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Beste lezer,

1 april is voorbij. Voor de gemeenten een belangrijke datum, en dit is geen grap al wilden sommigen ons wel doen geloven dat de aprilvissen in onze parkvijver
het mond- en klauwzeer te pakken hadden.
Op 1 april laatstleden immers trad het nieuwe statuut van de politiediensten in
werking. Om onze politiezone te besturen werd op 3 april de politieraad geïnstalleerd. De geïntegreerde politie op 2 niveaus moet voor onze inwoners een betere service garanderen. Zo wordt ernaar gestreefd om vanaf 1 september aanstaande ons commissariaat in Sint-Antonius 24 op 24 uur open te houden.
In dit nummer geven wij u heel wat informatie over de politiehervorming. U komt
ook alles te weten over het subsidiereglement voor het beveiligen van woningen,
dat in de gemeenteraad van maart werd goedgekeurd.
Op 2 april laatstleden werd ook de nieuwe OCMW-raad geïnstalleerd. De 11
raadsleden zullen de volgende 6 jaar samen moeten zorgen voor de uitbouw van
Zoersel als zorgzame gemeente.
Zorgen horen wij ook van heel wat inwoners in verband met de zonevreemde
woningen. Omdat u als burger recht hebt op duidelijke informatie, geven wij een
overzicht van de huidige stand van zaken, en de gemeentelijke planning.
U vindt ook een antwoord op uw vragen in verband met het ruimen van grachten.
U merkt het, voor onze diensten is er veel werk aan de winkel. Misschien droomt
u tussen het werk door al stilaan van vakantie?
Denk er dan aan dat vanaf 15 maart de reglementering in verband met de reispassen werd aangepast.
En als u het niet ver weg gaat zoeken, maar wil genieten van de eigen tuin, dan is
de bebloemingswedstrijd misschien iets voor u.
Veel leesplezier!

DE LIJN

+65-kaart verloren of gestolen?
Bent u ouder dan 65 jaar, dan kreeg u onlangs een gratis abonnement van
de Lijn. Regelmatig vragen mensen ons wat ze moeten doen ingeval van
verlies of diefstal van hun +65-kaart.
Bij verlies of diefstal moet u eerst aangifte doen van het verlies of diefstal bij de politie. U verwittigt ook onmiddellijk De Lijn (Grotehondsstraat 58, 2018 Antwerpen, tel. 03/218.15.00). Tegelijkertijd kunt u bij
De Lijn een nieuwe +65-kaart aanvragen. U moet wel het attest van verlies of diefstal, dat u van de politie kreeg, bij uw aanvraag voegen. Een
nieuwe kaart kost 330 BEF. Als u uw +65-kaart voor een tweede keer verliest dan kost een nieuwe kaart 660 BEF, bij een derde verlies 990 BEF...
Vindt u nadien uw oorspronkelijke kaart toch terug, dan moet u de nieuw
afgeleverde kaart terug bezorgen aan De Lijn. Het bedrag van 330 BEF
wordt echter niet terugbetaald.
In de tijd tussen het verlies of de diefstal en de aflevering van de nieuwe
kaart moet u de bus betalen. De kosten van deze ritjes krijgt u niet terug.
In twee gevallen vervangt de Lijn uw +65-kaart gratis.
Als uw kaart zo versleten is, dat men ze nog amper kan lezen, krijgt u
gratis een nieuwe kaart. Wanneer u op uw 65ste verjaardag niet automatisch uw +65-kaart ontving dan krijgt u de kaart ook gratis. U moet uw
vraag dan schriftelijk stellen aan de Lijn, en dit binnen de maand nadat u
65 bent geworden.

W

E T E N S W A

A

R

D

HIP, HIP, HIP, HOERAAA...

Braderij St.-Antonius

De Cirkel blaast drie kaarsjes uit!

SPIJTIG GENOEG

De middenstand van St.Antonius roept alle verenigingen op om deel te
nemen aan de braderij.
U kunt er met uw vereniging bij zijn en een
eigen stand opbouwen.
Uw vereniging betaalt
slecht 1.000 BEF als
standplaatsvergoeding.
Geïnteresseerd?
Contacteer Stef Vemeulen,
tel. 03/383.12.24.

Geen Roefel dit jaar!

PARKMUZAÏEK

Kringloopcentrum De Cirkel viert op
4, 5 en 6 mei haar 3-jarig bestaan.
Op vrijdag 4 mei openen zij het
weekend met het Crecysenci-spel.
Dit is een sensibiliseringsspel rond
hergebruik van afval. Het spel is
voor leerlingen van het technisch of
beroepsonderwijs en scholen kunnen het later ook ontlenen.
Op zaterdag 5 mei is er de officiële
opening van de tentoonstelling: “Voor
inspiratie tegen afval”. Kunstenaars
van eigen bodem tonen prachtige
kunstwerken gemaakt met afval.
Op zondag 6 mei is er een brunch
met randanimatie voor de kinderen.
Tijdig inschrijven is een noodzaak.

Het hing al een tijdje in de lucht...
na 10 jaar Roefel wordt er een
punt achter gezet. Het is mooi geweest, laat dat vooral duidelijk zijn.
Vele kinderen hebben er mooie
herinneringen aan. Maar het werd
steeds moeilijker om het aanbod
af te stemmen op de groeiende
groep deelnemende kinderen en
om voldoende medewerkers en
begeleiders te engageren. De
kwaliteit van de roefeldag kon dan
ook niet langer gegarandeerd worden.
Het gemeentebestuur, de jeugddienst en de werkgroep Roefel
willen iedereen, die ooit hun
steentje hebben bijgedragen tot
deze activiteit, van harte danken.
Maar niet getreurd! De motor achter roefel is volop op zoek naar
nieuwe ideeën, naar een nieuw
initiatief.
Heb je een grandioos idee of wil je
meewerken aan een nieuwe
unieke dag voor kinderen, geef
dan een seintje aan Kristien
Schryvers van de gemeentelijke
dienst Jeugd, Halle-Dorp 37,
tel. 03/380.13.92.
Alvast bedankt!

Spijs uw groepskas!

TE KOOP BIJ OPBOD

Vanaf 15 maart veranderde het telefoonnummer van het “Vertrouwenscentrum kindermishandeling”. Het nieuwe
nummer is 03/230.41.90.
U kunt het vertrouwenscentrum ook mailen op
het volgend adres
info@vkantwerpen.be

Fietsen
Het gemeentebestuur verkoopt bij
opbod een aantal fietsen. De verkoop vindt plaats op donderdag 28
juni om 18 uur aan het politiecommissariaat (Kerkhoflei 14, St.-Antonius). De fietsen kunt u bezichtigen vanaf 17u.45.

Ze zijn weer in aantocht:
de openluchtconcerten
in ons park elke vrijdagavond in juli en augustus. De organisatie hiervan brengt heel wat
werk mee. Daarom is
Parkmuzaïek op zoek
naar verenigingen die
een centje willen bijverdienen. Zij zoeken voornamelijk helpers om
drank rond te brengen.
Geïnteresseerd?
Contacteer dan:
* Marc Vervoort,
Halmolenweg 14,
tel. 03/383.01.86,
* Jef Joosten,
Peggerstraat 26,
tel. 03/383.50.09.
Of e-mail naar:
marc.vervoort@pandora.be

NIEUW
TELEFOONNUMMER!

Vertrouwenscentrum
kindermishandeling

Meer informatie:
Anita Van Hees, Kringloopcentrum
de Cirkel, Klein Veerle 34,
Sint Lenaarts Brecht, tel.03/313.49.66.

OPENBARE VERKOOP

Loten brand- en geriefhout
Het gemeentebestuur verkoopt
openbaar enkele loten hout die afkomstig zijn van het vellen en
snoeien van bomen. De loten hout
zijn verdeeld per 3 à 4 m3. U kunt op
verschillende loten inschrijven, maar
wij kennen maximum één lot per
gezin toe. U kunt de loten bezichtigen in het gemeentepark. De
verkoping gebeurt door schriftelijke
biedingen die aangetekend moeten
toekomen bij het gemeentebestuur
van Zoersel, Kasteeldreef 55, onder
gesloten omslag met hierop de vermelding “openbare verkoop hout”.
Wij openen de biedingen op 17 mei
om 18u.30 in de trouwzaal van het
gemeentehuis.

