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GEMEENTE

Dé verkeerslichten op het kruispunt
Kerkstraat-Zandstraat, daar was heel wat om
te doen de voorbije weken.
TV3V, de organisatie die in opdracht van het
Vlaamse Gewest kruispunten op gewestwegen beveiligt, wenst hier definitieve lichten te
plaatsen mét linkse afslagstrook.
De testfase, uitgevoerd in opdracht van de gemeente, wees uit dat dit absoluut geen oplossing biedt. Ellenlange files, dat was het
resultaat van de proef. Zo’n files zelfs, dat
voor ons vaststaat dat ook een afslagstrook
die niet zou verhelpen.
Overigens is een afslagstrook iets dat we helemaal niet willen, want dan moeten er te veel
parkeerplaatsen verdwijnen in de kern van
Zoersel.
Natuurlijk ijvert de gemeente ook voor veiligheid. Maar die krijg je niet door nieuwe gevaarlijke punten te creëren.
Voor ons als gemeente blijft de omleidingsweg de beste manier voor de leefbaarheid van
Zoerseldorp. Gelukkig gaf de minister hiervoor recent groen licht.
Hopelijk ziet TV3V intussen af van het voornemen tot plaatsing van verkeerslichten.
Geen groen licht, wel een groot oranje knipperlicht, dat is wat de 11.11.11-actie ons ook
dit jaar weer voorhoudt. Miljoenen mensen in
de wereld lijden honger en leven in armoede.
Een onrecht. Daarom ook hangen we hier in
het gemeentehuis vandaag, zoals op vele andere plaatsen, geknoopte lakens buiten.
Structurele maatregelen moeten er komen,
maar intussen is elke individuele actie een
lichtje in de duisternis ergens op deze
aardbol. En tegelijk ook een gebaar van menselijke warmte.
Warmte, die ook velen tijdens de seniorenweek zullen bieden aan vele 80-plussers.
Gewoon door er eens binnen te lopen.
Voor de actieve senioren moet de brochure,
die met deze flits in de bus valt, een lampje
doen branden. Als de bliksem inschrijven, dat
is de boodschap.
En wil u in deze donkere periode van het jaar
niet alleen licht, maar ook warmte, dan kunnen wij u via de houtverkoop mogelijk aan het
nodige materiaal helpen.
Katrien Schryvers
burgemeester

Z O E R S E L

Het kruispunt Kerkstraat - Zandstraat (N14) in Zoerseldorp bevindt zich op een gewestweg. Omwille van de ongevallenstatistieken werd dit kruispunt als ‘gevaarlijk punt’ door het
Vlaamse gewest mee opgenomen in een pakket beveiligingsmaatregelen van gevaarlijke punten. Volgens het Vlaamse gewest is dé oplossing hier het plaatsen van lichten met een
linksafslagstrook. Het gemeentebestuur was én is echter niet
te vinden voor dit voorstel. Het bestuur is namelijk van mening
dat de realisatie van de omleidingsweg de enige oplossing is
voor de leefbaarheid van Zoersel. Er is immers gewoon te veel
verkeer op deze gewestweg.

testfase
Eind september deed het bestuur daarom op eigen initiatief
een testopstelling met verkeerslichten. Na een nauwkeurige
analyse van het effect van de lichten op de verkeerssituatie in
Zoerseldorp bleek dat ze aanleiding geven tot reusachtige files
én sluikverkeer in de omliggende straten. Er werden files vastgesteld tot over de brug van de E34, in de Kerkstraat richting
St.-Antonius en in de Oostmallebaan tot aan de Voetbalstraat.
Ook mét afslagstrook zouden deze files aanzienlijk zijn en zorgen voor veel en gevaarlijk sluikverkeer in rustige woonwijken.
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Bovendien zou het verdwijnen van de parkeerstrook nefast zijn
voor de plaatselijke handelaars. Deze resultaten bevestigen de
visie van het gemeentebestuur en wij zullen ze dan ook verder
met het Vlaamse gewest bespreken.

