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Hebt u het ook gevoeld de voorbije dagen? De lente...
Zelfs aan onze Socks, al is hij een oudere kater, konden we het
merken.
En bij de lente hoort iets nieuws, ook voor ons gemeentelijk info-

Secretaris
Nadia Kerschot
Samenstelling, coördinatie en eindredactie
dienst Communicatie & Voorlichting

blad.
Vorig jaar startten we met de GGD nieuwe stijl, met vier uitgebreide nummers per jaar, en zes flitsen.
Vanaf nu integreren we de Dag-na-dag-krant in de GGD en de flit-

Werkten mee aan dit nummer
Marc Bachot, Bart Van Santvliet, Diane Weyten,
Monique De Feyter, Erwin Dirks, Janne
Verstrepen,BIN-Bloemenwijk, Kristien Schryvers,
Rarenne Boyen, Kristof Janssens, Jan Koninkx,
Kris Ryckaert, Jan Verbanck, Joseph De Labey,
Tarci Verbelen, Nadia Kerschot, Wim van
Haegendoren, Bob Peeters en Katrien Schryvers

sen. Hierdoor krijgt u één publicatie, en moeten wij slechts één
bedeling laten doen. Beter voor de gemeenteportemonnee.
Over bedeling gesproken. De voorbije weken had u allen de nieuwe
gemeentelijke informatiebrochure 2002-2004, dat kleine boekje ja,
in de bus moeten krijgen. Tot onze grote spijt en ergernis hebben wij
moeten vaststellen dat het bedrijf dat de verdeling moest doen in de
deelgemeenten Halle en Zoersel dit op zijn minst gezegd onprofes-

Foto's en illustraties
brandweer Zoersel, Janne Verstrepen, Kristien
Schryvers, Marc Bachot, Paul Somers, Peter
Elkins, Penfo fotografie
Grafische vormgeving
Nadia Kerschot

sioneel heeft gedaan. Uit steekproeven stelden wij vast dat bepaalde straten niet werden gedaan, andere half, en dat sommige gezinnen zelfs twee brochures kregen.
Redenen genoeg voor het bestuur om een juridische procedure te
starten. Alleszins zorgen wij dat ieder van u een van de volgende
weken wel een informatiebrochure in de bus krijgt.

Realisatie
PrePress XTensions, Mortsel
Drukkerij Lithos, Wommelgem
Verantwoordelijk uitgever
College van burgemeester & schepenen
Katrien Schryvers
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel
Verspreiding
Gratis bij alle inwoners van Halle, St.-Antonius en
Zoersel.

En mocht u intussen niet weten wat lezen? In deze GGD geven wij
u al heel wat gemeentelijke informatie mee: over weg- en rioleringswerken, waarom worden nieuwe straten zo smal aangelegd,
cijfers over de brandweerinterventies in 2001, het gevaar van opgefokte bromfietsen, enz.
U ziet het: geen reden tot verveling. Op voorwaarde natuurlijk dat
ook de post ons niet in de steek laat.
Maar in dat geval kunt u zich nog reppen naar de bibliotheek.

De Grootste Gemene Deler 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 al
dan niet ingezonden stukken verkort weer te geven,
met respect voor het meest essentiële van de inhoud.

Gemeentehuis
Kasteeldreef 55 (03-380.13.00)
Loketdienst Zoersel
Oostmallebaan 15 (03-312.94.10)
Loketdienst St.-Antonius
Handelslei 108 (03-380.13.80)
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31 DECEMBER 2001

geboorten ................................................162
inwijkelingen ..........................................903
subtotaal............................................+ 1.065
overlijdens...............................................175
uitwijkelingen .........................................875
subtotaal ............................................- 1.050
totaal ......................................................+ 15
Aantal inwoners op 31/12/2000: .......20.120
+ 15
Aantal inwoners op 31/12/2001: .......20.135
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BRIEVEN

Krijgen geen antwoord!
Af en toe krijgt het gemeentebestuur een brief zonder naam of
afzender. Jammer, zo vinden wij.
Sommige briefschrijvers hebben
met hun klacht of bedenking overschot van gelijk, anderen zijn fout
ingelicht of geven ons te weinig informatie.
In ieder geval behandelen wij
iedere opmerking of klacht. Onbekend is niet onbemind.
Maar helaas kunnen wij niet reageren. En in vele gevallen is dit
nodig om tot een oplossing te kunnen komen. Anders blijft het, jammer genoeg, bij een éénmalig
éénrichtingsverkeer.
Dus, vermeld a.u.b altijd uw naam
en adres, minstens een contactpersoon of –telefoonnummer.

EEN

STAP IN DE WERELD

Probeer het met WEP
Leren doe je niet alleen op school,
leren is ook de begane paden durven verlaten om de wereld op een
andere manier te ontdekken. Dit is
de slogan van het World Education Program (WEP).
Heb je zin in een zomerjob in de
USA? Wil je ervaren wat het is om
op een boerderij in Australië te
werken als Kiwi Cowboy of aardbeien te plukken in Denemarken?
Of droom je ervan als Au Pair te
vertrekken naar de USA of...
Naast deze vrijwillige of betaalde
jobs en stages organiseren zij ook
taalverblijven. Vraag hun folder
aan op telefoonnummer 02534.53.36 of surf naar www.wepedu.be voor meer informatie.
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PLUS-3-PAS

GASTVRIJ?

Vanaf 55 jaar

Ook in Zoersel?

Misschien hebt u ooit al
wel eens van de Plus-3Pas gehoord, maar weet
u niet precies waarvoor
de pas dient.
De Plus-3-Pas geeft een
vermindering tot 50% op
alle activiteiten die met
de medewerking van het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap tot
stand komen. Ook bij
vele andere activiteiten
van sociaal-culturele
aard geeft de Plus-3-Pas
recht op een prijsvermindering, bijvoorbeeld voor
toneel- of filmvoorstellingen, in zwembaden,enz.
Iedereen, al dan niet
gepensioneerd, kan de
Plus-3-Pas aanvragen
vanaf 55 jaar. Dit kan op
het gemeentehuis te
Halle of op de loketdiensten van Sint-Antonius
en Zoersel. Bij een aanvraag mag u niet vergeten uw identiteitskaart
en een pasfoto mee te
brengen.

Van 8 tot 11 augustus vindt voor de
vierde maal Eurozoersel plaats.
Tientallen buitenlanders zullen weer
te gast zijn in onze gemeente.
Voor de gasten uit Duitsland en
Frankrijk zijn de organisatoren nog
op zoek naar gastgezinnen, die
bereid zijn om gedurende 4 dagen
de gasten thuis te ontvangen. Een
unieke gelegenheid om niet enkel
uw gastvrijheid te concretiseren,
maar ook om uw talenkennis wat op
te frissen of bij te schaven.
Als gastgezin wordt u uiteraard ook
automatisch betrokken bij het hele
programma van Eurozoersel. U krijgt
een unieke kans om ook andere volkeren van Europa wat nauwer te
leren kennen.
Zegt u het wel iets om op te treden
als gastgezin? Heeft u tijd en interesse? Geef dan zo snel mogelijk
een seintje aan Eurozoersel.
U kunt Eurozoersel contacteren via
Jef Joosten, tel. 0477/27.93.11 of
Mia Nieberg, tel. 03-312.16.78.

OPENBARE

VERKOOP

Partijen hout 3 à 4 m3
U kunt op verschillende
loten inschrijven maar
maximum één lot kopen.
De loten kunt u bezichtigen in het gemeentepark.
Uw bieding moet schriftelijk gebeuren per aangetekende brief aan het
gemeentebestuur, Kasteeldreef 55.
U biedt onder gesloten
omslag met de vermelding “openbare verkoop
hout”.
De opening van de biedingen vindt plaats op
25 april om 18u.30 in
het gemeentehuis.
Voor meer inlichtingen?
Contacteer dan Monique
De Feyter, milieuambtenaar, via de gratis groene lijn: 0800-14.529.

DE

WERELD BIJ U THUIS...

of jij in de wereld?
Stel je kandidaat om als vrijwillig
gastgezin voor kost en inwoon te
zorgen voor een jongere tussen 18
en 30 jaar uit een ander land, die in
Vlaanderen vrijwilligerswerk verricht
in een socio-cultureel project. In ruil
kun je een stukje van de wereld
proeven in jouw familie.
of...
Ben je ouder dan 17 en wil je zelf
vrijwillig in een socio-cultureel project meedraaien in het buitenland?
Dit kan in één van de zevenhonderd
zomerwerkkampen. Gedurende twee
tot drie weken werk je met een internationale groep vrijwilligers rond allerhande thema’s. Vanuit een visie
van internationale solidariteit worden
mensen met verschillende achtergronden en culturen met elkaar in
contact gebracht.
Interesse om als gastgezin op te treden of om vrijwilligerswerk in het buitenland te gaan verrichten?
Bestel dan als de bliksem de VIAbrochure. Je kunt de brochure
bestellen voor €5 bij:
Vrijwillige Internationale Aktie (VIA),
Draakstraat 37, 2018 Antwerpen,
tel. 03-235.94.19.

WETENS WAARD

ANONIEME

A
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brandweer

M

EER DAN BLUSSEN...

Tijdens de gemeenteraad van februari

bracht de burgemeester naar jaarlijkse
gewoonte verslag uit over de werking
van de brandweer.
Hierna vindt u een greep uit de cijfers.

