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GEMEENTE

Z O E R S E L

Vooreerst aan ieder van u een bruisend jaar 2007 gewenst:
een blakende gezondheid, geluk, tevredenheid en vooral
veel hartelijkheid in de familie, op het werk, in de ruimere
leefomgeving.
2006 eindigde op zijn zachtst gezegd stormachtig. In de
nacht van 30 op 31 december begaf de KLJ-tent aan De
Reiger het onder de aanhoudende rukwinden.Wat de leden,
ouders en sympathisanten de dag nadien lieten zien, was

I

bestuursploeg legt de eed af
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat
trouw na te komen.” Met deze woorden legden
raadsleden en schepenen begin januari tijdens

een staaltje van samenwerking: op enkele uren tijd werd de

de ‘installatievergadering’ de eed af in handen

oude volleybalzaal omgetoverd tot eindejaarsfeestruimte

van burgemeester Katrien Schryvers.

voor bijna 1.500 mensen.Hierbij nog een hartelijke dank aan
VC Zoersel voor de bereidwilligheid de zaal ter beschikking

Meer dan de helft van de raadsleden zijn nieuw, anderen

te stellen, en een gemeende proficiat aan KLJ Zoersel.

nemen na een aantal jaren afwezigheid nu de draad weer

Gelukwensen geef ik ook graag mee aan Rene Mertens, die

op. Uit de nieuw samengestelde gemeenteraad werden ook

vorige maand zijn blindegeleidehond Falco verwelkomde.

nog het nieuwe schepencollege, de ocmw-raad en de poli-

Hij niet alleen overigens, heel de buurt onthaalde Rene en

tieraad verkozen. Het nieuwe schepencollege legde tijdens

Falco op een hartverwarmende manier.

dezelfde installatievergadering de eed af. Op vrijdag 5 ja-

Felicitaties verdient ook Jan Van Mol, die op 22 december

nuari werd de nieuwe ocmw-raad geïnstalleerd en stelde
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de Cultuurprijs ontving. Jans orgelmuziek voert u voor u ’t

de kersverse raad Paul Van Wesenbeeck aan als voorzitter.

Verschijnt zes keer per jaar in de maanden
februari - maart - mei - juni - november december

weet naar hogere sferen.
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taan in restaurants en verenigingslokalen. Vanaf 1 januari is
immers het algemeen rookverbod van kracht.
Niet uitwaaien, maar uitwuiven, dat deden we op 20 december met de vroegere gemeenteraad. Al was het eerst nog
werken geblazen: diezelfde avond werd immers eerst nog
de begroting voor 2007 goedgekeurd, zonder belastingverhoging, zonder leningen voor de voorziene aankopen.
En na de storm deed 2007 écht zijn intrede. Met in zijn kielzog een nieuwe gemeente- en ocmw-raad. Op 2 januari legden de gemeenteraadsleden de eed af en drie dagen later
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was het de beurt aan de nieuwe ocmw-raad.

VERSPREIDING:
Gratis bij alle inwoners van Halle, Zoersel en
Sint-Antonius.

waar het goed wonen, en vooral ook graag sàmenwonen is.

De GGD-Flits is een uitgave van het
gemeentebestuur van Zoersel.
(nr. wettelijk depot: BD-36.969/ISSN 0771-7199)
Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage. Aan teksten in de informatiekrant kan
geen rechtskracht worden ontleend. Het staat
de redactie vrij ingezonden stukken al dan
niet verkort weer te geven, met respect voor
het meest essentiële van de inhoud.

lees verder op blz. 3

Geen hogere sferen, wel zuiverdere sferen, die zijn er voor-

Allemaal samen moeten we er de volgende zes jaar voor zorgen dat Zoersel verder uitgebouwd wordt tot een gemeente

Orkaan en storm kunnen we daarbij missen, maar een frisse wind, die laten we graag waaien.
En een stevige bries in de zeilen om de vele uitdagingen
voor de volgende jaren aan te pakken, daar gaan we voor.
Van harte een heel gelukkig 2007 toegewenst.
Katrien Schryvers
burgemeester
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FALCO EN RENE ZIJN EEN TEAM

STRENGERE WETGEVING

BLINDEGELEIDEHOND MET GEMEENTELIJKE TOELAGE

ROKEN OP RESTAURANT VERBODEN

Begin september 2006 besloot het gemeentebestuur

Rookt u op restaurant graag een sigaretje na de maaltijd? Dan

om verenigingen of organisaties die een geleidehond

moet u zich daarvoor sinds 1 januari naar buiten of naar een

ter beschikking stellen van personen met een han-

aparte rookkamer begeven. Sinds begin dit jaar geldt er immers

dicap - die in onze gemeente wonen - een één-

een nieuwe en strengere wetgeving op het gebruik van tabak.

malige toelage van 1.000 euro toe te kennen.