realisatie omleidingsweg
Omdat Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits
de gemeente pas nog bevestigde dat de omleidingsweg rond
Zoersel op het programma staat voor 2009, dringen wij er bij het
Vlaamse gewest en bij de bevoegde diensten in Antwerpen op
aan alles in het werk te stellen voor een effectieve realisatie.
Intussen nog lichten plaatsen is geen oplossing. Natuurlijk vin-

U heeft het misschien al wel ergens opgemerkt, het nieuwe logo

den wij veiligheid ook belangrijk. Precies daarom werd de voor-

van alle Vlaamse en Brusselse openbare bibliotheken. Met als

bije jaren onder meer geïnvesteerd in het omkeren van

baseline ‘De Bib. Het Leven van A tot Z’ willen de bibliotheken,

parkeerstrook en fietspad in de dorpskern. Maar met de plaat-

samen met het Vlaams centrum voor Openbare Bibliotheken

sing van lichten ontstaan duidelijk andere gevaarlijke punten.

(VCOB), aangeven dat u er informatie vindt over de meest uit-

Echte veiligheid en leefbaarheid, daarvoor is de omleidingsweg

eenlopende onderwerpen: van Apen en Allergieën over

nodig.

Kaastaarten en Kinderen opvoeden tot fietspaden in Zeeland
en het Zoutvat van Laïs. In de bib vindt u de chaos van het volle leven, maar wel netjes gerangschikt. U treft er 243 moorden

Eurojoven zoekt:

en 65 affaires op 2 m2. En die kunt u allemaal uitproberen, zonder risico. De bib inspireert, laat uw fantasie op hol slaan, biedt

ENTHOUSIASTE JONGEREN

antwoorden en oplossingen. Voor iedereen, hoe oud, jong, zelf-

In de zomer van 2006 trokken een achttal Zoerselse jongeren

mer te vangen, u bent veelzijdiger dan u zelf denkt. En de

naar het Spaanse Mollina, nabij Malaga, voor het project

bibliotheek wil net zo veelzijdig zijn. De bib: nooit meer routine,

‘Eurojoven’ - een initiatief dat de banden tussen jongeren uit zes

nooit meer verveling!

verzekerd of vertwijfeld u ook bent. Niemand is onder één noe-

Europese steden aanhaalt. Enkele van deze jongeren willen dit
initiatief nu graag herhalen in Zoersel, meer bepaald in de zo-

van braille tot Daisy

mer van 2008. Rond het thema ‘Kunst en Cultuur’ hebben ze uit

Onze bib heeft niet alleen een nieuw logo, ze heeft sinds kort

zes Europese steden - Lora del Rio (Spanje), Laubach

ook een nieuw soort luisterboek in huis. Zo’n Daisyboek is een

(Duitsland), Gräfenhainichen (Duitsland), Elancourt (Frankrijk),

luisterboek op cd-rom, dat u kunt afspelen in een cd- of dvd-spe-

Cassina de Pecchi (Italië) en Crucea (Roemenië) - telkens en-

ler die mp3-weergave ondersteunt. U kunt in de hoofdbiblio-

kele jongeren uitgenodigd om samen met hen een week door te

theek echter ook een Daisyspeler ontlenen of uitproberen. Die

brengen in Zoersel en omstreken.

biedt u meer mogelijkheden dan een gewone cd- of dvd-speler.

Er is eerst echter nog heel wat werk aan de winkel, willen ze de-

U kunt er bv. mee ‘doorbladeren’, een ‘digitale bladwijzer’ plaat-

ze jongeren een ongelooflijk boeiende week bezorgen. Vandaar

sen en het verhaal sneller of trager afspelen.

deze oproep: Ben je tussen 17 en 25 jaar oud? Kan je je vrij ma-

Via www.zoersel.be - BIB-online kunt u steeds onze catalogus

ken van 4 tot 11 augustus 2008? Lijkt het je wel wat om die week

raadplegen. U kiest voor de optie ‘uitgebreid zoeken’, vult dan

door te brengen met verschillende Europese culturen en natio-

een titel, themawoord of een andere keuzemogelijkheid in en u

naliteiten? Mail dan als de bliksem naar gavin@telenet.be.