In 2001 rukte het brandweerkorps 37

(10 maal) en ledigingswerken (8 maal).

maal uit. De meest voorkomende brand

Minder voorkomend zijn redden van

blijkt een schouwbrand te zijn (14

dieren (3 maal) en milieuvervuiling (2

maal). In één geval werd de schade

maal). De schade bij deze oproepen

geraamd op meer dan 20 miljoen frank,

wordt doorgaans niet geraamd, slechts

in twee gevallen werd een schade

in vier gevallen werd een raming opge-

opgelopen tussen de 5 en de 20 mil-

maakt tussen 1 en 5 miljoen frank.

joen en in vier gevallen tussen 100.000

Andere interventies zijn stormschade,

en 1 miljoen frank.

CO-meting, boom verwijderen, evacu-

In het kader van de wederzijdse hulp-

atie, bevrijden van mensen, dichtleg-

verlening van brandweerkorpsen heeft

gen van een dak, kerstboomverbran-

de Zoerselse brandweer 5 maal bij-

ding, arbeidsongeval, instorting.

stand verleend, tweemaal aan het
korps van Zandhoven, twee maal aan

De wespenverdelging scoort het hoog-

het korps van Hoogstraten en een maal

ste voor het aantal interventies, koplo-

aan het korps van Malle. Zelf kregen we

per is juli met de vernietiging van 119

vier maal bijstand van de korpsen van

nesten, gevolgd door augustus waar

Malle en van Zandhoven.

nog eens 78 nesten er het bijltje bij
neerlegden.

De opmerkelijkste branden in 2001
waren deze van een bedrijf in de trans-

Bij de opmerkelijkste interventies be-

portzone in Hoogstraten en in eigen

hoort de evacuatie van een persoon in

gemeente: een brand door een kortslui-

een zolderkamertje, een verkeersonge-

ting in de achtergarage die oversloeg

val in de wijk Risschot waar zes gewon-

naar de nabij gelegen woning en het

den geklemd bleven in hun voertuig en

berghok, een loods met werkplaats,

twee verkeersongevallen op de E34,

een woning met rieten dak en een hooi-

één waarbij de chauffeur naast zijn

wagen.

voertuig in de gracht lag en één met
een trekker met opligger die kantelde.

Info
brandweer Zoersel
sergeant
Ludo Peeters
tel. 03/385.13.79
gsm 0476/42.53.07
ludo.peeters@wanadoo.b
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Daarnaast werd ook 147 maal beroep

De lading van deze vrachtwagen be-

op de brandweer gedaan voor tal van

stond uit ijzeren bobijnen en … bollek-

andere interventies. Koplopers hier zijn

es chocolade. Merkwaardig was onge-

wespenverdelging (42 maal met in

twijfeld ook de opruiming van een bus

totaal 262 wespennesten) en reinigen

“natriumhypochloriet”, het ging uitein-

van de openbare weg (41 maal).

delijk om een product dat bedoeld is

Frequent moet ook tussengekomen

om de wc te kuisen, maar deze was

worden naar aanleiding van een ver-

sterk gezwollen en … dan neem je

keersongeval (13 maal), overstroming

beter geen risico’s.

jeugd

S

WAP

we geven er een lap op!

Deze zomer zullen we van start gaan met de swap-werking.
Een werking op maat van tieners, 12- tot 15-jarigen van het
lager middelbaar onderwijs.
De swap-werking omvat de uitstappen van tieners, die
vroeger onder de grabbelpas vielen, en de tienerhonk.
Naast de SWAP-uitstappen trachten we twee dagen een tienerhonk te
openen. De tienerhonk is een plek waar je tiener kan zijn. Even weg
Om je te kunnen inschrijven voor de SWAP-uitstappen (1 tot 2 per

uit de thuishaven, weg van het wakend oog van pa en ma, om samen

week) heb je een SWAP-pas nodig. Deze kun je voor € 2,5 kopen in

te zijn met leeftijdsgenoten en samen te hangen, te lummelen, te

de loketdiensten van Sint-Antonius en Zoersel en natuurlijk op de

ravotten…

gemeentelijke dienst Jeugd, Halle-Dorp 37 (*). Bij je SWAP-pas krijg
je ook een SWAP-boekje, dat een schat aan ideeën bevat om je vrije
tijd nog prettiger te maken. Als je je SWAP-pas voorlegt, krijg je korting bij de organisaties uit het boekje. Dankzij de SWAP-pas betaal je
dus minder voor heel wat meer lol.

Sommigen herinneren zich nog dat tijdens de kerstvakantie er vijf
dagen SWAPPERS (SWAP-monitoren) zijn neergestreken in jeugdhuis De Non. Tijdens de zomer zouden deze terug willen neerstrijken
in de twee jeugdhuizen in onze gemeente. Jij, als tiener, kan er dan
vrij komen en gaan tijdens de openingsuren van de tienerhonk. Wat
er te gebeuren staat, bepalen jullie voor een groot deel zelf. Jullie
brengen de ideeën aan, hoe knotsgek ze ook zijn. Met behulp van
twee SWAPPERS, de sjotterbak van het jeugdhuis en een koffer met
sportmateriaal, strips en gezelschapsspelen maken jullie er wat van.
Alles is dus mogelijk maar er zijn toch enkele afspraken waaraan
jullie je moeten houden. Zo zijn sigaretten en alcoholische dranken niet welkom op de tienerhonk. Ook vandalisme wordt niet
getolereerd. De SWAPPERS hopen jullie daar te ontmoeten.
Begin juni krijgen alle tieners een brochure in de bus, waarin de concrete planning voor de SWAP-werking voor deze
zomer staat. Heb je vooraf nog vragen of ideeën? Stel ze aan
Kristien van de gemeentelijke dienst Jeugd.
(*) Vanaf nu kun je op deze adressen ook terecht voor de
aankoop van de Grabbelpas, het pasje
dat zich richt naar 6- tot 12-jarigen.
Bij de Grabbelpas hoort ook het
Grabbelboekje, waarin tal van kortingen staan. De Grabbelpas kost, net
als de SWAP-pas, € 2,5.

Info
gemeentelijke dienst
jeugd
jeugdconsulent
Kristien Schryvers
tel. 03/380.13.92
fax 03/385.29.09
jeugd@zoersel.be
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B L O E M E N W I J K
een stoel op drie poten?

Zoals reeds meermalen uitgelegd berust de werking van een
Buurtinformatienetwerk (BIN) op drie principes:
1. preventie (goed hang- en sluitwerk, buitenverlichting, rolluiken, alarm enz.),
2. communicatie met de politie: snelle uitwisseling van informatie in beide
richtingen (onder andere door de BIN-Foon)
3. sociale controle: hierover in dit artikel straks meer.
De BIN-werking is een beetje zoals een stoel op drie poten.
Als je er een poot onderuit zaagt, dan valt hij om.
Elk onderdeel van de BIN-werking is dus belangrijk.
Aangezien nog maar weinig aandacht werd besteed aan de sociale controle,
stel ik voor dat we hierop wat dieper ingaan.

schermen, onze voortuin nog af met een hoge
haag wat natuurlijk schitterend is voor inbrekers want ze zijn niet meer zichtbaar van op
de straat.
Ziet uw buurman een bestelwagen, misschien wel van inbrekers, op uw oprit staan,
dan weet hij niet eens dat het dieven zijn en
ze kunnen rustig verder de waardevolle voorwerpen inladen, zelfs in klaarlicht dag. Een

HOE HET VROEGER WAS

verzekeren met een enkele “veldwachter” die

ideale situatie voor de inbrekers en misschien

In onze dorpen kende vroeger alleman ieder-

weliswaar de assistentie kon inroepen van de

een verklaring waarom bijvoorbeeld de Bloe-

een. Er was veel geweten over de buren en

“gendarmen” maar dat was zeer zelden nodig.

menwijk plotseling zo interessant leek voor

over de andere dorpsgenoten. Er werd veel

Als er wat gebeurde kon hij rekenen op de

inbrekersbenden.

met mekaar gepraat en ook geroddeld.

dorpsbewoners om hem inlichtingen te be-

Het feit dat we al dan niet weten of onze

Aangezien de dorpen voor de fusie in 1976

zorgen over de handel en wandel van minder

buren thuis zijn is dus belangrijk om te kun-

veel minder inwoners telden was het natuur-

betrouwbare personen ofwel van eventuele

nen weten of er ingebroken is.

lijk niet moeilijk om een groot gedeelte van

vreemden die in het dorp waren gezien.

je medebewoners te kennen. Trouwens, de

Aangezien de nieuwsgierigheid van de men-

CIRKEL GESLOTEN

mensen zagen mekaar zondags in de mis of

sen groot was, had men altijd wel iets gezien

Hoe gaan we te werk om een efficiënte socia-

kenden mekaar van de voetbal, van op café of

dat nuttig was om de boosdoeners te vatten.

le controle te organiseren?
Eerst en vooral pas het principe toe dat uw

van de scouts of de chiro.
De mentaliteit “op den buiten” was anders.

TERUG NAAR ONZE TIJD

naaste omgeving het gemakkelijkst in

De mensen leefden er meer in “gemeen-

De mentaliteit van de moderne mens is

het oog te houden is . Met uw eigen

schap”. De families waren ook sterker met

natuurlijk sterk geëvolueerd.

huis inbegrepen gaat het over onge-

elkaar verbonden en ze waren ook groter.

We zijn veel meer op onszelf gericht. We

veer een zestal woningen. Uw

Men had in het algemeen minder geld, min-

hebben minder contact met onze buren.

linkse en rechtse buur, uw

der comfort en minder luxe dan vandaag. Dit

Soms weten we niet eens hoe ze heten. We

overbuur, uw overbuur links

werd meestal gecompenseerd door een veel

cocoonen, computeren, kijken TV en zelfs in

en rechts. Als uw tuin aan

intenser sociaal leven. Het leven was moeilij-

de zomer leven we niet “met” onze buurt,

de achterzijde uitkijkt

ker en men was meer op mekaar aangewe-

maar leven we op ons “eilandje”.

op een woning dan

zen.