WETENS WAARD

DOE OP 8 JUNI MEE!

Meer inlichtingen bij:
Monique De Feyter,
gemeentelijke dienst Leefmilieu &
Landbouw, tel. 0800-14.529.
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RENOPREMIE

De Vlaamse regering keurde onlangs een nieuw stelsel van
nieuwbouw- en renovatiepremies goed. Dit premiestelsel is geldig
voor de periode van 1 maart 2001 tot en met 30 september 2002.
Het bedrag van de premie werd vastgesteld op 300.000 BEF.

de “NIEUWBOUWPREMIE”
De nieuwbouwpremie kunt u aanvragen
voor elke nieuw te bouwen woning in
eender welk woningbouw- of woonvernieuwingsgebied in het Vlaamse Gewest
en als u voldoet aan de volgende voor-

- uw woning moet voldoen aan de
energienorm K50 (= isolatiewaarde),
- uw nieuwe woning moet binnen de
drie jaar, na uw aanvraag, klaar zijn,
- u moet minimum vijf jaar in uw
nieuwe woning blijven wonen.

waarden:
- uw inkomen is niet lager dan 400.000

de “RENOVATIEPREMIE”

BEF en niet hoger dan 1.000.000 BEF

Voor de renovatie van een woning be-

voor alleenstaanden of 1.300.000 BEF

perkte de Vlaamse regering de premie

voor samenwonenden (dit bedrag kunt

tot 13 kernsteden waaronder Antwerpen

u verminderen met 85.000 BEF per

en Turnhout. Voor een woning in Zoersel

persoon ten laste),

komt u dus niet in aanmerking voor de

- u bent zelf de bouwheer en u bezit

renovatiepremie.

geen andere woning
(tot twee jaar voor aanvraag),
- u vroeg uw bouwvergunning aan na 1
maart 2001,
- uw bouwvolume is beperkt tot 475 m3,
dit volume mag u verhogen met:

Info
dienst Ruimtelijke
Ordening & Huisvesting
afdelingshoofd
Jan Koninkx
tel. 03/380.13.97
fax. 03/380.13.30
jan.koninkx@zoersel.be

- 25 m3 per persoon ten laste,
- 50 m3 als u minder dan 10 jaar
samenwoont,
- 50 m3 voor de garage,
- als u een perceel heeft voor open
bebouwing dan mag dit niet groter
zijn dan 600 m2,
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Aanvragen van en inlichtingen over de “NIEUWBOUWPREMIE”
U moet uw aanvraag richten aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
ROHM Antwerpen,
Copernicuslaan 1, bus 9, 2018 Antwerpen.
Wenst u meer inlichtingen, bel naar, tel. 03/224.61.16.
Bij uw aanvraag moet u volgende documenten voegen:
- bewijzen met betrekking tot uw inkomen en bezittingen,
- uw bouwvergunning en uw plannen,
- een attest van uw architect met betrekking tot de K-waarde.
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UBSIDIE
techno-preventieve middelen

Op donderdag 22 maart keurde de gemeenteraad een
subsidiereglement voor “inbraakpreventie in private

Hoe groot is de subsidie?
Wij willen zoveel mogelijk mensen de

Info

mogelijkheid geven van dit subsidiere-

woningen” goed.

glement te genieten. Daarom stelden wij

Met dit subsidiereglement wil het gemeentebestuur de

de subsidie vast op 25% van de

burgers stimuleren om hun woningen maximaal te

aankoop en/of installatiekosten (BTW

beveiligen en zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid

politie Zoersel
adjunct-commissaris
preventieofficier
Cyriel Van den Bulck
tel. 03/385.16.16
fax. 03/385.05.49
cyriel.vandenbulck@zoersel.be

inbegrepen) met een maximum van 125
EUR per woning. De kostprijs van de aankoop en/of

geven om van deze subsidie te kunnen genieten.

installatiekosten (BTW inbegrepen) moet ten minste 100

Het gemeentebestuur wil op een actieve manier inbraken

EUR bedragen.

in woningen bemoeilijken. Daarom werd het reglement

r ag e n ?
v
an
a

zo eenvoudig mogelijk gemaakt opdat u het gemakkelijk
en eenvoudig kunt toepassen.

Wie kan deze subsidie krijgen?
Alle eigenaars en bewoners van particuliere
woningen of gezinswoningen bestemd voor
private huisvesting, gelegen op het
grondgebied van Zoersel.

Waarvoor krijgt u subsidie?
Voor de installatie van techno-preventieve
middelen die uw woning beveiligen. Dus
niet als u een electronische alarminstallatie
of andere electronische systemen plaatst. Als
zo’n alarminstallatie in werking treedt is de
inbreker al in uw woning en faalden de fysische
beveiligingsmaatregelen.
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e
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e
a
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Om praktische en organisatorische rede-

nen werd de ingangsdatum van de subsidie

bepaald op 1 juni.

U moet de subsidie binnen de drie maanden na de aan-

koop en/of installatie van de bijkomende beveiliging aanvragen.

Hiervoor gebruikt u het aanvraagformulier dat u kunt bekomen

bij de gemeentelijke loketdiensten aan de Handelslei 108 en de

Oostmallebaan 15 of bij de gemeentelijke dienst Onthaal in het
gemeentehuis of bij de politie aan de Kerkhoflei 14.
U bezorgt het aanvraagformulier dan ingevuld terug aan het
College van burgemeester en schepenen, Kasteeldreef 55.
Nadat uw bijkomende beveiliging is geplaatst, wordt er een
administratieve en technische controle uitgevoerd.
Na deze controles wordt de premie uitbetaald.
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Waarom werd de gracht voor

Daarom werden ze nog niet gekuist!

uw deur dit jaar niet gekuist?
U zult zich deze vraag vorig
jaar en misschien ook dit jaar
weer gesteld hebben...

Voor wij grachten mogen ruimen moe-

Nu zijn eindelijk alle onderzoeken uit-

ten wij van het slib proefmonsters

gevoerd. Alle slibstalen zijn onder-

(stalen) nemen. Deze proefmonsters

zocht en goedgekeurd zodat wij de

laten wij dan onderzoeken door het

werken eindelijk konden aanbesteden.

Provinciaal Instituut voor Hygiëne.

Zoersel is hiermee één van de eerste

Aan de hand van de resultaten van dit

gemeenten in Vlaanderen die voldoet

laboratorium bepaalt OVAM (Openba-

aan de wettelijke verplichtingen. Het

re Vlaamse AfvalstoffenMaatschappij)

gemeentebestuur zal nu een “inhaalop-

dan wat er met het ruimingsslib kan

eratie” uitvoeren.

(mag) gebeuren.

De aannemers moesten hun prijsoffertes vóór 12 april indienen zodat de

Als het slib vervuild is, dan moeten

werken begin mei kunnen starten.

wij het afvoeren naar een erkende
stortplaats.

Omdat vorig jaar zo goed als een ver-

Is het slib niet vervuild, dan mogen

plicht jaar van inactiviteit was, zijn wij

wij het gebruiken als secundaire

uiteraard achter op ons ruimingssche-

grondstof. Dit wil zeggen dan wij het

ma. Dit jaar nemen we ons program-

kunnen gebruiken als opvulmateriaal

ma terug op en zijn de volgende wij-

voor laaggelegen weilanden, bouw-

ken in ons schema voorzien:

percelen... Dit moet uiteraard gebeu-

- wijk Risschot .......± 16 km grachten,

ren binnen de reglementering van de

- Bloemenwijk........± 10 km grachten,

ruimtelijke ordening.

- Zoerselhoek ..........± 4 km grachten.

Elk laag gelegen weiland kan ook niet
Als gemeentebestuur zijn wij, net

zomaar willekeurig opgehoogd worden.

drie wijken woont, kunt u ons nog

zoals u, verplicht om reglementen

Info

Ook wanneer u niet in één van deze

die uitgevaardigd worden door de

Deze hele procedure (van het nemen

altijd uw knelpunten melden. Wij pro-

dienst Openbare Werken
controleur van werken
Rudy Reynders

hogere overheid, na te leven.

van stalen tot het bekomen van een

beren deze knelpunten dan zoveel

Het ruimen van waterlopen en

attest) duurt meer dan tien maanden.

mogelijk op te lossen.

tel. 03/312.94.01
fax. 03/312.94.26
rudy.reynders@zoersel.be

baangrachten werd de laatste ja-

Omwille van deze lange procedure

U kunt uw knelpunten melden aan de

ren aan zéér strenge reglementen

kon (mocht) het gemeentebestuur vo-

gemeentelijke dienst Openbare

onderworpen.

rig jaar geen ruimingswerken uitvoeren.