vinkt bij ‘fysieke informatiedragers’ de optie ‘luisterboeken’ aan.
Geraakt u zelf niet tot bij ons, dan kunt u steeds beroep doen op
onze Boeken-aan-huis-dienst (Margreet Van Dessel, Hilde Van
Giel, 03 312 94 04).
Meer info over brailleboeken, rechtstreekse bestellingen van
Daisyboeken en Daisyspelers vindt u ook bij de Vlaamse
Luister-

en

Braillebibliotheek,

vlbb@bibliotheek.be,

http://vlbb.bib.vlaanderen.be of op www.daisyvlaanderen.be.
Uiteraard kunt u voor meer informatie ook steeds terecht op de
website van de bib. Surf naar www.zoersel.be en klik via Vrije
Tijd door naar Bibliotheek.
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ondernemers: adverteer!
INFORMATIEBROCHURE

2008-2010

openbare onderzoeken
GEWESTELIJK RUP FLUXYSLEIDING

Het gemeentebestuur werkt aan een nieuwe uitgave van de in-

Het verbruik van aardgas in Vlaanderen neemt toe. Om de be-

formatiebrochure, editie 2008-2010. Deze editie zal rond april -

voorrading van distributiemaatschappijen, industrie en KMO’s

mei volgend jaar bij u in de brievenbus vallen. Daarom zijn wij

in de provincie Antwerpen te kunnen blijven verzekeren, is een

nu al, samen met de firma End2End, op zoek naar lokale zelf-

uitbreiding van het aardgasnetwerk van Fluxys noodzakelijk.

standigen die in onze informatiebrochure willen adverteren.

Daarom voorziet Fluxys via een aantal projecten in de ontdub-

Elke bij ons gekende lokale zelfstandige nemen wij automatisch

beling van grote delen van het leidingennetwerk in het noorden

op in de algemene lijst achteraan in de brochure, en tegelijker-

van Antwerpen. Eén van die projecten is de aanleg van de ‘lei-

tijd ook in de digitale handelsgids op www.zoersel.be. Als wij nog

dingstraat Zandhoven-Ranst’ die voor een klein gedeelte over

niet over uw (correcte) gegevens beschikken, dan is nu dus de

het grondgebied van Zoersel - meer bepaald ten zuiden van

geschikte moment om ons die te bezorgen.

Halle aan de grens met Zandhoven en Ranst - loopt.

U kunt echter ook opteren voor een advertentie in de brochure.

Voor de aanleg van deze leiding werd een ontwerp van een ge-

Automatisch krijgt u dan ook een uitgebreide fiche in de digitale

westelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt.

handelsgids. Via dit laatste kanaal beheert u uw eigen gegevens

Het openbaar onderzoek rond dit plan loopt van 14 september

en kunt u heel wat informatie kwijt over uw activiteiten, uw ope-

tot en met 12 november 2007. Het ontwerp ligt tijdens de kan-

ningsuren, de merken die u voert, tijdelijke acties en promoties,

tooruren ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het ge-

enz. Bovendien zorgen we voor een link op het stratenplan zo-

meentehuis, Kasteeldreef 55. Eventuele bezwaren en

dat men u makkelijk weet te vinden, en kunnen geïnteresseer-

bemerkingen kunnen tot uiterlijk 12 november 2007 ingediend

den u ook makkelijk contacteren via een online invulformulier.

worden bij deze dienst of bij de Vlaamse Commissie voor

Alle bij ons gekende middenstanders en vrije beroepen krijgen

Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning Albert II-laan 19 bus

een brief met concrete informatie hieromtrent en een inteken-

11, 1210 Brussel.

strook voor het plaatsen van een advertentie. Via een link op onze startpagina www.zoersel.be vindt u eveneens zo’n

UITVOERINGSPLAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

intekenformulier.
Het uitvoeringsplan Huishoudelijke afvalstoffen 2003-2007

opgelet!