In verschillende woonwijken in onze ge-

kunt u die er ook

Het resultaat op gebied van veiligheid was,

meente werken we dit nog in de hand omdat

nog bij nemen.

dat voor een dorp zoals Halle met ongeveer

er praktisch uitsluitend open bebouwing is.

Spreek

Dikwijls sluiten we, om onze privacy te be-

met

4.000 inwoners, men erin slaagde om dit te
6 GROOTSTE GEMENE DELER 2002/1

eens
deze

Info

Een jaar geleden ging het BIN-Bloemenwijk van
start, als eerste in onze politiezone. Heel wat anderen volgende
inmiddels.
In deze bijdrage, van de hand van de communicatieverantwoordelijke van het
buurtinformatienetwerk, wordt de sociale controle verder belicht.

lokale politie
Voorkempen
dicteur operaties
Joseph De Labey
tel. 03/313.02.02
fax 03/385.15.52
politie.brecht@zoersel.be

buren over de veiligheid in verband met

GEZELLIGER EN AANGENAMER

SAMEN MET DE LOKALE POLITIE

inbraken en diefstallen. Zo bouwt u mis-

Een groot voordeel van dit systeem van

In een BIN zijn de burgers “de oren en de

schien een relatie als “goede buur” op.

sociale controle is, dat mensen in een wijk

ogen” van de politie en wordt er nauw

Dit is niet altijd even gemakkelijk, er zijn

terug met mekaar praten. Dit maakt de wijk

samengewerkt met de “lokale politie”. Hier-

mensen bij wie dit echt niet lukt, hoor ik u al

gezelliger en aangenamer. Mensen voelen

door kunnen tips uitgewisseld worden of de

zeggen. O.K. het is niet altijd even gemak-

zich deel uitmaken van een groep, van een

politie kan ons vragen naar bepaalde ver-

kelijk en het duurt soms jaren voordat u uw

gemeenschap. Blijkaar draagt dit ertoe bij dat

dachte wagens of personen uit te kijken. Ook

doel echt bereikt. Maar soms is er wel een

mensen zich gelukkiger en veiliger voelen.

het contact met de wijkagenten is zeer

andere buur, die van enkele huizen verder,

belangrijk. Zij kennen immers de buurt het

die toch een goed contact heeft met de men-

In een BIN heeft u ook steeds een aanspreek-

beste en ook de mensen die er wonen. Een

sen waarmee u niet zo’n goed contact hebt.

punt in elke straat, namelijk de straatcoördi-

beetje te vergelijken met de veldwachter van

Zo wordt de cirkel dan toch gesloten.

nator.

vroeger.

Een tweede voordeel is dat u met meer comWAT IN HET OOG HOUDEN

municatie, meer frustraties en stress van u-

MENTALITEITSVERANDERING

Het is niet de bedoeling dat u uw buren gaat

zelf kunt afpraten.Voor jongeren is het een

Sinds 11 september is terrorisme de lijst van

begluren, maar wel relevante informatie ver-

middel om sociale vaardigheden te oefenen.

de geweld-criminaliteit komen vervoegen.

zamelt voor de veiligheid. Zo moet u onder

Kleine diensten tijdens de vakantie voor de

Onze wereld lijkt gewelddadiger en ons

andere toch weten wie er woont, met welke

buur zoals: planten water geven of brieven-

gerecht minder efficiënt. Het is dus niet te

auto ze rijden, hoe hun naam is en eventueel

bus leeg maken, onderhouden de goede rela-

verwonderen dat we ons onveilig voelen.

hun telefoonnummer. Als er dan plotseling

ties. Sommigen rijden zelfs het gras in de

Maar zijn het ook niet de media, die ons con-

een totaal andere auto op hun oprit staat dan

tuin van de buren af. Maar zo ver hoeft het

stant bestoken met slecht nieuws, die deze

valt dit op. Het kan gewoon bezoek zijn,

natuurlijk niet te gaan. Als de potentiële in-

onveiligheidsgevoelens oproepen en in stand

maar als uw buurman niet thuis is dan is dit

brekers niet kunnen zien dat u met vakantie

houden?

verdacht. Even de nummerplaat noteren kan

bent, is dit een pluspunt voor de veiligheid.

Misschien moeten we wat minder TV kijken

dan nuttig zijn vooral voor de politie als er

Een regelmatig geleegde brievenbus is hier-

en terug wat meer met mekaar praten in het

voor ook nuttig natuurlijk.

kader van het BIN. BIN Bloemenwijk telt

eens ingebroken is. Even een telefoontje
doen kan soms ook. Blijkt dat er ingebroken wordt: bel onmiddellijk de

iets meer dan 1.010 huizen en er wonen
OP VERKENNING

ongeveer 2.500 à 3.000 mensen. Dit is de

politie. Hoe sneller de politie kan

Georganiseerde inbrekersbenden werken met

afmeting van een dorp. Laat ons de moderne

ingrijpen, hoe groter de pakkans.

verkenners die eerst de woningen uitkiezen

versie worden van een dorpsgemeenschap in

die er het gemakkelijkst uitzien.

de “eenentwintigste eeuw” met computers,

Zoals u ziet, kan het wel

In de Bloemenwijk werden meermaals van

GSM’s, TV ’s, microgolfovens, GPS, trans-

eens nuttig zijn om uw

die verkenners aangetroffen, meestal op

plantaties, proefbuisbaby’s en alle moderne

buren te verwittigen

klaarlichte dag of in de zomer bij het eerste

technologie en comfort erbij.

wanneer u met vakan-

daglicht. Soms werden ze door wakkere bur-

De vooruitgang kunt u toch niet wegdenken,

tie gaat. Dit laat een

gers opgemerkt, de nummerplaat van hun

maar een mentaliteitsverandering in de zin

veel betere con-

wagen opgeschreven en de politie erachter-

van het BIN is wel mogelijk. Daar kunnen

aan gestuurd.

we met zijn allen “wel” iets aan doen.

Soms gaat het om een gestolen wagen die

De inbrekers ten spijt.

trole toe door
je buren en
omgekeerd.

geseind is en kan de politie ze oppakken.
door Walter Spyers, PR, BIN-Bloemenwijk
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jeugd

J

EUGDHUIS ZOEZEL

feestelijk geopend!
Tijdens het weekend van 21-22 december werd het nieuwe jeugdhuis van Zoersel “Zoezel” feestelijk en fuivend
geopend. Die zaterdag nam vzw Jeugdhuis Zoezel “hun”
intrek in het gebouw. En ze vlogen er meteen goed in. Er
waren verschillende optredens van Zoerselse groepjes
en daarna werd er gefuifd.
De bouw van het jeugdhuis begon begin 2001. Je vindt
het jeugdhuis aan de bibliotheek in Zoersel. Naast een
jeugdhuis (instuifruimte) heeft het gebouw ook een activiteitenruimte met podium die afgehuurd kan worden.
Beide ruimten kunnen van elkaar afgesloten worden,
maar er is maar één toog en die staat in het jeugdhuis.
Met een bestuur van een vijtiental leden wordt momenteel getimmerd aan het beleid. Het publiek bestaat voor
een groot deel uit 16- tot 17-jarigen. Daarom besteedt
het bestuur veel aandacht aan fuiven en optredens, waar
deze leeftijdscategorie vooral in geïnteresseerd is.
Twee maal per maand stelt het jeugdhuis zijn instuifruimte open om fuiven te organiseren, zo blijft er ook nog
ruimte over om andere activiteiten te doen. Om dit jonge
publiek kennis te laten maken met cultuur, organiseert
het jeugdhuis elke maand een culturele activiteit, zoals
film, toneel of poëzie.
Dit alles gezegd, willen we je, aan de hand van enkele
foto’s, toch nog even laten meegenieten van de sfeer van
het openingsweekend.
JH Zoezel kun je vinden aan het Zonneputteke,
vlakbij de bibliotheek.
Op volgende dagen kun je er terecht:
woensdag van 20 tot 24 uur,

Info
gemeentelijke dienst
Jeugd
jeugdconsulent
Kristien Schryvers
tel. 03/380.13.92
fax 03/385.29.09
jeugd@zoersel.be

vrijdag van 20 tot 1 uur,
zaterdag van 20 tot 2 uur,
Wil je meer weten over de activiteiten en initiatieven van het jeugdhuis?
Neem dan gerust contact op met één van de
bestuursleden van het jeugdhuis:
- Petra Bartholomeeussen, tel. 0475-84.15.69
- Marieke Mensink, tel. 0476-86.51.67.
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p re v e n t i e

B

ORSTKANKER
hoe eerder gescreend hoe beter

De preventiecampagne van de stuurgroep gezondheidspreventie Malle-Zoersel staat nog heel dit jaar
in het teken van de gratis borstkankerscreening voor
alle vrouwen tussen 50 en 69 jaar. U herinnert zich
zeker nog de mediacampagne, ondersteund door een
aantal BV's (Gilda De Bal, Liliane Saint-Pierre,...),
die opriepen om u te laten screenen.

bibliotheek

W
W

at heb je vandaag geleend, zeg eens kleine Jan

Beste ouders

Laat die doos met uw oude jeugdboeken nog maar even op zolder staan.
Vergeet Biggles, de Rode Ridder, de Dolle Tweeling en de Koning van
Katoren. Want wat leest uw spruit het liefst?
Wij waren nieuwsgierig en we hebben eens opgezocht welke jeugdauteurs
het beste in de markt liggen. Sinds we geautomatiseerd zijn, gaat dat een
stuk eenvoudiger. En wat bleken de meest populaire jeugdschrijvers van de

In Zoersel zijn tot op heden van de 2.489 vrouwen,
die voor een borstkankerscreening in aanmerking
komen, 200 vrouwen op de actie ingegaan, dit wil
zeggen slechts 8%. Veel te weinig dus!