Werken, tel. 03/312.94.01.
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nieuwe reglementering reispassen
De zomer nadert en met de zomer de vakantieplannen. Sommigen onder u
weten nog niet goed waar naartoe, anderen hebben al concrete reisplannen en

Een nieuwe reispas moet u persoonlijk aanvragen. U kunt dit op
drie plaatsen in onze gemeente,

zijn volop met de voorbereidingen bezig. Bent u uw reis al aan het voorbereiden, vergeet dan niet dat u voor sommige landen een reispas nodig hebt.

namelijk in Halle bij de dienst
Bevolking in het gemeentehuis, in

U kunt uw reispas ook met een

aanvraagt met een gewone proce-

de loketdienst van St.-Antonius

spoedprocedure aanvragen.

dure en 700 BEF voor een reispas

aan de Handelslei 108 en in het

Deze duurt dan drie werkdagen

die u aanvraagt met een spoed-

Lindepaviljoen in Zoersel aan de

maar ze is ook duurder. U betaalt

procedure.

Oostmallebaan 15.

dan 1.500 BEF voor een reispas

Voor uw aanvraag hebt u twee

die één jaar geldig is en 2.700

REISPASSEN NIET VERLENGBAAR

pasfoto’s met een lichte achter-

BEF voor een reispas die vijf jaar

Als u nu een reispas voor één jaar

grond nodig. U moet uw reispas

geldig is.

aanvraagt dan kunt u deze vol-

betalen bij de aanvraag.

gend jaar niet meer laten verlenKINDEREN KRIJGEN EIGEN REISPAS.

gen. U moet er een nieuwe aan-

OP TIJD AANVRAGEN

Is uw kind ouder dan 12 jaar dan

vragen en betalen.

ER ZIJN WACHTTIJDEN!

kiest u, net als voor uzelf, voor een

Oude reispassen die afgeleverd

U kunt uw reispas aanvragen vol-

reispas van één of vijf jaar. De pro-

werden vóór 15 maart 2001 kun-

gens de gewone procedure.

cedure en de prijzen zijn dezelfde.

nen nog gewoon verlengd worden

Deze duurt drie weken en kost 750

Is uw kind jonger dan 12 jaar dan

tot de volledige

BEF voor een reispas die één jaar

moet u kiezen voor een reispas

geldigheidsduur

geldig is en 1.950 BEF voor een

van één of twee jaar. U betaalt

van 5 jaar ver-

reispas die vijf jaar geldig is.

250 BEF voor een reispas die u

streken is.

Info
dienst Burgerzaken
afdelingshoofd
Liliane Belis
tel. 03/380.13.33
fax. 03/380.13.30
liliane.belis@zoersel.be
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jobstudenten

D

E BIJ
(t)huis voor kun

De voormalige feestzaal De Bijl werd de voorbije maanden omgebouwd tot een moderne
tentoonstellingsruimte, pal in het dorpscentrum
van de deelgemeente Zoersel.
In vorige GGD’s kon u lezen dat het ogenblik
waarop De Bijl de deuren zou openen dichterbij
kwam. De werken binnen en buiten zijn nu zo
goed als voltooid. Op zaterdag 12 mei wordt de
tentoonstellingsruimte officieel geopend.

Tijdens de maanden juli, augustus en sep-

studies in die richting volgen maar dit is

tember 2001 doet het OCMW beroep op

geen absolute vereiste.

jobstudenten voor de maximumduur van

Wil je voor de dienst die de bedeling van

één maand.

de warme maaltijden verzorgt of voor de

Als jobstudent kun je ingeschakeld worden in de poetsdienst, de dienst gezins- en
bejaardenhulp en de dienst die de bedeling
van de warme maaltijden verzorgt.

poetsdienst werken dan moet je minimum
16 jaar zijn. Wil je voor de dienst gezinsen bejaardenhulp werken dan moet je
minimum 17 jaar zijn.

Je komt in aanmerking als je in de loop

HOE STEL JE JE KANDIDATUUR?

van het voorgaand school- of academie-

Haal het verplichte inschrijvingsformulier

jaar dagonderwijs met volledig leerplan

bij de personeelsdienst van het OCMW en

volgde en als je niet verzekeringsplichtig

stuur het ingevuld terug aan het OCMW,

was voor de RSZ (Rijksdienst voor Socia-

Oostmallebaan 50, 2980 Zoersel. Let wel,

le Zekerheid).

je kandidatuur moet uiterlijk op 4 mei

Voor de dienst gezins-en bejaardenhulp

2001 toekomen bij het OCMW.

geven zij de voorkeur aan studenten die

Info
Sociale Dienst
maatschappelijk
assistente
Karine Demuylder

voor de
personeel
poetsdienst

elke werkdag
van 9 tot 12 uur
tel. 03/312.94.20
fax. 03/312.94.25
ocmw@zoersel.be
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Als OCMW zoeken wij mensen die
tijdelijk willen werken voor de poetsdienst bij mensen aan huis. Wij bieden
u een tijdelijk contract dat u zowel
halftijds als voltijds kunt invullen.

De buitenkant van het eenvoudige gebouw
werd met zorg gerespecteerd. De binnenkant
werd zo licht en open mogelijk uitgewerkt. In de
tuin zal een werk van Jan Dries zijn thuis vinden. Een nieuwe lindeboom zal symbolisch de
tuin domineren. De historische, eeuwenoude
lindeboom, die voor De Bijl stond, kunt u gebeeldhouwd bewonderen in het Lindepaviljoen.
Eerste doelstelling van De Bijl is aan individuele
en groepen beeldende kunstenaars van binnen
en buiten de gemeente een aangepaste ruimte
aan te bieden, waar ze in optimale omstandigheden kunnen tentoonstellen. De tuin kan daarin mee worden betrokken.
Ook het verenigingsleven, gemeentelijke organisaties zoals het kinderatelier, adviesraden en
andere socio-culturele instellingen (onderwijs,
sociale instellingen,...) kunnen hun initiatieven
op het vlak van beeldende kunst in de Bijl ontplooien.
Daarnaast kunnen in De Bijl ook andere culturele activiteiten plaatsvinden. Op die manier levert de Bijl een belangrijke bijdrage tot een opbloei van het gemeenschapsleven in de gemeente.
De zeer centrale ligging, met de onmiddellijke
nabijheid van een streekmuseum in het Heemhuisje (opening waarschijnlijk 2002), en een
barokorgel in de Sint-Elisabethkerk, biedt inderdaad kansen om de bevolking dichter bij kunst
en cultuur te brengen.
De samenstelling van het jaarprogramma gebeurt door een daartoe speciaal opgerichte
programmatiewerkgroep. Binnen het kader van

L OPENT
nst en cultuur

A

LLES AL GEHOORD, ALLES AL GELEZEN

de doelstellingen draagt hij zorg voor een grote
diversiteit aan genres en disciplines en voor
een kwaliteitsvol aanbod.

De judaskus

Vi j a n d i g e o v e r n a m e

van Maïra Papathanassopoulou

van Michael Ridpath

(uitg. Prometheus, 2000)

(uitg. Van Holkema & Werendorf, 2000)

De Bijl is gelegen aan Dorp 1-3 in de deelgemeente Zoersel. De ruimte is gedurende het
weekend gratis toegankelijk.

Een stevig debuut van
deze Griekse schrijfster
met moeilijke naam.
Eleni Spinou, 35 jaar
oud, 17 jaar gehuwd en
toegewijde moeder van
een 16-jarige zoon, ontdekt dat haar echtgenoot andere dan de
echtelijke bedsponden
uitprobeert. Na het ontdekken van deze harde
werkelijkheid, neemt Eleni haar leven weer in
eigen handen.

Ridpath bouwt zich een
internationale reputatie op
als auteur van financiële
thrillers. In dit vierde boek
speelt Simon Ayot de hoofdrol. Hij is op weg naar de
top in een grote investeringsmaatschappij in
Boston. De moord op zijn
schoonvader, één van de
belangrijkste partners in deze maatschappij,
brengt hem in zware moeilijkheden. Hij staat
immers op de lijst van hoofdverdachten.