loopt op zijn laatste benen. De OVAM heeft daarom, in samen-

Wij willen u tot slot nog waarschuwen voor personen die zoge-

werking met alle betrokkenen in de afvalsector, gewerkt aan een

zegd in naam van het gemeentebestuur publiciteit werven.

nieuw ontwerp uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van

Officieel gedelegeerden van het gemeentebestuur hebben al-

huishoudelijke afvalstoffen. Dit ontwerp werd op 7 september

tijd een ‘aanbeveling’ bij zich, met daarop het gemeentezegel

2007 goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

en de handtekening van burgemeester en secretaris. Op uw

Bij de opmaak van het ontwerpplan werd onder meer aandacht

vraag moet de publiciteitswerver deze aanbeveling kunnen

geschonken aan het voorkomen van afval, de selectieve inza-

voorleggen of bezorgen. Als u twijfelt, contacteer dan onmiddel-

meling en recyclage van afvalstoffen en het definitief verwijde-

lijk de gemeentelijke dienst Communicatie & Voorlichting, op het

ren van restafval. Daarnaast stelde men als doel voorop om de

nummer 03 380 13 02 - 06 of 09.

problemen al meteen aan te pakken in de vroegste fases van
de keten via een milieuverantwoorde productie en consumptie
van goederen, producten of diensten. Het nieuwe ontwerp uit-

openbare verkoop

voeringsplan voorziet dus een globale aanpak vanaf de produc-

BRAND- EN GERIEFHOUT

huishoudelijk afval.

Op 17 november verkopen het gemeentebestuur en het ocmw

ber tot en met 10 november 2007. Het ontwerp ligt tijdens de

een aantal loten hout. Elk lot is zo’n drie à vier mΔ groot. Heeft u

kantooruren ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefmilieu in

belangstelling? Kom die dag dan zeker een kijkje nemen in het

het gemeentehuis, Kasteeldreef 55 en bij de OVAM.

gemeentepark. We verzamelen om 10 uur aan het gemeente-

U kunt het ook raadplegen op www.ovam.be.

huis. U kunt ter plaatse bieden op verschillende loten. Het ver-

Eventuele opmerkingen of suggesties kunnen tot uiterlijk 10 no-

koopsreglement en bijkomende inlichtingen zijn steeds te

vember 2007 ingediend worden bij de OVAM, dienst gemeen-

bekomen bij Monique De Feyter, milieuambtenaar, op het num-

ten, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of u kunt het ook mailen

mer 03 380 13 43 of via leefmilieu@zoersel.be.

via huishoudelijkafval2008@ovam.be.

tie van materialen en goederen tot de eindverwerking van het
Het openbaar onderzoek rond dit ontwerp loopt van 11 septem-

2007/5 GGD FLITS 3

11.11.11-campagne 2007

verkeerswijzigingen

NADELIGE GEVOLGEN VAN DE EPA’S

R. DELBEKESTRAAT EN BETHANIËNLEI

Zo’n 854 miljoen mensen in de wereld lijden honger, ook al kan

Met het oog op de verkeersveiligheid stelde de gemeente

diezelfde wereld genoeg produceren om minstens 9 miljard

Schilde onlangs voor om het inhaalverbod in de Waterstraat

mensen te voeden. Wie de honger nuchter beschouwt, botst af

(Schilde)/Raymond Delbekestraat (Zoersel) uit te breiden.

en toe op nog andere ongerijmdheden. Zoals: 70 procent van

Momenteel is het inhaalverbod van kracht vanaf de Turnhoutse-

de mensen die ondervoed zijn, ‘leeft’ van landbouw. Honger treft

baan tot aan de Roskam. De gemeente Schilde stelde voor dit

vooral kleine boeren of landarbeiders - mensen die voedsel pro-

uit te breiden tot aan de Baron Delbekelaan. Om in overeen-

duceren. Bent u nog mee?