Info
Hoofdbibliotheek Zoersel
bibliothecaris
Janne Verstrepen
tel. 03/312.94.04
fax 03/312.94.27
bibliotheek@zoersel.be

laatste 4 jaren?
De absolute topper is Marc De Bel. Het jonge volkje griezelt blijkbaar ook graag want De Bel
wordt gevolgd door R.L. Stine (Monsterbloed) en Paul Van Loon (De griezelbus en Vampier in
de school).

In de leeftijdsgroep van 50 tot 69 jaar is borstkanker
nochtans de belangrijkste doodsoorzaak. De helft
van alle borstkankers ontstaat bij deze groep.
Een vroegtijdige opsporing, via een borstkankerscreening, is nog steeds de beste garantie op succesrijke behandeling. Op een mammografie kunnen letsels worden opgespoord, die u zelf niet kunt voelen.
Op deze manier kan men 95% van alle borstkankers
in een heel vroeg stadium ontdekken. Het aantal
sterfgevallen kan dankzij deze methode 30% dalen!
Kortom, u heeft er alle belang bij om een borstkankerscreening te laten uitvoeren.

Met enige opluchting zien we dat toch ook de oude vertouwde Dribbel van Eric Hill vooral de
kleuters nog kan bekoren. Op het hitlijstje staan verder nog Dirk Bracke, Patrick Lagrou, Anke
De Vries, Roald Dahl, en Antony Horowitz.
Praktisch ingesteld zijn onze kinderen toch ook wel, want bij de top 50 staan enkele kook- en
knutselboeken. Wanhoop dus niet, al houden ze niet meer van uw jeugdhelden, misschien
maken ze volgende zondag wel het eten klaar of repareren ze over enkele maanden uw wasmachine. Terwijl u zich ondertussen natuurlijk verdiept in Blauwe snoepjes van Marc De Bel.
BEZOCHT

U DE BIBLIOTHEEK NOG NOOIT?

DOE

HET DAN NU!

In 2001 deden 6.513 anderen het. Sommigen kozen voor de bib in hun deelgemeente, anderen bezochten 2 of 3 van onze vestigingen. Samen leenden zij 172.252 boeken en tijdschriften, en 9.849 cd’s en
cd-rom’s uit. En dat onze gebruikers ondertussen weten dat je in de ene deelbibliotheek boeken uit de

U wilt een borstkankerscreening laten doen?
Vraag aan uw huisarts of gynaecoloog een speciale
verwijsbrief voor een gratis mammografie en maak
nadien een afspraak met de radioloog. De radioloog
zal uw foto opsturen naar het Academisch Ziekenhuis Antwerpen, waar een speciaal team de radiografie nog eens grondig bekijkt om geen enkel detail
te missen. Na enkele weken kent u de uitslag.

andere kunt uitlenen, hebben we ook in onze armen gevoeld: 9.496 stuks gingen zo over en weer.

Alle vrouwen van de doelgroep, die ondertussen
nog niet zelf het initiatief namen, ontvangen vanaf
de herfst 2002 nog een persoonlijke uitnodiging
vanwege de Logo Antwerpen Noord.

Op zijn palmares staan verder onder meer De vierde soera (Het

Wij roepen echter alvast op om zelf het initiatief te
nemen en niet langer te wachten… Slechts één
motto telt 'hoe eerder hoe beter'.
Info:
gemeentelijke Sociale Dienst,
Diane Weyten, tel. 03-380.13.81.

THRILLEN

IN DE BIB: MET

BOB MENDES

OP VRIJDAG

3

MEI OM

20

UUR (TOEGANG GRATIS)

Bob Mendes is één van de meest bekende Vlaamse thrillerauteurs. In een vorig leven was hij accountant. En voor wie het tegengestelde zou denken: ook accountants beschikken over een levendige fantasie. Mendes won twee keer de Gouden Strop. Dat is de jaarlijkse prijs voor
het beste spannende boek, uitgereikt door het Genootschap van
Nederlandstalige misdaadauteurs.

Nucleair onderzoekscentrum te Mol en de Arabische wereld: wat brengt
hen bij elkaar?), De fraudejagers (Belastingfraude, maffiapraktijken
en politiek: steeds ingrediënten voor een spannend boek), Link (een
BBI-inspecteur wordt geconfronteerd met de maffia), De smaak
van vrijheid (een roman over de liefde tussen een vijftienjarige
gevangene van een concentratiekamp en de vijfentwintigjarige
oorlogsweduwe op wiens boerderij hij is tewerkgesteld).
Wie voor 3 mei al meer wil weten over Bob Mendes kan alvast in de bibliotheek met zijn werk
kennismaken of de website www.mendes.be bekijken.
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jobwijzer
Voor velen mag de zomervakantie nog ver weg lijken... Niet zo voor de gemeentelijke jeugddienst,
want die smeedt al volop plannen om tijdens de vakantie tal van initiatieven te ontplooien en activititeiten te organiseren voor kleuters, lagere schoolkinderen en opgroeiende tieners.

SPEELBEGELEIDERS
SPEELPLEIN-

Om al die plannen te verwezenlijken is extra mankracht meer dan noodzakelijk en welkom.

&

Hierbij geven we je een overzicht van de verschillende werkingen en alle “vacatures” en de manier
waarop je je hiervoor “kandidaat kunt stellen”.

GRABBELPASWERKING
Jouw profiel

SPEELPLEIN -

Ben je al 16 jaar op deze wereld aan het spe-

voor kinderen en jongeren van de basisschool. Een reizend monitorenteam doet afwis-

len en heb je het attest van animator in het

selend de verschillende deelgemeenten aan. Zij bieden een speels programma voor kinderen van

jeugdwerk (*) op zak of kan je drie jaar rele-

6 tot 12 jaar aan. Ze werken met diverse leeftijdscategorieën en verschillende spelvormen.

vante ervaring aantonen?

Iets heel anders is de GRABBELPASWERKING . Dit is een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor 6-12-jari-

Wil je een deel van je zomervakantie spelend

gen. Bij de grabbelpas moeten de kinderen en jongeren vooraf inschrijven en een bijdrage betalen.

doorbrengen en jouw speelplezier als een

Vaak gaat het over uitstappen of speciale knutselactiviteiten en sportinitiaties.

vonk doen overslaan bij Zoerselse kinderen?

Tijdens de zomervakantie organiseert de gemeente Zoersel al meerdere jaren een
WERKING

Zie je het ook wel zitten om minimum veertien
Los van de grabbelpas worden er ook een aantal KLEUTERUITSTAPPEN geprogrammeerd.

dagen met een groep leeftijdgenoten een pro-

Nieuw vanaf dit jaar is de SWAP WERKING , een werking voor tieners (12-15 jaar, lager middel-

gramma op te maken om een bende kinderen

baar). Naast het openstellen van een ontmoetingsruimte voor tieners, de tienerhonk, worden er ook

een leuke tijd te geven, dan ben jij iemand die

een aantal swapuitstappen geprogrammeerd.

wij zoeken.

Voor al deze initiatieven zijn wij dus op zoek naar één hoofdmonitor en verschillende begeleiders.

Stel je je kandidaat als
TOR ,

GRABBELPASMONI -

dan vragen we dat je vooraf per week dat

je je kandidaat stelt, één namiddagactiviteit
uitwerkt die we in het grabbelpasprogramma

HOOFDMONITOR
ZOMERWERKING
Jouw profiel:

vaardigheden en je weet bovendien je eigen

kunnen opnemen. Je kunt hiervoor op de
gemeentelijke dienst Jeugd een activiteitenfiche bekomen, die je samen met je kandidatuur
kunt indienen.

Je loopt al minstens 18 jaar op deze aardbol enthousiasme over te brengen op de monirond en je beschikt minimum over een toren-medewerkers en alle kinderen, dan

Wij bieden

diploma Hoger Secundair Onderwijs of ben jij wellicht de persoon die wij zoeken.

In ruil voor je enthousiaste inzet bieden wij

gelijkwaardig.

een dagelijkse vrijwilligersvergoeding en ga-

Bovendien beschik je over een attest van Wij bieden:

randeren we jou minstens veertien dagen

animator in het jeugdwerk of kan je 3 jaar - Een tijdelijk contract dat loopt van 1 juni

speelplezier.

relevante ervaring aantonen.

tot en met 31 augustus 2002.

Je beschikt over een goede dosis communi- - Een bezoldiging die is vastgesteld op het
catieve vaardigheden, je staat immers in

barema van administratief medewerker.

voor het onderhouden van contacten met
ouders, collega’s-monitoren en kinderen.

wijze aan te pakken en zelfstandig werken dag 19 april aan de gemeentelijke dienst
Jeugd, Kristien Schryvers, Halle-Dorp 37,

Je hebt minstens beperkte administratieve tel. 03-380.13.91 of mail: jeugd@zoersel.be
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Maak je bekend bij de gemeentelijke dienst
Jeugd, Kristien Schryvers, Halle-Dorp 37,

Info en kandidatuur:

Je weet dingen op goede organisatorische Richt je kandidatuur schriftelijk vóór vrijin teamverband schrikt je niet af.

Interesse?

tel. 03-380.13.91 of mail: jeugd@zoersel.be
(*) Organiseren een basiscursus Animator in het Jeugdwerk, onder andere: Vivés: tel. 050-34.06.70, Spelewei:
tel. 016-35.05.50, Vlaamse Dienst Speelpleinwerking
(NDO): tel. 02-269.71.80, Kaderschool Duinen-heide:
tel. 03-663.11.98, Jeugd en Stad: tel. 02-411.68.83.