Deze schrijft voor dat er niet meer mag gerookt worden in hore-

Op 14 december werd voor het eerst zo’n

ca-inrichtingen (tenzij in een aparte rookkamer) en in cafetaria-

hond ondergebracht bij een Zoersels baas-

’s en kantines van sportclubs en sporthallen. Met deze nieuwe

je. Blindegeleidehond Falco vergezelt

regel wil de wetgever de niet-rokers beschermen te-

Zoerselaar Rene Mertens (57) vanaf nu

gen de schadelijke effecten van tabaksrook.

waar hij ook gaat. “Ik ben heel blij met

Toch kunnen bepaalde gelegenheden afwijken

Falco’s komst”, aldus Rene, die een drie-

van deze regel en al dan niet een rokerszone in-

tal jaren geleden na een hersenbloeding

richten. Op www.roken-horeca.be vindt u de

slechtziend werd. “Het klikt tussen ons!

wetgeving met voorbeelden en tips

En nu Falco hier is, betekent dat voor mij

per type van horeca-inrichting.

heel wat meer vrijheid. Voordien moest

Stoppen met roken? Voor hulp of ant-

ik me steeds overal naartoe laten

woorden op uw vragen kunt u terecht

brengen. Nu kan ik met Falco te voet

bij de Tabak Stop Lijn op 0800 11 100

naar de bakker, of de bus nemen. Falco

of tabakstop@kanker.be.

vindt immers zonder problemen het
dichtstbijzijnde zebrapad, of de bushalte.”
“De opleiding van een blindegeleidehond is niet goedkoop”, aldus Kris Bastiaensen, hoofdinstructeur bij de vzw ‘De vrienden

ASBEST EN PIEPSCHUIM

der blinden’. “De totale kostprijs bedraagt zo’n 30.000 euro. Het

VANAF NU GRATIS NAAR HET KRINGLOOPPARK

was voor ons de eerste keer dat het gemeentebestuur van de
woonplaats van het baasje hier financieel toe bijdroeg. Dat is ui-

U hoeft voortaan niet meer te betalen om

teraard meer dan welkom.”

piepschuim (‘isomo’) en asbesthoudende

“Wij zijn ons ervan bewust dat de zeer intensieve en doorgedre-

platen en buizen (‘eternit’) naar het kring-

ven training bij het opleiden van zo’n geleidehond zeer duur is”,

looppark te brengen.

zo luidt het bij het gemeentebestuur. “Wij wilden de verenigin-

Het gemeentebestuur nam deze beslis-

gen of organisaties die zo’n geleidehonden ter beschikking stel-

sing om u ertoe aan te zetten asbest op

len dan ook graag financieel ondersteunen. Zij zorgen er immers

een milieuvriendelijke manier te verwijde-

mee voor dat personen met een handicap, zoals Rene, in staat

ren. Het gaat immers om een gevaarlijke

zijn zelfstandig te leven en te wonen. Dat kunnen wij alleen maar

stof. Net zoals bij Klein Gevaarlijk Afval

toejuichen.”

moet absoluut vermeden worden dat ze in
het milieu terechtkomt.
Let wel!

KWALITEIT KRIJGT GROEIRUIMTE
BOSSEN VAN DOMEIN DE WELVAART UITGEDUND

Omdat deze beslissing werd genomen nadat de afvalkalender in druk ging, staan
piepschuim en asbesthoudende platen en
buizen in de kalender nog onder de beta-

Sinds de aankoop van het Domein De Welvaart door vzw

lende fracties vermeld. Dat is intussen dus

Kempens Landschap en de gemeente Zoersel, zijn er in deze -

gewijzigd. Ook de beperking tot maximum

jarenlang onbeheerde- bossen een aantal beheerswerken uit-

3m3 per dag valt weg.

gevoerd. Midden februari start men met de uitdunning van de
bossen. Zo krijgen de kwaliteitsvolle bomen meer plaats om te
groeien. Wilt u graag eens komen kijken of wilt u er meer over
vernemen, neem dan contact op met de vzw Bosgroep Antwerpen Noord, antwerpennoord@bosgroep.be of tel. 03 360 52 02.
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BEGROTING- & BELEIDSOPTIES
LAGE BELASTINGEN ZONDER LENINGEN
Zoerselse belastingen blijven laag
De gemeenteraad keurde in december