Voor het jaarprogramma, de gebruikersfolder of
een uitnodiging voor de komende tentoonstellingen kunt u terecht bij:
Franky Michielsen, gemeentelijke dienst Cultuur
Halle-dorp 37, 2980 Zoersel
tel. 03/380.13.93, fax 03/385.29.09,
e-mail: cultuur@zoersel.be
OPENINGSACTIVITEITEN DE BIJL
Tijdens de maanden mei en juni zal de geïnteresseerde bezoeker een eerste maal kennis
kunnen maken met activiteiten in De Bijl.
Zondag 13 mei van 11u.30 tot 17 uur en
zondag 20 mei van 14 tot 17 uur, houden we
opendeur voor het grote publiek. U kunt de
ruimte komen bewonderen, zonder dat er al
een echte kunsttentoonstelling loopt.
Op zondag 13 mei zal de mime-groep
‘Sabbattinni’ voor de nodige animatie zorgen.
De week nadien, op zondag 20 mei, verzorgt
fanfare “De Lindekring”, die in de Bijl tientallen
jaren haar repetitieruimte had, een optreden.
Doorlopend kunt u wel een kleine tentoonstelling over de ontstaansgeschiedenis van het
gebouw De Bijl bekijken. De Bijl is inderdaad
een gebouw met een enorm verleden, een
eigen verhaal. Het is dat verhaal dat de Heemkundige Kring Zoersel momenteel uitwerkt.
Van zaterdag 26 mei tot en met zondag 24
juni vindt de eerste echte tentoonstelling
plaats. Het is een tentoonstelling met kunstwerken uit de collectie van de Vlaamse
Gemeenschap, waarbij u een overzicht krijgt
over de ontwikkelingen van de moderne en
actuele kunst na WO II tot heden. Het is een
representatief beeld van wat schilderkunst vandaag in Vlaanderen is.

Het verhaal is dat van een klassiek melodrama over liefde en ontrouw. Het wordt echter
nooit echt droevig. Daarvoor zorgen de ironie
en zelfkritiek. Het boek is vlot geschreven en
goed opgebouwd.

To e r i s m e c d - ro m
5.000 bezienswaardigeheden in België
(Lannoo)

De tijd van korte en langere uitstapjes komt er
weer aan. Deze cd-rom
kan u helpen als u wandelingen, fiets- en zoektochten uitstippelt. Een
groot verschil met een
gedrukte versie is dat u zelf een heleboel
zoekcriteria kunt instellen. Op die manier kunt
u een uitstap op uw eigen maat plannen. U
werkt bijvoorbeeld een
wandeling in de provincie Oost-Vlaanderen uit.
Hoofdbibliotheek Zoersel
U bepaalt dat ze niet te
bibliothecaris
lang mag duren en dat
Janne Verstrepen
er onderweg leuke dingen voor de kinderen te
tel. 03/312.94.04
beleven zijn.
fax. 03/312.94.27
Dat moet lukken!
bibliotheek@zoersel.be

Info

J.S. Bach: Kantaten
(deutsche harmonia mundi)

Dit religieuze gezongen
werk van Bach wordt heel
mooi uitgevoerd door
sopraan Midori Suzuki,
mezzo-sopraan Magdalena
Kozená, tenor Knut Schoch
en Jan Van der Crabben, bariton. La Petite
Bande onder leiding van Sigiswald Kuijken,
staat borg voor de instrumentale begeleiding.

Gegoven is gegoven
van Désirée De Poot
(uitg. Van Halewyck, 2001)

Gegoven is gegoven, of
Hoe Erik Goven, topbankier
bij de KB, er dertien jaar
lang onopgemerkt in
slaagde een put van ruim
850 miljoen frank te maken.
Désirée De Poot is misdaadjournaliste voor Gazet
van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Zij
probeert hier uit te vissen hoe miljoenenoplichter Erik Goven zijn “zaken” regelde.
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POLI

Het politielandschap wordt dit jaar grondig herschikt.
Gemeentepolitie, rijkswacht, gerechtelijke politie, zeevaartpolitie,
Brecht, Zoersel, Schilde, Malle en

spoorwegpolitie... verdwijnen. In plaats daarvan komen de lokale en

de rijkswachtbrigades van Brecht,

de federale politie. De eerste staat in voor de basispolitiezorg, de

Malle en Schilde zullen versmelten

tweede voor de gespecialiseerde en de bovenlokale opdrachten.

tot één politiekorps, dat onder één

De lokale en de federale politie werken nauw samen.

leiding werkt. De politiezone “Voor-

De federale politie startte reeds effectief op 1 januari 2001.
De lokale politie volgt in de loop van dit jaar.

kempen” telt momenteel 111 manschappen.
Zoals onze gemeente een gemeen-

De media staan er bol van. Ze slaan u rond de oren met nieuwe be-

teraad en een schepencollege

grippen als zonechef, politieraad, politiecollege,... Maar, waar heb-

heeft, zo heeft onze politiezone een

ben zij het precies over? Hoe ziet de politie in Zoersel er nu en mor-

politieraad en een politiecollege.
Het algemeen beleid en beheer

gen uit? Wie wordt de nieuwe baas? Wat zijn lokale teams en gespecialiseerde diensten? Waar komt het zonecommissariaat?
Wat verandert er aan de dienstverlening?
Wij geven u tekst en uitleg ...

Nieuwe structuur
nieuw bestuur
De lokale politie werkt in

politieraad. Het politiecollege staat
in voor het dagelijks beheer.

Wie zetelt in politieraad
en politiecollege?
De politieraad bestaat uit de leden
van het politiecollege en een selectie van gemeenteraadsleden

politiezones. Onze ge-

van Zoersel, Malle, Schilde en

meente behoort tot de

Brecht. Naast onze burgemeester

politiezone “Voorkempen”. De
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van de politiezone gebeurt door de

Katrien Schryvers zijn er vijf plaatsen voor raadsleden van Zoersel.

gemeente-

Onze gemeenteraad heeft vol-

politie van

gende raadsleden aangeduid: Luc

TIE

Ook u mag de zitting van
de politieraad bijwonen.

Zonechef
heeft roer in handen.

Georgette Truyens (VLD) en Mario

De vergaderingen van de politie-

Elk lokaal politiekorps staat onder

Verbeeck (Vl. Blok).

raad zijn vergelijkbaar met de ge-

leiding van een korpschef of een

Het politiecollege bestaat uit de

meenteraad. Minstens tien maal

zonechef. Hij is verantwoordelijk

vier burgemeesters van de betrok-

per jaar komt de politieraad samen

voor de uitvoering van het lokaal

ken gemeenten. De korpschef of

in de raadzaal van de gemeente

politiebeleid en de uitvoering van

zonechef neemt deel aan de ver-

van de voorzitter van het politiecol-

het zonaal veiligheidsplan. Hij

gaderingen van het politiecollege.

lege. De politieraad kwam op 3

staat onder het gezag van het poli-

Het politiecollege moet één van

april een eerste maal samen in de

tiecollege. Als verantwoordelijke

zijn leden aanstellen als voorzitter.

raadszaal van het cultureel cen-

voor de lokale politie woont hij ook

In onze politiezone werd beslist

trum van Brecht, Mudaeusstraat 9.

de vergaderingen van het politie-

om beurtelings plaats te nemen in

De volgende vergadering zal door-

college bij. Hij ondertekent ook

de voorzittersstoel. De burgemees-

gaan op 8 mei om 20 uur. Normaal

mee de uitgaande briefwisseling

ter van Brecht, Jos Janssens, zal

gezien zullen de vergaderingen

van het politiecollege. Een cruciale

als eerste het voorzitterschap

telkens de eerste dinsdag van de

functie dus voor de uitbouw van

waarnemen.

maand plaatsvinden.

het politiebeleid in onze zone,

De vergaderingen van de

zoveel is duidelijk. Voor de uitoefe-

politieraad zijn openbaar,

ning van dit belangrijke ambt

behalve het gedeelte

maakt men gebruik van

waar over personen

het mandaatsysteem. Dit

wordt beslist.