Hoewel de winter nog vers in het geheugen ligt, beginnen de
zomerkriebels toch stilaan de kop op te steken… Tijd dus om te denken
aan een toffe vakantiejob!

VRIJWILLIGERS
KLEUTEROPVANG

SWAPPERS

Tijdens de zomervakantie sluit de buitenschoolse Organisatietalent, creativeit en enthousiasme zijn

TIENERWERKING

kinderopvang Stekelbees van maandag 15 juli tot je niet vreemd. We denken dat deze functie perfect

N

U
IE

W

Jouw

profiel

en met vrijdag 26 juli de deuren.

geknipt is voor studenten die een opleiding kin-

als SWAPPER

De gemeente wil tijdens deze twee weken zelf derverzorging of kleuterleid(st)er volgen. Ervaring

Je hebt de volwas-

instaan voor de opvang van kleuters en de voor- en met kinderopvang strekt uiteraard tot aanbeveling.

senleeftijd (18 jaar) be-

nabewaking van de speelpleinwerking. Hiervoor

reikt en je kunt je inleven in de tiener-

zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de kinder- Wij bieden

wereld (12-15 jaar). Als je een diploma

opvang.

In ruil voor je inzet bieden wij een dagelijkse vrijwilligersvergoeding.

van animator in het jeugdwerk op zak
hebt, spreekt dat in je voordeel. Je bent

Jouw profiel

een enthousiast iemand met een cre-

Je hebt de volwassenenleeftijd (18 jaar) bereikt en Meer informatie?

atieve geest en het motiveren en tot

je kunt je uiteraard perfect inleven in de leefwereld afdeling

actie bewegen van mensen is geen pro-

van kleuters, dit wil zeggen 3-6 jarigen. Halle-Dorp 37, tel. 03-380.13.92 of 93

Welzijn,

bleem voor jou.
Je bent bereid om in de zomer twee namiddagen per week een ontmoetings-

THUISDIENSTEN OCMW

ruimte voor tieners open te stellen en je

GEMOTIVEERDE JOBSTUDENTEN

kunt, indien nodig, ook ingeschakeld

Wij zoeken voor de maanden juli, augustus en sep- Geïnteresseerden moeten dagonderwijs volgen

worden in de grabbelpasuitstappen.

tember gemotiveerde jobstudenten die de handen met volledig leerplan en in de loop van voorgaand
uit de mouwen willen steken om de thuisdiensten school- of academiejaar niet verzekeringsplichtig

Wij bieden

mee te ondersteunen. Dit wil dus zeggen dat je bij geweest zijn voor de RSZ.

In ruil voor je enthousiaste inzet bie-

zorgbehoevenden thuis gaat helpen.

den wij een dagelijkse vrijwilligersvergoeding.

Interesse?
Je wordt gedurende één maand ingeschakeld in de Ben je geïnteresseerd en wil je je kandidaat stellen
POETSDIENST

of de DIENST

GEZINSZORG .

dan moet je kandidatuur ons uiterlijk op vrijdag

Interesse?

Voor de dienst gezinszorg geven wij de voorkeur 3 mei 2002 bereiken (Oostmallebaan 50).

Maak je bekend bij de gemeentelijke

aan kandidaten die studies in deze richting volgen, Meer informatie en een inschrijvingsformulier kun

dienst Jeugd, Kristien Schryvers,

hoewel dit geen absolute vereiste is.

Halle-Dorp 37, tel. 03-380.13.91 of

De minimumleeftijd voor de poetsdienst is 16 jaar OCMW, tel. 03-312.94.20. Je kunt ons ook een

mail: jeugd@zoersel.be

en voor de dienst gezinszorg 17 jaar.

je bekomen bij de personeelsdienst van het
mailtje sturen op adres ocmw@zoersel.be

LESGEVER FRANS
GEMEENTELIJKE VORMINGSDIENST
Wij zoeken voor onze cursus “Frans vierde jaar” om Franse lessen te geven dan bent u de persoon
voor volwassenen dringend een nieuwe lesgever. die wij zoeken voor onze Franse lessen.
De lessen worden gegeven op maandagnamiddag
van 13u.30 tot 15u.30 in Sint-Antonius

Interesse?
Heeft u interesse en komt u in aanmerking, con-

Ben u iemand die op maandagmiddag vrij is, vol- tacteer dan de gemeentelijke dienst Vorming,
doende gevormd is en het Frans genoeg beheerst Diane Weyten, Halle-Dorp 37, tel 03-380.13.81.
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ocmw

B
R

S

A A D B E PA A LT K O E R S
beleid 2001-2007 in een notendop

Op 21 november 2001 legde de raad van het OCMW de beleidskeuzes vast voor
de komende zes jaar in haar zogenoemde beleidsnota. De bedoeling van zo een
nota ligt er in alle neuzen in dezelfde richting te zetten om gedurende deze vaak

ARBEID & TEWERKSTELLING

woelige tijden steeds te weten waar het naar toe moet met de OCMW-dienstver-

Door middel van een intensieve begeleiding en door zelf als werkgever op te treden, wil het OCMW mensen aan werk
helpen die ernstige moeilijkheden ervaren om zelf op eigen krachten hun weg
te vinden op de arbeidsmarkt.

lening in onze gemeente.

vertrekkend vanuit
de opdracht van het OCMW
Alvorens plannen te maken stelde de
raad zich eerst de vraag wat de opdracht
van het OCMW nu eigenlijk is. Het antwoord op deze vraag luidt: iedereen in
de gemeente die er nood aan heeft, helpen een leven te leiden dat menswaardig
genoemd kan worden.

acties ontplooid
op vijf verschillende terreinen
Om die opdracht in de praktijk waar te
maken, ontwikkelt het OCMW initiatieven op vijf verschillende vlakken: de
ouderen- en thuiszorg, de individuele
hulpverlening en kansarmoedebestrijding, tewerkstelling, wonen en doelgroepenbeleid.
OUDEREN & THUISZORG
Steeds meer mensen doen beroep op de
thuisdiensten van het OCMW
zoals: de poetsdienst, gezinszorg, karweidienst, warme
OCMW Zoersel
maaltijden, Minder Mobielen
secretaris
Centrale en uitleendienst.
Kristof Janssens
Bevolkingsprognoses doen
vermoeden dat deze vraag in
tel. 03/312.94.20
fax 03/312.94.25
de toekomst nog zal stijgen.
ocmw@zoersel.be
De raad neemt zich dan ook

Info
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voor de capaciteit van deze diensten te
blijven uitbreiden.
Wanneer voor ouderen thuisblijven niet
meer kan, moet er gezorgd worden voor
voldoende en kwalitatief hoogstaande
opvangmogelijkheden. Nu is er een gebrek aan moderne ouderenvoorzieningen
met als gevolg lange wachtlijsten en
Zoerselse senioren die moeten uitwijken
naar rusthuizen in andere gemeenten.
Daarom wil de raad een woon- en zorgcentrum realiseren met alle aandacht
voor zorg, persoonlijk comfort en privacy. Kortom een seniorenhuis dat beantwoordt aan alle moderne woon- en zorgeisen.
INDIVIDUELE HULPVERLENING
& KANSARMOEDEBESTRIJDING
Het OCMW verstrekt financiële hulp,
zorgt mee voor goede huisvesting, helpt
mensen met schulden en begeleidt mensen die moeilijk werk vinden. Verder
verzorgt het OCMW via diverse vormen
van samenwerking crisisopvang. Door
deze diverse aanpak op verschillende
fronten tegelijk probeert het OCMW
mensen terug te laten aansluiten bij het
maatschappelijk leven van alledag.
Naast dit alles wenst het OCMW zich te
ontplooien als hét informatieloket over
allerhande sociale voorzieningen, maatregelen en sociale administratie.

WONEN
Zoerselnaars met een laag inkomen vinden vaak geen woning in onze gemeente. De raad wil aan dit probleem actief
blijven werken met huursubsidies en
door zelf goedkope maar kwaliteitsvolle
woningen aan te bieden.
DOELGROEPENBELEID
Dit beleidsterrein spitst zich toe op de
opvang en begeleiding van kandidaatvluchtelingen. De raad wenst deze taak,
die door de federale overheid voor een
groot stuk werd toevertrouwd aan de
OCMW’s, zo goed mogelijk uit te voeren. Zodoende worden deze mensen in
de eerste plaats aan een inkomen, huisvesting, onderwijs en medische en juridische bijstand geholpen.

met het personeel
als voornaamste instrument
Tenslotte stelt de raad dat al deze plannen maar kunnen uitgevoerd worden
door de inzet van goed en gemotiveerd
personeel; hierin zal het OCMW dan
ook blijven investeren.

r u i m t e l i j k e o rd e n i n g

S

TRUCTUURPLAN ZOERSEL
ook uw mening is belangrijk

Info
gemeentelijke dienst
Ruimtelijke Ordening
afdelingshoofd
Jan Koninkx

Elke Vlaamse gemeente is verplicht om tegen 2005 een gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan op te maken. Zo’n structuurplan is een beleidsdo-

tel. 03/380.13.97
fax 03/380.13.30
ruimtelijke.ordening@zoersel.be

cument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur
binnen de gemeente. Binnen die gewenste ruimtelijke structuur moeten
de verschillende functies zoals bv. wonen, recreatie, landbouw, natuur…

hebt u zelfs een idee om die problemen

ieder hun eigen plaats krijgen.

op te lossen.
Uw aandacht kan echter ook naar de

Het gemeentebestuur is - samen met het

Het gemeentebestuur wil echter niet zo

studiebureau Igean - al geruime tijd be-

lang wachten op een interactie met de

zig met de opmaak van het gemeentelijk

bevolking en wil graag nu al uw con-

structuurplan. Die opmaak gebeurt in

structieve ideeën rond de toekomstige

verschillende stappen. De eerste fase -

ruimtelijke ordening van Zoersel ken-

opmaak van de startnota - is afgerond.

nen. Het is de bedoeling dat u als dage-

In die startnota wordt in hoofdzaak een

lijkse gebruiker van de ruimte, mee-

inventarisatie gemaakt van de bestaan-

denkt over het toekomstbeeld van uw

de ruimtelijke structuur van de gemeente

leefomgeving. Zo kunt u bijvoorbeeld

U kunt uw visie, ideeën, opmerkingen,...