stemming te zijn met de gemeente Schilde werd het huidige

Anno 2007 zijn we nog steeds geen stap verder in de realisatie

aanvullende politiereglement dan ook aangepast. Zowel de ge-

van de eerste Millenniumdoelstelling: het halveren van de hon-

meenteraad van Schilde als die van Zoersel keurden dit voor-

ger en de armoede in de wereld. Als de trend zich doorzet, zul-

stel eind september goed. Na goedkeuring door de Minister van

len in 2015 nog altijd 827 miljoen mensen in extreme armoede

Mobiliteit zullen de verkeersborden effectief verplaatst worden.

leven. Dat is 200 miljoen meer dan wat de regeringsleiders in
2000, bij de ondertekening van de Millenniumverklaring van de

voorrangsregeling Bethaniënlei aangepast

Verenigde Naties, zijn overeengekomen. En dat zijn er nog

In de Bethaniënlei in Sint-Antonius geldt momenteel nog voor-

steeds 827 miljoen teveel.

rang van rechts. Naar aanleiding van de nieuwe voorrangsregeling, het feit dat het hier om een lokale verbindingsweg gaat

politieke actie

én na advies van onze lokale politie besliste de gemeenteraad

De politieke actie van 11.11.11 legt dit jaar de nadruk op de na-

van september om daar verandering in te brengen. Eens het

delige gevolgen van de Europese Partnerschapsakkoorden, of

aangepaste politiereglement is goedgekeurd, zal op de

de EPA’s. Op dit moment kunnen derdewereldlanden hun mark-

Bethaniënlei dus niet langer voorrang van rechts gelden.

ten nog een beetje beschermen met invoertaksen. Als de EPA’s

Bestuurders die uit de Alfons Butsstraat, Jukschot, Emiel

er komen, wordt dit zo goed als onmogelijk. De EPA’s zullen

Vermeulenstraat, Spartalaan en Olympiadelaan komen, zullen

Afrika nog dieper in de armoede duwen.

dus voorrang moeten verlenen aan die op de Bethaniënlei. In
het gedeelte van de Bethaniënlei op grondgebied Schilde gold

actieweekend

deze voorrangsregeling al langer.

11.11.11 blijft ook nog steeds het actieweekend waarin tal van

Daarnaast besloot de gemeenteraad ook nog om in deze straat

vrijwilligers de straat op trekken om uw steun te vragen.

een inhaalverbod in te voeren. Na goedkeuring van de Minister

Iedereen kan zijn steentje bijdragen.

van Mobiliteit zullen de huidige verkeersborden vervangen wor-

Voor meer informatie over waar en hoe dit in onze gemeente ge-

den en de nodige signalisatie op de rijbaan aangebracht.

beurt, verwijzen we u naar het overzicht in de Dagnadag-krant.
Voor meer info over de politieke actie: zie www.11.be/11/

welkom
NIEUWE GEZICHTEN IN DE GEMEENTERAAD
Patrick Wyffels (Open VLD) legde in de gemeenteraad van 27
augustus de eed af als nieuw gemeenteraadslid. Hij volgt er
Cisse Severeyns op, die de gemeenteraad verliet omdat hij is
verhuisd naar een andere gemeente.
Op 24 september maakten we kennis met nog twee andere

zoersel - laubach
TIENJARIGE JUMELAGE HERBEVESTIGD

nieuwe gezichten in de gemeenteraad. Luc Peeters (CD&V/N-

Half september werd in het Duitse Laubach de tienjarige jume-

VA) zal gedurende drie maanden Katleen Verbergt vervangen,

lage met onze gemeente herbevestigd! Als blijk van het weder-

die tijdens die periode om professionele redenen in het buiten-

zijdse engagement had de Zoerselse delegatie een bank bij, die

land verblijft. Ook Rina Jacobs (Vlaams belang) legde de eed af

symbool staat voor de aanleg van een mini-parkje in Laubach -

als gemeenteraadslid. Zij vervangt Suzanne Van Kets - Belpaire

ontworpen en aangelegd door mensen van bij ons. Op die ma-

die langdurig ziek is.

nier wordt Zoersel in Laubach zichtbaar als jumelagegemeente.
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