I

bestuursploeg legt de eed af
vervolg van blz. 1

de begroting voor het dienstjaar
2007 goed. Wat voor u
ongetwijfeld het belangrijkste is, is dat
de belastingen ook
in 2007 niet stijgen. De opcentiemen

op

de

onroerende voorheffing blijven behouden
op 935 (t.o.v. 1.297 gemiddeld) en de aanvullende
personenbelasting blijft 6,50 pct. (t.o.v. 7,12 pct.
gemiddeld). Ook voor wat betreft de overige gemeentebelastingen scoort Zoersel beter. Per inwoner betaalde elke Zoerselaar in 2005 57 euro,
tegenover gemiddeld 84 euro in de gemeenten
van de provincie en 93 euro in de gemeenten van
het Vlaamse Gewest. De gemeenteraad besloot
bovendien om de belastingen op ontgravingen;
het openen van hinderlijke inrichtingen van eerste en tweede klasse; verlaten en verwaarloosde

van links naar rechts:
- zittend: Fanny Schenkels (Vl. Belang ), Mai Wouters (Vl. Belang ), Suzanne Van
Kets-Belpaire (Vl. Belang ), Katrien Schryvers (CD&V/N-VA), Wim Govers
(CD&V/N-VA), Sofie Verlent (VLD)
- midden: Walter Vochten (Vl. Belang ), Dirck Haest (CD&V/N-VA), Mario Verbeek
(Vl. Belang ), Jos Van Dongen (Vl. Belang ), Karin Govers-Geysen (CD&V/N-VA),
Carolina De Poorter (Vl. Belang ), Liesbeth Loyens-Verstreken (CD&V/N-VA),
Bart Sebreghts (CD&V/N-VA), Bob Peeters (GPS), Jos Vekemans (VLD), Peter
Oorts (CD&V/N-VA), Katleen Verbergt (CD&V/N-VA), Peter Lambrechts (VLD),
Walter Van Hofstraeten (VLD), Guido Pacquée (GPS)
- helemaal achteraan: Paul Van Wesenbeeck (CD&V/N-VA), Luc Kennis
(CD&V/N-VA), Max Frans (CD&V/N-VA), Marc Somers (GPS), Ivo Van den Bulck
(gemeentesecretaris), Stan Bartholomeeussen (VLD)
- verontschuldigd: Cisse Severeyns (VLD)

gebouwen en krotwoningen; afsluitingen, kranen,
materialen, laad- en betonbakken en werfwagens
die het openbaar domein innemen, volledig af te
schaffen. Anderzijds is er, net zoals in de andere
gemeenten van de politiezone Voorkempen, vanaf 1 januari 2007 een belasting op het parkeren
in een blauwe zone (lees er op blz. 4 meer over).

tweede begroting op rij zonder leningen
Dienstjaar 2007 sluit af met een positief resultaat.
Uit de prognoses van de meerjarenplanning blijkt
dat er een aanzienlijk overschot is zodat de financiering van de projecten in realisatie opgevangen
kan worden. De belangrijkste investeringen zijn
de heraanleg van wegen - onder andere in het kader van rioleringsprojecten -, de vervanging van
voertuigen & machines, en van ramen in de ba-

van links naar rechts:
- vooraan: Carolina De Poorter (Vl. Belang), Gabriëlla Van Dyck (GPS), Hildegarde
Van Peer (VLD), Constant Meeussen (Vl. Belang), Alfons Christiaensen
(CD&V/N-VA), Martine Roelants (CD&V/N-VA)
- achteraan: Louis Verheyen (CD&V/N-VA), Dirck Haest (CD&V/N-VA), Greet
Verellen (VLD), Paul Van Wesenbeeck (CD&V/N-VA), Jan Beuckelaers (Vl.
Belang), Kristof Janssens (OCMW-secretaris)

sisschool van de deelgemeente Zoersel, aanleg
en renovatie van sport- en spelinfrastructuur en
aanpassingswerken aan het brandweerarsenaal.

Maken voor Zoersel deel uit van de politieraad: Peter Lambrechts, Peter Oorts,
Guido Pacquée, Mario Verbeek en Katleen Verbergt.

Net zoals voor de uitgaven van dienstjaar 2006,
worden er ook voor de uitgaven van dienstjaar
2007 geen leningen aangegaan. Elke uitgave
wordt met eigen middelen gefinancierd.

Vanaf 2007 gaat de gemeenteraad elke vierde maandag van de maand door
in het Koetshuis. Dit is althans het algemeen principe dat zoveel mogelijk zal
aangehouden worden, maar er kan uiteraard van afgeweken worden.
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NIEUWE TOELAGE!