(bv. waar situeren zich de woongebieden

aangeven wat u als ruimtelijke knelpun-

schriftelijk meedelen aan de gemeente-

en hoe zijn die ingevuld: waar kan er nog

ten of problemen ervaart. Misschien

lijke dienst Ruimtelijke Ordening

positieve aspecten uitgaan. Wat zijn volgens u de ruimtelijke kwaliteiten van onze gemeente en hoe kunnen we die vrijwaren of eventueel versterken? Kunnen
sommige activiteiten of functies beter op
een andere plaats gelokaliseerd worden
dan dat dit nu het geval is?

gebouwd worden, waar situeren zich de
zones met gesloten bebouwing, open
bebouwing, residentiële wijken…). Op
basis van de bestaande ruimtelijke structuur, wordt er ook al een eerste - zeer
algemene - visie gegeven over hoe de
toekomstige indeling van het grondgebied er zou kunnen uitzien, de zogenaamde gewenste ruimtelijke structuur.
Ook de bevolking wordt betrokken bij het
structuurplanningsproces. Wanneer het
voorontwerp van het structuurplan klaar
is, krijgt iedere inwoner de kans om dit in
te kijken en hierover zijn opmerkingen te
geven. Dit kan gebeuren tijdens het
zogenaamde openbaar onderzoek. De
gemeente is ook verplicht om in die
periode

de

nodige

informatie-

en

inspraakvergaderingen voor de bevolking te organiseren.

omleidingsweg r ond Zoersel
O P E N B A A R

Zoersel vraagt - gesteund door Malle - vandaag
prioriteit voor de aanleg van de omleidingsweg
rond Zoersel mét doortrekking tot de industriezone van Malle. Zoersel ijvert al 40 jaar voor de
aanleg van deze weg rond de dorpskern van
Zoersel. De omleidingsweg is strikt noodzakelijk
om de leefbaarheid van Zoerseldorp te verbeteren. Op die manier zouden we het zware vrachtverkeer, dat dagelijks door Zoerseldorp dendert,
uit het dorpscentrum kunnen verbannen en de
huidige dorpskern herinrichten.
Het Vlaamse gewest is bevoegd voor de aanleg
van de omleidingsweg. Ondanks het feit dat een
aantal eigenaars momenteel het onteigeningsplan voor deze omleidingsweg aanvechten bij de
Raad van State, heeft de administratie Wegen

O N D E R Z O E K

en Verkeer van het Vlaams Gewest ondertussen
de voorbereidingen voor een bouwaanvraag afgerond.
In het kader van deze bouwaanvraag wordt van
1 april 2002 tot en met 2 mei 2002 een openbaar onderzoek gehouden. Dit houdt in dat u
gedurende deze periode uw bezwaren of bemerkingen rond de aanleg van de omleidingsweg - bij voorkeur schriftelijk - kunt meedelen
aan het gemeentebestuur.
Het bouwdossier zal hiervoor - gedurende de
loop van het openbaar onderzoek - alle werkdagen tijdens de openingsuren (maandag tot en
met vrijdag van 8u.30 tot 12 uur en donderdagavond van 18 tot 20 uur) ter inzage liggen in het
gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening.
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leefmilieu

D U U R DE TEST
Z A A M AFVALKALENDER
H E I D

OUDE
GENEESMIDDELEN

MAANDTHEMA MAART :

FLESSEN MET STATIEGELD

KRUIS HET JUISTE VAKJE AAN

Antwoord “d”, retourflessen, geniet de voorkeur,
zowel in glas als in plastic. Wie voor retour

water, frisdrank, melk,... koopt u:

kiest, steunt het milieu en helpt de afvalkosten

in plastic flessen (PET en PVC)

van onze gemeente drukken. Alles wat opnieuw

in glazen flessen

kan worden gevuld, belandt immers niet bij het

in drankkartons

afval en levert dus geen bijkomende afvalkosten op. Niet-hervulbare plastic flessen en

in retourflessen

drankkartons zijn daarentegen wel heel milieubelastend.

Nog niet zo lang geleden kocht iedereen zijn drank in
retourflessen. Nu zijn wegwerpverpakkingen de algemene
trend.
Het wordt echter tijd dat we teruggaan naar de retourfles.
Studies hebben uitgewezen dat hervulbare verpakkingen
veel beter zijn dan wegwerpverpakkingen, Want zoals u
weet leveren wegwerpverpakkingen nog eens extra
veel zwerfvuil op.
Zowat alle dranken zijn te verkrijgen in retourflessen: bieren, frisdranken, waters, fruitsappen, wijn en
zuivel. In België vinden we vooral glazen retourflessen. Deze flessen kunnen tot 30 maal uitgespoeld
en hervuld worden. Daarna worden ze gebruikt bij
de productie van nieuw glas. In de praktijk wordt bij
de fabricage van glas ongeveer de helft oud glas
gebruikt. Door de lagere smelttemperatuur levert dit
ook nog eens een energiebesparing van 25% op.
Om het u nog gemakkelijker te maken, kan u voor
uw drank in retourflessen een beroep doen op een
drankhandelaar of een melkboer. Zij leveren uw
drank bij u aan huis en halen deze ook weer op.
Handig toch, zo’n retourflessen!
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WAAR NAARTOE?
Op dit ogenblik kunnen oude en vervallen geneesmiddelen zowel via de apotheken als via de KGA-boxen en het
kringlooppark worden ingezameld.
Omwille van redenen van volksgezondheid brengt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) daar verandering in. Voortaan zullen dergelijke geneesmiddelen nog enkel via de apotheek
mogen weggebracht worden.
Ook voor u heeft dat pluspunten: u kan er
immers steeds advies bekomen bij de
afgifte van uw geneesmiddelen en u
krijgt er tips over de bruikbaarheid. En uw
privacy wordt door de apotheker gegarandeerd.
Steeds meer mensen brengen trouwens
hun vervallen geneesmiddelen naar de
apotheek. Gemiddeld wordt er nu in
Vlaanderen reeds 300 ton via de apotheken ingezameld.

!
DUS

oude en vervallen geneesmiddelen
NIET in de grijze zak,

NIET in de KGA-box ,

NIET naar het kringlooppark,
MAAR

wel naar de apotheek!

WATER VOOR MORGEN

VERWEN JE TUIN

CAMPAGNE

MET COMPOST

VAN HET

WWF

Een tijdje geleden vernam u in de Grootste Gemene Deler

De intercommunale IGEAN beschikt in Edegem en Brecht

dat het WWF de campagne “Water voor Morgen” lanceerde.

over een installatie waar het groenafval van onze streek

Naar aanleiding van dit artikel hebben er in onze gemeente

wordt gecomposteerd. Vanaf nu kunnen ook particulieren

reeds 46 gezinnen gereageerd. Zij hebben het eerste deel

daar terecht om compost af te halen. Compost kan u gebrui-

van het “Water voor Morgen”-pakket aangevraagd. Vanaf nu

ken bij de groenteteelt, uw aanplantingen, in uw siertuin, in

kan ook het tweede deel van het “Water voor Morgen”-pak-

de bloembakken,…

ket aangevraagd worden.

In Brecht en in Edegem kan u compost kopen tegen de gun-

Het tweede educatief pakket concentreert zich volledig op

stige prijs van 2,5 euro per m3.

de kwaliteit van het water. De thema’s die behandeld wor-

Let op, u moet zelf zakken meebrengen en ze zelf vullen. U

den zijn: watervervuiling en de verschillende technieken om

kunt ook met uw aanhangwagen komen en die vullen.

leiding- of afvalwater in en om het huis te zuiveren.

De compost staat voor kwaliteit, de productie wordt opge-

Aan de hand van een aantal eenvoudige doe-het-zelf-me-

volgd door VLACO, Vlaamse Compostorganisatie vzw, wat

tingen kunt u de hardheid en de nitraatgehaltes van het

de nodige garantie biedt op een evenwichtige samenstelling

water meten. Er is ook een korte praktische enquête bijge-

en een goede kwaliteit.

voegd. De resultaten en antwoorden moeten dan terug aan

Info VLACO: 03-350.08.09 of www.vlaco.be

WWF bezorgd worden die ze zal verwerken en terugsturen
naar de deelnemende gezinnen.

Adressen van de IGEAN-installaties:

Door het pakket te bestellen, engageert het gezin zich om

- Edegem, Doornstraat,

actief een steentje bij te dragen aan de oplossing van de
waterproblematiek. Doen dus ! Knip het onderstaande inschrijvingsformulier uit en stuur het in een voldoende ge-

elke werkdag van 8 tot 15u.45,
- Brecht (Sint-Lenaarts), Oostmalsebaan z/n
elke vrijdag van 8 tot 16 uur.

frankeerde omslag naar:

U kan voor info ook altijd terecht bij onze gemeentelijke

WWF-Belgium, “Water voor Morgen”,

compostmeesters (zie kalender) of bij de gemeentelijke

Emiel Jacqmainlaan 90, 1000 Brussel.

dienst Leefmilieu, groene nummer: 0800/14.529.