betekent dat de chef van

Tijdens de open-

het lokale politiekorps

Kennis (CVP), Jan Loyens (VU),
Annemie Roovers (Agalev),

politieraad
politiecollege
zonechef

bare zitting mag
u dus komen

lokale politie

luisteren.
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wordt benoemd voor een éénmaal

zullen geopend blijven tijdens de

één van de vier gemeenten.

hernieuwbare termijn van vijf jaar.

weekdagen van 8 tot 18 uur. Na

Vanaf 1 januari 2002 zullen de

de kantooruren zal men de tele-

rijkswachtbrigades worden opge-

Wie wordt de grote baas?

fonische oproepen naar het

heven en geïntegreerd in de com-

Wie krijgt straks de leiding over

zonecommissariaat in St.-Antonius

missariaten.

onze politiezone? Niet minder dan

doorschakelen.

acht gegadigden hebben zich kan-

De bedoeling van het politiecollege

Gespecialiseerde diensten

didaat gesteld. Een selectiecom-

is om in de toekomst meer inter-

De schaalvergroting van de politie-

missie moet uitmaken welke kandi-

ventieploegen te voorzien zonder

zorg maakt het mogelijk om in de

daten geschikt zijn. De benoeming

echter de gespecialiseerde dien-

toekomst een aantal gespeciali-

gebeurt door de koning op voor-

sten en acties te verminderen.

seerde diensten op te richten. In

dracht van de politieraad.

Info
politie Zoersel
adjunct-commissaris
preventieofficier
Cyriel Van den Bulck
tel. 03/385.16.16
fax. 03/385.05.49
cyriel.vandenbulck@zoersel.be

elk commissariaat zal er minstens

Lokale teams

één dienst komen. In de nieuwe

Zonecommissariaat in
St.-Antonius: 24 op 24 open.

Het is niet de bedoeling om ineens

structuur is er plaats voor een lo-

al het politiewerk vanuit het zone-

kale recherche, jeugd en gezin,

In de eerste fase zullen er geen

commissariaat te organiseren.

verkeer en milieu. De politie is vol-

nieuwe politiegebouwen bijkomen.

Neen, er blijft een sterke veranke-

op met de voorbereiding bezig. In

Wel krijgt onze politiezone één

ring van de lokale politie in de vier

een volgend gemeenteblad ver-

permanent onthaalpunt, het “zone-

gemeenten, door onder meer de

neemt u meer hierover.

commissariaat”. De keuze viel op

wijkteams en de lokale teams. De-

het commissariaat van Sint-Anto-

ze zullen plaatselijk opdrachten

nius omdat dit het meest centraal

uitvoeren. Naarmate de

ligt. Ons commissariaat zal in de

korpsen meer en meer

toekomst (vanaf 1/9/2001) 24 uur

geïntegreerd zullen

op 24 uur, zeven dagen op zeven,

zijn, zullen die teams

open zijn. Momenteel worden hier-

meer mogelijkheden

toe verdere praktische en

krijgen. Zij kunnen

organisatorische schikkingen

flexibel ingezet wor-

getroffen.

den voor lokale pro-

De politiekantoren in Brecht,

blemen specifiek

Malle en Schilde worden dan

voor

“lokale commissariaten” en
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ENIORENSPORTDAG
gemeentepark Kasteeldreef, in het Koetshuis en op de weide achter het gemeentehuis

Als gemeentelijke Sportdienst organiseren wij in samenwerking met de gemeentelijke
Seniorenraad de “Seniorensportdag”. Wij hebben geprobeerd om van deze dag een echte
volkssportendag te maken in de vorm van een gezellige prijskamp. De proeven zijn alle-

PROGRAMMA
9 uur - 9u.30: ...................onthaal,

maal vrij makkelijk doenbaar en met een dosis geluk... kan iedereen zeker winnen!

9u.30 - 12 uur:...........sportproeven,

Wij voorzien onder andere de volgende proeven: kegelen, paapgooien, boogschieten, golf-

12 uur - 13u.30: ..........middagpauze,

approach, frisbee-gooien, fietszoektochtje en verschillende volkssporten.

13u.30 - 16 uur:...........sportproeven,

De proef waar u de laagste punten op scoort, tellen wij niet mee in de eindscore.

Info
gemeentelijke Sportdienst
sportfunctionaris
Paul Somers
tel. 03/380.13.93
fax. 03/380.29.09
paul.somers@zoersel.be

rond 17u.15:.........prijsuitreiking.

100 BEF OF 2,5 EUR

WAAR ZORGT U ZELF VOOR?

INSCHRIJVEN

Voor deze deelnameprijs krijgt u:

- een lunchpakketje,

Als u wilt deelnemen dan moet u

- alle sportactiviteien,

- sportieve kledij,

inschrijven vóór 1 mei. Dit doet u

- sportverzekering via Bloso,

- vergeet geen regenkledij

door deze inschrijvingsstrook in te

- twee consumptiebons,

- als het kan, uw fiets,

vullen of even te telefoneren naar de

- animatie met koffie en -koek,

- een zonnig en sportief humeur.

gemeentelijke Sportdienst, Halle-Dorp

- een keuze uit een prijzentafel.

✂

16u.15 - 17u.15: ................ animatie,

37, tel. 03/380.13.91, fax 03/385.29.09
of e-mail sport@zoersel.be

INSCHRIJFSTROOK

TE BEZORGEN VÓÓR 1 MEI BIJ DE SPORTDIENST,
HALLE-DORP 37, TEL. 03/380.13.91

voornamen :
namen :
adres :
telefoon :
geef het aantal personen dat zal deelnemen aan de senioren-sportdag :
(bij meer dan 2 personen graag een lijstje van de deelnemers met hun adressen bijvoegen aub)

KRUIS HET JUISTE VAKJE AAN

:

wij betalen 100,- fr. per persoon, contant op de sportdienst
wij betalen met een overschrijving op rekening 853-8413670-19
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EZONDE VOEDINGSWEETJES
gezondheidsrally op zaterdag 5 mei

Info
gemeentelijke dienst
Sociale Zaken
maatschappelijk assistente
Diane Weyten

Hebt u al gehoord van de
noten, aardappelen, granen,

gemeentelijke rally over

brood, en pasta’s zitten: veel gezonder dan die

gezonde voeding? U kunt er

vlees

, aard-

appelen, kaas, melk,...

tel. 03/380.13.81
fax. 03/380.29.09
diane.weyten@zoersel.be

snelle suikers!

heel wat van opsteken!

Volle melk bevat geen vitamine C maar wel

Zoals: dat leidingwater en flessenwater de-

Wist u dat komkommers heel gevoelig zijn aan

veel kalk, alhoewel yoghurt er nog meer bevat.

zelfde kwaliteiten hebben of dat mensen uit-

koude en dat ze daarom best niet in de koel-

Yoghurt verteert ook vlotter en is dus het

drogen als ze 10% van hun gewicht verliezen

kast worden bewaard? Dat de zo belangrijke

sterkst aan te bevelen.

door diarree of zweten.

vezels, belangrijk voor onze darmwerking en

In soyamelk zit dan weer geen kalk tenzij het

dus voor onze hele gezondheid, dat die meer

is toegevoegd, maar soya is cholesterolvrij!

Wist u dat een overschotje rijst kan bewaard

in wortelen zitten dan in tomaten en minst in

worden door het met koud water af te spoelen

komkommers? En in fruit het meest in een

En nog wat wetenswaardigheden: behalve

en in te vriezen?

appel

spinazie mag u voeding gerust herinvriezen

En dat er in

, het minst in pruimen?

als u ze tenminste volledig verhit hebt, maar

aardappelen veel vitaminen C zitten, tenminste

dat wist u zeker al!

als u ze pas in het water gooit als dat water al

Vet is ongezond maar

kookt en u ze niet te lang laat koken?

visvet mag wel: het is van een betere kwaliteit
dan dierlijk vet. Daarom eet u best minimum

En dat vitamine C zo belangrijk is tegen infec-

Er zijn snel opneembare suikers of koolhydra-

tweemaal per week vis!

ties en om wondheling te bespoedigen, wist u

ten: de zoethouders

die we

In ketchupsaus zit heel weinig vet, in mayo-

dat? En magnesium voor een goede zenuw-

allemaal kennen en waar we moeilijk kunnen

naise heel veel. In kabeljauw heel weinig, in

en spierwerking? En ijzer voor de aanmaak

afblijven en er zijn de traag opneembare kool-

tofu heel veel.

van bloed: het helpt het bloed om zuurstof te

hydraten, ook zetmeel genoemd, die in bonen,

Verborgen vetten vindt u in

eieren,

kunnen transporteren.