WAPENWET

NU OOK VOOR STOMAPATIËNTEN

AMNESTIEPERIODE VERLENGD

Vanaf 1 januari 2007 krijgen Zoerselse gezinnen

De deadline voor het regulariseren van gekende

waarvan één gezinslid kan aantonen dat hij/zij

wapens en het inleveren van illegale wapens was 9

stomapatiënt is, een jaarlijkse gemeentelijke toe-

december 2006. De federale regering heeft echter beslist om de am-

lage van 25 euro. In het bestaande algemeen toe-

nestieperiode te verlengen tot 30 juni 2007. Voor onze politiezone betekent

lagereglement voor Zoerselse gezinnen was

dit dat de vaste wekelijkse contactdag bij de lokale politie - om uw wapen in

reeds een toelage van 25 euro voorzien voor ge-

te leveren of uw vergunning te legaliseren - wegvalt. U kunt hiervoor uiteraard

zinnen waarvan één gezinslid lijdt aan inconti-

nog wel telefonisch een afspraak maken met de wapenverantwoordelijke van

nentie.

de plaatselijke politie, op het nummer 03 385 16 16. Begin december waren er

Vanaf 1 januari 2007 krijgen nu ook stomapatiën-

in onze politiezone al 910 wapens ingezameld. In gans België waren dat er

ten, die ingeschreven zijn in het bevolkingsre-

47.416. Voor zo’n 30.000 wapens werd een regularisatieaanvraag ingediend.

gister van Zoersel, diezelfde toelage. We vragen
hen wel een medisch attest voor te leggen waaruit blijkt dat ze stomapatiënt zijn. Verder rest hen
enkel deze toelage aan te vragen vóór 1 septem-

PROFICIAT JAN VAN MOL!

ber.

CULTUURPRIJS

2006

Op 22 december 2006 reikten het gemeentebestuur en de gemeentelijke

PARKEERSCHIJF ZICHTBAAR?

Culturele Raad in de Sint-Elisabethkerk de ‘Cultuurprijs 2006’ uit. Laureaat was

BLAUWE ZONE HANDELSLEI EN KAPELLEI

Verhavert en Eduard Wuyts.

Door de aanstelling van bijkomende agenten in

de deelgemeente Halle. Hij studeerde aan de conservatoria van Antwerpen en

de politiezone controleert men opnieuw op het

Gent en aan het Lemmensinstituut. Als begaafd en gedreven organist behaal-

parkeren in de blauwe zone aan de Handelslei en

de hij verschillende nationale onderscheidingen en werd hij in 1973 laureaat in

de Kapellei. U bent er van maandag tot en mét za-

de Internationale Orgelwedstrijd van Avilla. Hij concerteerde in vrijwel alle

terdag - tussen 9 en 18 uur - verplicht uw par-

Europese landen, maar onder meer ook in Zuid-Afrika en de Filippijnen. In tal

keerschijf te plaatsen. U mag dan max. twee uur

van gerenommeerde kranten verschenen lovende artikels over hem, die spre-

parkeren, tenzij anders aangegeven. Indien u de

ken van een zelden gehoorde virtuositeit, een ontroerende klankkleur, een be-

parkeertijd overschrijdt of geen parkeerschijf

toverende muzikaliteit, schitterende vertolkingen en minutenlange staande

plaatst, moet u 25 euro betalen. Om uw wagen

ovaties. Onlangs genoot hij zelfs de grote eer om in Parijs te worden opgeno-

voor een langere tijd achter te laten, wijkt u dus

men in de prestigieuze Société Académique des Arts, Sciences et Lettres.

beter uit naar alternatieve plaatsen, zoals de par-

In

organist Jan Van Mol, die het haalde van Sven de Swerts, Max Smeets, Bruno
Jan Van Mol werd in 1945 geboren in Vorst-Kempen, maar woont sinds 1988 in

onze

gemeente

is

Jan

één

van

de

bestuursleden

van

het

king aan de kerk. Meerdere bewoners vroegen al

Pescheurgenootschap. Samen met

om een bewonerskaart te bekomen. Momenteel

zijn dochter Sarah, een sopraan, ver-

is dit niet voorzien, maar het schepencollege

zorgde hij in de Sint-Elisabethkerk

of

het feestelijke concert waarbij het

zo’n kaart nog

gerestaureerde Pescheurorgel

kan worden

werd ingespeeld. Als

ingevoerd.

stichter en bezieler van

onderzoekt

de

Orgelvereniging

‘Caltant’

organiseert

Jan ook geregeld orgelconcerten, -reizen
en -wandelingen.
Kortom, Jan is een
meer dan verdiende
laureaat

van

‘Cultuurprijs 2006’!
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