Ja, stuur mij gratis het pakket

RECHTZETTING
OPENINGUREN KRINGLOOPWINKEL DE CIRKEL

“Water voor Morgen - Waterkwaliteit”
In de GGD-Flits van februari is een kortings-

naam: ..................................................................

bon voor kringloopwinkel De Cirkel verschenen. Hier staat op dat de Cirkel zondag

straat+ nr.:...........................................................

open is tot 18 uur.
Dit klopt niet. De Cirkel is zondag open van

postcode: 2980

gemeente: Zoersel

10 tot 12u.30. De kortingsbon is nog steeds

Info
gemeentelijke dienst
Leefmilieu
afvalpreventie
Kris Ryckaert
tel. 03/380.13.46
fax 03/380.13.30
leefmilieu@zoersel.be

geldig tot 31 mei 2002.
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urosong 2002

door J.H. VERBANCK

Zoersel leefde intens mee
De kogel is door de kerk: Sergio gaat naar het Eurovisiesongfestival. Hij heeft één nadeel,
die Sergio: hij woont niet in Zoersel. Twee kandidaten in de selecties voor het
Songfestival wonen wel in Zoersel. Ze hebben de finale niet gehaald, maar ze hebben elk
op hun manier toch de aandacht van de kijkers getrokken. Vooral hun thuisgemeente heeft
intens met hun media-avonturen meegeleefd en het gemeentebestuur heeft onder meer
door middel van de aankondigingsborden, hun campagne mee ondersteund. We zijn na
afloop even een kijkje gaan nemen bij beiden: Peter Elkins en de meisjes van 3 for you.

PETER ELKINS: "Ervan kunnen leven zou mooi zijn"

3 FOR YOU: zingen met Will Tura

In het dagelijkse leven heet Peter Elkins eigenlijk Peter Janssens; veel

Drie jonge meiden die enthousiast en zonder veel schroom het podium

alledaagser is moeilijk denkbaar. Toch is wat de jongeman op muziek-

opstormen om hun eigen nummers te brengen: geef toe, het heeft iets.

vlak presteert, allerminst alledaags. Jong als hij is, heeft hij al een hele

Ja, iets van K3, zeggen sommigen. Neen, zeg je, als je 3 for you bezig

carrière achter de rug, zo lijkt het wel, zeker voor de Zoerselnaars die

gezien en gehoord hebt. Voor Evi Van de Moortel (E), Tine Van den

hem nog hebben weten beginnen met de groep Bug Juice.

Bulck (T) en Bieke Mattheeussen (B) ligt de toekomst wijdopen, zoveel
is zeker.

Peter Elkins: "Ik wil een tof nummer brengen in een sobere act, zonder vuurwerk of
wilde danspasjes. Het gaat immers om de muziek; al de rest leidt af."
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De meisjes van 3 for you tijdens een ludieke, speelse fotosessie voor een van hun
trouwe sponsors: een beetje wild en ontwapenend naturel tegelijk.

interview
DE

OUDE GITAAR VAN MOEDER

DE

UITZENDING

"Bug Juice was vooral plezier maken met een groepje vrienden onder

(B:) "Het was ontzettend plezant. De vrijdag ervoor was er generale repe-

elkaar. De perfecte leerschool, zeg maar, voor het latere werk." Peter is

titie met soundcheck en zo, 's zaterdags hadden we dan proefopnamen

die mooie tijd zeker niet vergeten; hij kijkt er duidelijk met een warm

met alle deelnemers. Het was allemaal zo nieuw voor ons." (T:) "Wuyts

hart op terug. "Klein beginnen en groeien is ideaal. Je leert in alle denk-

en Schepens kwamen voor ons; ze gaven tips en ontspanden de sfeer met

bare omstandigheden live spelen en zingen."

grappen, al waren ze zelf ook zenuwachtig, maar het hielp wel."

Het is dom begonnen eigenlijk: tussen het derde en het vierde jaar mid-

(E:) "Op het grote moment is het dan toch even serieus, hoor, en dan

delbaar had Peter drie herexamens. "Ik ben altijd een slechte student

slaan de zenuwen pas echt toe." (T:) "Wat wil je: de eerste keer voor zo'n

geweest, moet je weten. Mijn pa sloot me op in mijn kamer om te stu-

publiek. Het is er een beetje aan te zien, maar we hebben het er toch goed

deren. Ik bracht er mijn tijd echter vooral door met een oude gitaar van

vanaf gebracht. We kregen vooral lof voor onze durf." (B:) "Elke keer

mijn moeder en een boekje met basisakkoorden."

als ik de uitzending terugzie, voel ik me opnieuw zenuwachtig!"

Resultaat: faliekant studieresultaat, al is het met Peter intussen wel hele-

We kijken nog eens samen, bij Evi thuis; haar ouders kijken vol trots

maal goed gekomen, hoor, want hij is momenteel stagiair-advocaat. De

voor de zoveelste keer mee. (E:) "We waren vooraf bang gemaakt voor

smaak van de muziek had de veertienjarige Peter toen wel te pakken. Na

Marcel Van Tilt, maar het viel allemaal best mee." (B:) "Wij zaten in de

een aantal jaren begon het welslagen van Bug Juice zich tegen het

eerste aflevering; je kon dus nog niet veel vergelijken en dat was wel een

groepje te keren, zo lijkt het.

voordeel." (T:) "Je begrijpt meer van anderen, als je het zelf ook hebt
meegemaakt."

VOORSTEL VAN

DE PLATENFIRMA

Drie jaar geleden gingen de leden van Bug Juice immers samen naar een

DE VOORGESCHIEDENIS

platenfirma om een stap vooruit te zetten in hun ontwikkeling: plaatop-

Evi begon zich in 1995 met enkele vriendinnen op school (Westmalle)

namen maken. Zo'n platenfirma is evenwel geen menslievende instel-

toe te leggen op hun hobby: zingen en muziek maken. Tine bleek een

ling, maar keiharde big business. Sony Music had niet zo'n interesse

blijvertje, enkele andere meisjes kwamen en gingen. Uiteindelijk werd

voor de hele Bug Juice, enkel voor zanger Peter Janssens.

Bieke het vaste derde groepslid. Zanglessen bij Katarina Moesen uit

De banden in de groep verwaterden en Peter begon aan een tweede fase

Zandhoven en danslessen in Halle gaven de optredens meer body.

in zijn carrière: het grotere werk. "Deelnemen aan Eurosong was een

(T:) "Bij Bieke zijn we eerder toevallig uitgekomen: ze gaf les bij mijn

voorstel van de platenfirma. Het is immers een uniek forum om een

moeder op school." Lesgeven doet de twintiger uit Rijkevorsel nog, in

breed publiek te bereiken. Er zijn nog weinig mogelijkheden op tv voor

Hoogstraten. Evi en Tine, nog net tieners, maken hun school nog verder

muziek, zeker muziek van bij ons."

af. Wie de Eurosong-uitzending gezien heeft, weet dat Bieke bovendien

Het lijkt een strategische carrièreplanning, maar daar is Peter eigenlijk

voetbalt, bij VV Achterbroek, en dat Tine in een bakkerij helpt.

niet bewust mee bezig. "Van het ene is het andere gekomen. Het gaat me

Opmerkelijk aan 3 for you is dat de meisjes hun Engelstalige nummers

om het plezier." De professionele aanpak zorgt wel voor een hectisch

zelf schrijven. (E:) "Onze stijl is wel eens omschreven als soft disco,

bestaan: in de komende maanden werkt hij zijn eerste album af en voor-

maar eigenlijk doen we vanalles, hoor." (T:) "Volgens de gezindheid van

dien komen er nog twee singels van hem uit.

de dag: rock, pop, ballads..." In Zoersel en omgeving is 3 for you ook
bekend van het opluisteren van missen en huwelijken.

SCHIZOFREEN
"Als ik mag of moet kiezen, dan ga ik voor de muziek, ja," glimlacht

MEIDENGROEP

Peter, "maar zover zijn we nog lang niet. Je moet realistisch zijn.

Na het gesmaakte optreden met "You and me" op Eurosong wenken de

Bovendien wil ik graag proberen de twee, muziek en een job, zo lang

toekomstkansen. Er zijn contacten met platenfirma's en boekingkanto-

mogelijk te combineren. Je weet nooit hoe het loopt en succes kan

ren, en optredens in de voorprogramma's van Will Tura en Sergio komen

vluchtig zijn. Ervan kunnen leven zou wel leuk en mooi zijn..."

er ook aan. (T:) "Het zou wel leuk zijn..." (E:) "Het zou een grote droom

Nuchtere jongen, die Peter, al komt de glitter en de glamour op hem af.

zijn..." (B:) "Van je hobby je beroep kunnen maken...?"