En nu op naar de rally... en de prijzen!

VEEL SUCCES!
De gemeentelijke rally gaat door op 5 mei 2001 en voert ons door de drie deelgemeenten, dus best de fiets van stal!!
Inschrijven kunt u vanaf 10 uur in het Koetshuis aan het gemeentehuis. Uw ingevuld rallyformulier geeft u hier dezelfde
dag vóór 17 uur af. De resultaten van de rally maken wij nog diezelfde avond bekend.
Hopelijk bent u één van de winnaars want er zijn mooie prijzen te winnen. Dus deelnemen!
Om het wachten op de resultaten wat te vergemakkelijken, kunt u in het Koetshuis ook terecht voor een drankje.
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EBLOEMINGSWEDSTRIJD

2 0 0 1

“Tien jaar bebloemingswedstrijd”,
dit jaar maken we er een feest van!

SCHRIJF U IN

In 1992 zetten wij de eerste schuchtere stappen

Om organisatorische redenen is het nodig dat u op voorhand inschrijft. U doet dit

om onze inwoners aan te moedigen om deel te

vóór 13 juni door middel van bijgevoegd deelnemingsformulier of door even te telefoneren naar de gemeentelijke dienst Leefmilieu op het gratis nummer 0800-14.529.

nemen, niemand had vermoed dat het initiatief
zo’n succes zou worden.

H
*

Een jaar zonder bebloemingswedstrijd is niet
meer denkbaar. Vorig jaar, hebben we op vraag
van enkele deelnemers, een vierde succesnummer

*

”de ecologische voortuinen” gecreëerd. Onze
juryleden vonden het een zeer moeilijke categorie
om te beoordelen. Ecologie is immers een zeer

*

ruim begrip. Dit begrip verwerken op een kleine
oppervlakte waar een evenwicht moet gezocht
worden tussen menselijke inbreng en natuur is
geen sinecure! Kortom, een uitdaging voor de
liefhebbers!

Info

Ook dit jaar voorzien we vier cate-

dienst Leefmilieu
& Landbouw
milieuambtenaar
Monique De Feyter

gorieën, uw deelname is gratis en u

tel. 03/380.13.43
fax. 03/380.13.30
monique.defeyter@zoersel.be

wedstrijd.

*

kunt 30.000 BEF aan prijzen winnen.
Hierna vindt u het reglement van de
*

✂

E

T

R

E

G

1
Het gemeentebestuur van Zoersel organiseert een wedstrijd om de woonomgeving
te verfraaien.
ARTIKEL 2
De deelname aan de wedstrijd is gratis,
vooraf inschrijven is nodig. Alleen tuinen
en gevels op het grondgebied van de gemeente Zoersel komen in aanmerking.
ARTIKEL 3
Er worden 4 categorieën voorzien;
1. bebloeming van gevels en tegeltuintjes,
2. beplanting van kleine voortuinen
(tot en met 50 m2),
3. beplanting van grote voortuinen
(vanaf 50 m2),
4. ecologische voortuinen.
U kunt slechts voor twee categorieën
inschrijven.
ARTIKEL 4
Er mogen enkel levende planten en bloemen gebruikt worden. De deelnemers
zijn vrij wat betreft de keuze van de
planten. De aanplantingen moeten zichtbaar zijn van op de openbare weg.
ARTIKEL 5
Tijdens de zomermaanden zal de jury een

L

ARTIKEL

*

*

*

*

E

M

E

N

T

rondrit door de gemeente Zoersel maken,
rekening houdend met:
- het onderhoud,
- de kleurharmonie,
- de aanleg en het ontwerp,
- de uitgroei,
- de ecologische waarde van de tuin.
ARTIKEL 6
De jury bestaat uit deskundigen en haar
beslissing is onherroepelijk.
ARTIKEL 7
De prijsuitreiking van de wedstrijd is
voorzien in het najaar en de namen van
de winnende deelnemers zullen in het
gemeentelijk informatieblad de “Grootste
Gemene Deler” meegedeeld worden. Alle
deelnemers krijgen ook een foto van hun
voorgevel of tuin.
ARTIKEL 8
Aan deze wedstrijd zijn voor 30.000,- fr.
prijzen verbonden.
ARTIKEL 9
De uiterste datum van inschrijving is 13
juni. De deelnemers aan de bebloemingswedstrijd onderwerpen zich aan deze
reglementering.

DEELNEMINGSFORMULIER BEBLOEMINGSWEDSTRIJD
Naam en voornaam: ...............................................................................................
straat + nummer: ...............................................................................................

Dit deelnemingsformulier opsturen of faxen aan:
- dienst Leefmilieu & Landbouw
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel,

schrijft in voor:
(kruis het juiste vakje aan)

categorie 1

(bebloeming van gevels en tegeltuintjes)

categorie 2

(kleine voortuinen tot en met 50 m2)

categorie 3

(grote voortuinen vanaf 50 m2)

categorie 4

(ecologische voortuinen)

tel. 03/380.13.43, fax 03/380.13.30,
of bezorgen via de gemeentelijke loketdiensten:
- loketdienst Zoersel, Oostmallebaan 15,
- loketdienst St.-Antonius, Handelslei 108.
(handtekening)
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EGEN- EN ANDERE WERKEN
stand van zaken
S I N T - A N T O N I U S

is de voorziene einddatum.

Z O E R S E L

St.-Antonius ziet er op een aantal

Iets verderop, voor de wijk Hey-

In Zoersel krijgt het jeugdhuis aan

plaatsen weldra helemaal anders

bleukenstraat, Frans Hensbergen-

het Zonneputteke al vaste vorm.

uit. De schoolmeesterswoning is in

straat, Alfons Butsstraat, Nieuws-

De ruwbouw is afgewerkt en de

z’n oude glorie hersteld. De aan-

straat en Heimeulenweg (deel) is

aannemer is volop bezig met elek-

nemer is hier bijna klaar.

het ergste achter de rug. Hier werd

triciteit en centrale verwarming. Als

De heraanleg van het Sint-Teunis-

riolering voorzien en meteen ge-

alles volgens plan verloopt heeft

plein schiet goed op. Na de riole-

zorgd voor een verkeersveilige

de jeugd van Zoersel zijn vaste

ringswerken, is men nu volop be-

aanleg van de straten. De werk-

stek net voor het bouwverlof.

zig met de verharding. Daarna vol-

zaamheden moeten begin mei af-

De bewoners van De Reiger,

gen de aanplantingen. Einde mei

gerond zijn.

Langebaan, Pastorijstraat en

Dit is niet het geval voor Kerkhoflei

Meester de Beenhouwerstraat zien

en Jukschot. Als de nutsmaat-

de graafmachines nog aan- en

schappijen klaar zijn, starten hier

afrijden. Dit is het eerste luik van

meteen de rioleringswerken. Ver-

de hoofdriool Krekelenberg. Begin

moedelijk is dit begin mei. Eindelijk

maart zijn de werkzaamheden op

kan de langverwachte hoofdriool

het laagste punt van de route, in

worden aangelegd. Deze verza-

de Zandstraat, van start gegaan.

melt het afvalwater van verschil-

De collector loopt via De Reiger en

lende woonwijken en van de KMO-

Langebaan naar Krekelenberg.

zone aan de Kwikaard. Het afval-

Zoerselmarkt blijft in de Kerkstraat

water wordt verder via de collector

en de Voorne. Wel wordt de omlei-

in de Liersebaan naar het water-

ding tijdens de marktdag gewijzigd

zuiveringsstation in Pulderbos af-

afhankelijk van de werkzaamheden.

gevoerd. Na de rioleringswerken

Deze rioleringswerken gaan

krijgen de straten meteen een ver-

gepaard met een verkeersveilige

keersveilige heraanleg. Hiervoor

heraanleg van stra-

werd een speciaal plan in samen-

ten en kruispunten.

werking met de bewoners uitgete-

De aannemer krijgt

kend. Voor het einde van deze

160 werkdagen om

werkzaamheden mikt de aanne-

deze klus te klaren

mer op volgende winter.

