onveranderd.

dienst Cultuur, Halle-Dorp 37, 03 380 13 90, cultuur@zoersel.be
en moet vóór vrijdag 22 februari 2008. U kunt steeds vermelden
met hoeveel mensen u één tafel wilt delen. De kostprijs per persoon bedraagt 15 euro, inclusief een lekkere paellaschotel en
dessert. Drank is niet inbegrepen in de prijs.
Let wel, uw reservatie is pas definitief nadat we de verschuldigde deelnameprijs hebben ontvangen. Storten doet u op rekeningnummer 068-2061658-47, met vermelding ‘Zingen aan
Tafel + reserveringsnummer’. De opbrengst van deze avond
gaat naar het organiserend comité van Eurozoersel.
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