(= één jaar).
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Info
Administratie
Technische Dienst
afdelingshoofd
Tarci Verbelen
tel. 03/380.13.45
fax. 03/380.13.30
tarci.verbelen@zoersel.be

Info

P
P

politie Zoersel
adjunct-commissaris
preventieofficier
Cyriel Van den Bulck

OLITIEBELEID
rapportering 2000 & programma 2001

Jaarlijks

(gemeenteraad maart)

tel. 03/385.16.16
fax. 03/385.05.49
cyriel.vandenbulck@zoersel.be

bespreekt de burgemeester met

de gemeenteraadsleden het verslag over het politiebeleid.
Als algemene bemerking werd gesteld
dat de politiehervorming op lokaal
vlak veel energie vraagt van zowel het
gemeentebestuur als van de politie
zelf. Het politiecollege en de politieraad werden opgestart. De politie zelf
werkt met diverse werkgroepen en
veel enthousiasme aan de
organisatie van deze

Het veiligheidsbeleid in cijfers
Het voorbije jaar heeft onze Zoerselse
politie met 20 geüniformeerde politiemensen en vier bedienden zorg gedragen voor uw veiligheid.
Het verslag bevat tal van aspecten.
Een aantal hiervan worden hier
toegelicht.

er in 2000 nog twee dodelijke slachtoffers te betreuren. Het jaar voordien
vormde met vijf een tragisch dieptepunt. Al deze slachtoffers vielen op
gewestwegen.
Het gemeentebestuur kocht een tweede bord met de vermelding “u rijdt te
snel” dat de “snelheid” van het
aankomend voertuig vermeldt. Het

nieuwe politie. De snelheid

INBRAKEN

waarmee de hervormingen

actueel. De strijd tegen deze inbraken

dreven met als gevolg een duizendtal

worden doorgevoerd, zorgt

is voor het bestuur een absolute priori-

vaststellingen van verkeersovertredin-

op het terrein voor nogal

teit. Het inbrakenprobleem stopt niet

gen.

wat problemen.

aan de gemeentegrenzen en moet

Ons politiecommissariaat
wordt vanaf 1 september
2001 het hoofdcommissariaat van de politiezone
(Brecht, Malle, Schilde en
Zoersel). Het commissariaat zal dan ook 24 op 24
uren en 7 dagen op 7 geopend zijn. De aanvankelijke streefdatum van 1
april kon om allerhande
redenen (onder meer: laattijdige richtlijnen van de
hogere overheid en informaticaproblemen) niet worden gehandhaafd.

IN WONINGEN

blijven zeer

daarom nationaal aangepakt worden.
Vorig jaar verspreidde het gemeentebestuur een brochure met veel praktische tips waarmee u inbraken kunt

daling.

wat andere misdrijven vast. Al deze

tie aan de Kerkhoflei 14.

cijfergegevens worden in de politiesta-

Het eerste buurtinformatienetwerk (BIN)

tistieken vermeld. Hierbij bemerken

ging in de “bloemenwijk” van start. Het

wij echter geen abnormale pieken.

gaat hier over 1.010 woningen.

Na de besprekeing van het politierap-

De politiepatrouilles werden tot het

port, tijdens de gemeenteraad van

maximum opgedreven, als u erom

maart, waren alle politieke partijen

vraagt krijgt u gratis techno-preventief

positief ten opzichte van de werking

advies, onze politiediensten houden

van onze politie.

afwezigheidstoezichten en doen herbezoeken na inbraken enz…
In 2000 telden we 189 effectieve intot inbraak in woningen.

wij voortdurend.

kende in 2000 een sterke

kunt u nog altijd bekomen bij de poli-

male dienstverlening en het

politiewerk. Aan deze thema’s werken

DIEFSTALLEN

en FIETS-

Uiteraard stelden de politie nog heel

braken in woningen en 87 pogingen

zijn de blijvende krachtlijnen van ons

Het aantal vaststellingen van VANDALISME, DRUGSMISDRIJVEN

voorkomen. Trouwens, deze brochure

Burgervriendelijkheid, optiverhogen van het veiligheidsgevoel

aantal verkeerscontroles werd opge-

Al bij al blijft Zoersel een vrij veilige
gemeente. Het is echter nooit goed
genoeg en we moeten aan veiligheid
blijven werken. Allen samen moeten
we de handen in elkaar slaan om de

Ook aan VERKEERSVEILIGHEID werd

veiligheid te verbeteren.

hard gewerkt. Verkeersveiligheid is
zeer belangrijk. Spijtig genoeg vielen
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H

OE

VREEMD

ZIJ

De problematiek van de zonevreemde
woningen is de laatste tijd niet uit de
media weg te slaan. Veel informatie,
maar toch blijven er nog heel wat
misverstanden en vragen.
Daarom zetten we in dit artikel de
belangrijkste zaken op een rijtje.
U vindt hier een algemene verduidelijking,
gebaseerd op de HUIDIGE stand
van de wetgeving.

gewestplan en wordt de woning nietzonevreemd aanzien. De verkavelingsvoorschriften blijven van toepassing.

...en de overgangsmaatrelen
De nieuwe wetgeving
op de ruimtelijke ordening...
Sinds 1 mei 2000 is het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening van
toepassing. Dit decreet bepaalt dat
voor zonevreemde woningen geen stedenbouwkundige vergunningen (=
nieuwe naam voor bouwvergunningen)

kunnen afgeleverd worden waardoor
verbouwingen, uitbreidingen, enz. niet
meer mogelijk zijn. Het decreet voorziet echter ook een aantal overgangsmaatregelen die van toepassing blijven
tot 30 april 2005.

Wat is dat eigenlijk, zonevreemd?

Info
dienst Ruimtelijke
Ordening & Huisvesting
afdelingshoofd
Jan Koninkx
tel. 03/380.13.97
fax. 03/380.13.30
jan.koninkx@zoersel.be

Zonevreemdheid is een begrip uit de
regelgeving rond ruimtelijke ordening.
Om de ruimte te ordenen werden in de
jaren ’70 de gewestplannen ingevoerd.
Op deze gewestplannen wordt onder
andere vastgelegd waar de woonzones
liggen en waar dus in principe
gebouwd kan worden om er te gaan
wonen. Ook liggen de gebieden vast
voor industriële terreinen, voor landbouw, enz. Als een gebouw in een
zone ligt waar het volgens het gewestplan niet thuis hoort zoals agrarisch
gebied of natuurgebied wordt het
zonevreemd genoemd. Meestal bestonden deze woningen reeds van
voor de wet op de stedenbouw van
1962 of werden ze nadien
opgericht met een behoorlijke
bouwvergunning. Als de woning
gelegen is in een goedgekeurde,
niet-vervallen verkaveling, heeft
deze verkaveling voorrang op het
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gebouw, tenzij dit VLAREM vergunningsplichtig is.

Tot 30 april 2005 kunnen in de hoger
vermelde zones volgende bouwwerken
worden toegestaan:
- het verbouwen van een bestaand vergund gebouw binnen het bestaand
bouwvolume,
- het herbouwen op dezelfde plaats
van een bestaande vergunde woning
binnen het bestaand volume (tot
maximum 1.000 m3) op voorwaarde
dat de aanvrager ten minste sinds 1
januari 1999 eigenaar of bewoner is
van de woning,
- uitbreiden van een bestaande vergunde woning tot een maximaal bouwvolume van 700 m3 en 100% van het
bestaande volume,
- het herbouwen op dezelfde plaats en
binnen het bestaand volume van een
bestaande vergunde woning getroffen door een rooilijn,
- uitbreiden van een bestaand vergund

De overgangsmaatregelen kunnen
slechts toegepast worden voor behoorlijk vergunde gebouwen (= met een
behoorlijke bouwvergunning of reeds opgericht voor de wet op de stedenbouw van
1962), palend aan een weg met openbaar karakter. Dus de weg mag geen
aardeweg zijn en moet voldoende uitgerust zijn (bijvoorbeeld: de aanwezigheid van nutsvoorzieningen) en gelegen
in agrarisch gebied (al dan niet landschappelijk waardevol), parkgebied,
KMO-zone.
Het gebouw moet daarenboven aan
volgende voorwaarden voldoen: het
mag niet verkrot zijn, het aantal woongelegenheden moet beperkt blijven tot
het bestaande aantal en de architecturale eigenheid van het gebouw moet
bewaard blijven.
Bij verbouwing moeten minstens volgende elementen behouden blijven:
60% van de buitenmuren, de dakvorm
en het aantal bouwlagen.

N

ZE...

Wat na 30 april 2005?

Wat in kwetsbare gebieden?

Het ruimtelijk structuurplan dat in
Zoersel in opmaak is moet tegen uiterlijk 1 mei 2005 klaar zijn. In het kader
daarvan zal de gemeente onder meer
de problematiek van de zonevreemde
gebouwen onderzoeken en hierover
beleidskeuzes maken.

Hoger vermelde overgangsmaatregelen gelden niet in kwetsbare gebieden
zoals bijvoorbeeld: ecologisch waardevol landbouwgebieden, bos- en
natuurgebieden, enz.

Door middel van UITVOERINGSPLANNEN
kunnen voor bepaalde zones bestemmingswijzigingen of aangepaste voorschriften uitgewerkt worden. De
Vlaamse regering heeft in die zin beslist dat alle zonevreemde woningen
die vergund zijn of geacht worden vergund te zijn (van vóór 1962) principieel
in aanmerking komen voor:
- hetzij een bestemmingswijziging tot
woongebied of woonkorrel,
- hetzij opname in een specifieke zone
waarvoor speciale voorschriften van
toepassing zijn die het behoud van
deze woningen moet verzekeren,
- hetzij het treffen van begeleidende
maatregelen in de ruimtelijk kwetsbare gebieden, indien geen stedenbouwvergunning mogelijk zou zijn.

In dergelijke gebieden kunnen slechts
onderhouds- en instandhoudingswerken worden uitgevoerd, bijvoorbeeld:
het vervangen van kapotte dakpannen,
vervangen versleten ramen,…
Ook zijn ten allen tijde kleine werken
mogelijk die vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige vergunning zoals
bijvoorbeeld: het plaatsen van een
badkamer, het leggen van nieuwe
vloerbekleding, het plaatsen van een
wand in gipskarton, enz.

Wat bij zonevreemde woningen
getroffen door een ramp?
Het nieuwe decreet bepaalt dat eigenaars van zonevreemde woningen
onder een aantal voorwaarden een stedenbouwkundige vergunning kunnen
bekomen voor gehele of gedeeltelijke
heropbouw wanneer de woning vernield of beschadigd is door heirkracht
zoals brand of storm.
Als dergelijke vergunning niet toegekend wordt is er voorzien in een schadevergoeding.

Werken die ten allen tijde
kunnen uitgevoerd worden.
Werken waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, onderhouds- en instandhoudingswerken en
kleine bouwwerken (zie voorbeelden hierboven) kan u ten allen tijde uitvoeren.

Het aantal echte probleemgevallen
in Vlaanderen is beperkt...
Het ruimtelijk beleid gaat uit van de
bestaande situatie en wil die zoveel
mogelijk inpassen in de nieuwe plannen. De manier waarop het probleem
van de zonevreemde woningen wordt
aangepakt bevestigt dat.
In een uiterst beperkt aantal gevallen
is het bestendigen van de bestaande
situatie echter niet aangewezen. Dit
geldt bijvoorbeeld voor de zonevreemde gebouwen in open-ruimte-gebieden
met een belangrijke natuurwaarde.
Niet het gemeentebestuur, maar de
Vlaamse overheid zal hiervoor een
oplossing zoeken.
Op termijn zullen voor deze zonevreemde woningen in echt kwetsbare
gebieden door de overheid aangepaste
maatregelen worden genomen. Het
gaat gelukkig om een handvol uitzonderingen.

Meer informatie:
- Vraag de folder aan via de Vlaamse
infolijn: 0800-30201,
- raadpleeg de site
www.vlaanderen.be/ruimtelijk,
- contacteer de gemeentelijke dienst
Ruimtelijke Ordening.

Gemeentelijk structuurplan Zoersel
Het gemeentebestuur van Zoersel is
ondertussen gestart met de opmaak
van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Ter voorbereiding wordt binnenkort gestart met het opmaken van
een inventaris van alle zonevreemde
woningen. Het gemeentebestuur houdt
u hierover op de hoogte.
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VOLGENDE EDITIE : juni 2001
artikels binnen : 31/05/2001
periode :28/06/2001 - 27/09/2001
Dienst Communicatie & Voorlichting, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel
tel. 03/380.13.01, fax. 03/380.13.30, e-mail: nadia.kerschot@zoersel.be

W

POLITIEKE
KALENDER

APRIL

MILIEURAAD:
Voor meer info dienst leefmilieu, 03/380.13.43
VGC GECORO:
Voor meer info dienst stedebouw, 03/380.13.97
SPORTRAAD:
Voor meer info sportdienst, 03/380.13.91
CULTURELE RAAD - ALGEMENE VERGADERING:
Voor meer info cultuurdienst, 03/380.13.93
SENIORENRAAD:
vrijdag 18 mei, Zonneputteke, 14 uur
vrijdag 22 juni, De Loteling, 14 uur
Voor meer info secretariaat OCMW, 03/312.94.32
DERDE WERELDRAAD ZOERSEL:
Voor meer info afdeling welzijn, 03/380.13.31
JEUGDRAAD:
Voor meer info jeugddienst, 03/380.13.90

LET OP !
DATA ZIJN REEDS LANG OP VOORHAND BIJ DE REDACTIE

BINNEN.

DATA VAN ADVIESRADEN KUNNEN NADIEN
WIJZIGEN. WIL JE 100 % ZEKERHEID?
EERST EVEN BELLEN.
ZIE OOK TELETEKST PAG.

zie ook teletekst pag. 727

HUISARTSEN

GEMEENTERAAD:
donderdag 26 april, Koetshuis, 20 uur
donderdag 31 mei, Koetshuis, 20 uur
donderdag 21 juni, Koetshuis, 20 uur

DEZE

A C H T D I E N S T E N

SOMS

za 21: Dr. Schotsmans, St.-Antoniusbaan 281 (03/384.18.01)
zo 22: Dr. Van der Auwera, Sint-Teunisplein 5 (03/385.08.38)
za 28: Dr. Tanghe,
Antwerpsesteenweg 49, Oostmalle (03/311.71.81)
zo 29: Dr. Van Gulck,
Turnhoutsebaan 73, Oostmalle (03/309.02.84)

MEI
di 1:
za 5:
zo 6:
za 12:
zo 13:
za 19:
zo 20:
do 24:
za 26:

Dr. Michels, Halle-Dorp 124 (03/385.33.77)
Dr. Van hoydonck, Langebaan 9 (03/312.04.43)
Dr. Vanleene, Kerkstraat 66 (03/311.63.66)
Dr. Vermeire S., Kwaadeinde 13, Oostmalle (03/311.55.44)
Dr.Vermeire E., Kwaadeinde 13, Oostmalle (03/311.55.44)
Dr. Wijffels, Halle-Dorp 124 (03/385.33.77)
Dr. Baeck, Kerkhoflei 47 (03/383.63.90)
Dr. Jagers, Lotelinglaan 29 (03/385.14.51)
Dr. Christiaensen G.,
Antwerpsesteenweg 322 A1, Westmalle (03/309.44.20)
zo 27: Dr. Van Gulck,
Turnhoutsebaan 73, Oostmalle (03/309.02.84)
WACHTVERANTWOORDELIJKE: Dr. Birgit Van Gulck (03/309.02.84)

717

TA N D A RT S E N
Bel naar het CENTRAAL OPROEPNUMMER als u wil weten welke
tandarts van wacht is. CENTRAAL OPROEPNUMMER : 448.02.20

JUBILARISSEN

APOTHEKERS
Bel naar het ALGEMEEN OPROEPNUMMER als u wil weten welke
apotheker van wacht is. ALGEMEEN OPROEPNUMMER : 0900-10500

Henk en Dellie
Jonckheer - De Decker

!! OPGELET !!
Michael en Paulina
Mathyssen - Van Aken
Louis en Maria
Van de Brul - Ver Asselt
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Alle gemeentelijke diensten
zijn gesloten op:
dinsdag 1 mei (feest van de arbeid)
donderdag 24 mei (O.H. Hemelvaart)
maandag 4 juni (pinkstermaandag)