"Een heel schizofrene toestand," zegt hij over de verlokkingen van het

Drie meisjes op een podium en je denkt aan K3. (B:) "Dat horen we veel,
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A
ja." (T:) "Als we het even ver kunnen schoppen...!" (E:) "Het is zeker geen belediging, zij
maken het helemaal, ook via een deelname aan Eurosong, maar wij zitten toch in een heel
ander genre." (T:) "Met z'n drieën op een podium is wel plezant: je steunt en corrigeert elkaar."
Niet bang van een sexy imago? (B:) "Er is niets mis mee, zolang niet overdreven, stijlvol
sexy is." (T:) "Wij zijn drie normale, gewone meisjes, die geen rol spelen." (B:)
succes. "Al die promotie, de interviews, de mediawe-

"Stoeipoezen zijn bij sommige mensen in trek; anderen houden er net niet van. Een beetje

reld... Het is allemaal zo bewust, zo... opgeklopt:

suggestief is beter: je moet zeker niet alles blootgeven om sexy te zijn."

alles moet blinken. De dag erna zit ik als advocaat op

(E:) "Wij zijn liever met muziek bezig." (B:) "De look is ook belangrijk: je moet niet te

stage met een pro deo-klant op bureau, snap je?"

braaf overkomen, je moet het publiek verleiden, jezelf een beetje verkopen zelfs, maar daar

Het helpt hem om met beide voeten op de grond te

is geen decolleté tot op je navel voor nodig. Wat iemand sexy maakt, is trouwens voor

blijven. Gelukkig zit dat ook in zijn aard. Eurosong

iedereen heel verschillend."

was natuurlijk het summum van glitter. "Ja, maar het
was toch vooral de bedoeling om leuke tv te maken.

STEUN VAN

IEDEREEN

De show hoort erbij, maar je wil als artiest toch ook
kwaliteit brengen. De impact is immers enorm; promotioneel is het belangrijk dat je juist overkomt."

Evi en Tine wonen in Zoersel en in onze gemeente werd de avond van het optreden dan ook
een groot feest opgezet in het Koetshuis door een aantal sponsors.
(T:) "Dat was geweldig voor ons natuurlijk. De mensen hadden de uitzending samen op
groot scherm kunnen volgen en nadien was er een afterparty. De volgende morgen zijn we

KEMPENSE

RUITER

Was die impact ook voelbaar in de reacties, bijvoorbeeld in Zoersel op straat? "Ach, dat valt wel mee, de
mensen kennen mij hier, hé. Ze leefden wel mee met
het wedstrijdelement. Oké, de finale halen was fantastisch geweest, maar het was niet mijn doel. Die

wel niet naar school geweest..." (E:) "Weer op school komen was anders ook heel tof.
Jaloerse reacties bleven achterwege, iedereen had gekeken..."
(B:) "Mijn leerlingen hadden allerlei krantenknipsels mee en vonden het oneerlijk dat we
niet gewonnen hadden." (Algemeen gelach.) (E:) "Zelf waren we héél content met ons
resultaat, hoor. We waren vooraf zelfs eerder bang geweest dat we als laatste zouden eindigen." Niets daarvan. Het optreden charmeerde velen en de kansen beginnen te wenken.

vakjury is niet zo belangrijk, ik wilde vooral een
goede indruk maken op de mensen thuis."
Wat is dat dan, een goede indruk? "Een tof nummer,

DE TOEKOMST WENKT

goed gebracht. Ik doe mijn ding in een sobere act

(E:) "Onze manager zegt: houd jullie nog heel even in, behaal eerst jullie diploma. Vanaf

zonder vuurwerk of wilde danspasjes. Het gaat om de

de grote vakantie kunnen we er dan helemaal invliegen." (T:) "Onze ouders steunen ons

muziek, al de rest leidt af. Ik wil kwaliteit brengen,

volledig en doen heel veel voor ons." (B:) "Onze vrienden zijn misschien bang dat ze min-

maar het is ook niet leuk als er geen kat is die luistert.

der aandacht zullen krijgen, maar alles is goed besproken: we weten waar we voor staan."

Het moet voor een breed publiek toegankelijk blij-

(T:) "Als onbekend groepje mogen meedoen was al heel wat. We zijn realistisch genoeg om

ven. Daar is toch niets mis mee?"

met de voetjes op de grond te blijven. Ons leven is er gewoon nog niet klaar voor." (B:) "We

Weer die nuchterheid van de realistische Kempenaar.

nemen het zoals het komt." (E:) "Wel een beetje hopen, maar vooral afwachten en de kan-

Van Zoersel zijn helpt. "Ik heb er altijd gewoond en

sen die we krijgen, met twee handen grijpen, dat wel."

graag. Als ruiter in de landelijke rijvereniging voel ik

Niet bang van de wereld van glitter en glamour? (T:) "Tot nu toe hebben we er niet zoveel

mij helemaal autochtoon, al zijn mijn ouders dan

van gemerkt, eigenlijk. We zijn altijd goed begeleid en opgevangen, en met respect behan-

inwijkelingen." Hij maakt zich wel zorgen of hij er zal

deld. De glamour heeft trouwens ook een leuke kant, zeker voor meisjes: er tof uitzien is

kunnen blijven: "In Zoersel wonen is niet goedkoop!"

plezant." (E:) "Zeker als je er, zoals op de schminkstoel van de tv, zelf niets voor moet

We duimen, Peter: dat je het maakt en dat je blijft.

doen!"
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politie

A

CTIE
OPGEFOKTE BROMFIETSEN

Zodra ze 16 jaar zijn, kunnen heel wat jongeren hun droom realiseren: een bromfiets kopen. De wet onderscheidt voor de 16- tot 18-jarigen twee categorieën van
gemotoriseerde tweewielers.
1. de SNORFIETS OF BROMFIETS VAN KLASSE A
Met deze bromfiets mag je rijden zonder dat je op voorhand lessen volgde. De cilinderinhoud
moet kleiner zijn dan 50 cm3 en je mag er maximum 25 km per uur mee kunnen rijden. Een
helm moet je op deze bromfiets nog niet dragen, dit verandert misschien in de loop van 2002. Je
moet 18 jaar zijn om een passagier te vervoeren en je bromfiets moet hiervoor uitgerust zijn.

2. de BROMFIETS VAN

KLASSE

B

Voor deze bromfiets moet je een rijbewijs “A3” bezitten. De cilinderinhoud moet kleiner zijn
dan 50 cm3 maar je mag er maximum 45 km per uur mee kunnen rijden. Een helm is wel verplicht bij deze bromfiets en een passagier vervoeren mag vanaf 18 jaar als je bromfiets er voor
uitgerust is.

Het “opfokken” van de motor, met de bedoeling de maximale snelheid (drastisch) te
verhogen, is op verschillende manieren mogelijk maar is altijd verboden. De praktijk
wijst uit dat een groot aantal bromfietsgebruikers met een opgefokte motor rijden.
TECHNISCHE GEVOLGEN
Bij een snelheid van 40 km/uur heeft een
bromfiets 7 m. remafstand nodig; bij een
snelheid van 60 km/uur wordt de remafstand
10 m. Deze 3 m kunnen het verschil maken!
Een aantal onderdelen, waarvan de remmen
en de vering niet de minst belangrijke zijn,
zijn niet berekend op de hogere snelheid, wat
hen absoluut ondoeltreffend maakt.
Het motorgeluid van een opgefokte bromfiets overschrijdt bijna steeds het wettelijk
toegelaten geluidsniveau.

VERKEERSVEILIGHEID
Statistische gegevens wijzen uit dat een
bromfietser 40 maal meer kans maakt om in
het verkeer gedood of zwaar gekwetst te
worden dan de gemiddelde weggebruiker!
Een auto heeft een kreukelzone en een autogordel kan iets meerekken. Ook de airbag
kan een gedeelte van de klap opvangen. Een
tweewieler heeft deze vertragingsmechanismen niet. De bestuurder van een opgefokte
bromfiets brengt alleszins zichzelf en anderen in gevaar.

STRAFRECHTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID
Wie met een opgefokte brom- of snorfiets
rijdt, begaat verschillende inbreuken.
De snor- of bromfiets is veranderd van categorie: het is nu een MOTORFIETS zonder te
voldoen aan de wettelijke bepalingen.
De bestuurder moet de vereiste leeftijd hebben om een motorfiets (18 j.) te besturen, en
hij moet bovendien een rijbewijs hebben
voor het besturen van een motorfiets.
De verzekering voor een snor- of bromfiets is
niet geldig voor het opgefokte voertuig. De
politie zal het voertuig dus als niet-verzekerd
beschouwen. Zij zal de opgefokte tweewieler
in beslag nemen voor een periode van minstens 30 dagen. De onderdelen die gediend
hebben om het vermogen op te drijven, worden verwijderd, en worden verbeurd verklaard. De takeling, demontage en stalling
vallen ten laste van de bestuurder. Uiteraard
volgt er, vanwege het parket, een minnelijke
schikking (geldboete) of een dagvaarding
(veroordeling). Bij een tweede vaststelling
wordt het volledige voertuig verbeurd verklaard.
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BURGERLIJKE
AANSPRAKELIJKHEID
Als de maximumsnelheid van de snor- of
bromfiets hoger is dan de wettelijke grens,
stelt men zich bloot aan ernstige problemen
bij een ongeval. Als de verzekering van de
bestuurder het slachtoffer moet vergoeden,
heeft hij contractueel het recht de uitgekeerde bedragen terug te eisen. Zowel de passagier als de bestuurder van een bromfiets klasse B (binnenkort ook klasse A) moeten een
helm dragen. Doe je dit niet dan kan de verzekering je verantwoordelijk stellen voor je
eigen schade en die van je passagier.
Als een snor- of bromfietser van minder dan
18 jaar een ongeval veroorzaakt met een passagier op de duozit dan kan de verzekering
hem de bedragen aanrekenen die zij de
slachtoffers uitbetalen. Ook wanneer je
plaats neemt op de duozit, van een bestuurder
die jonger is dan 18 jaar, kan door de rechtbank als een fout worden beschouwd. In dat
geval kan de passagier zelf geheel of gedeeltelijk voor de schade moeten opdraaien.

OUDERS OPGEPAST!
U merkt dat, buiten de lichamelijke letsels,
die soms zeer ernstig of zelfs dodelijk zijn,
de financiële gevolgen van een overtreding
en/of een aanrijding zeer zwaar kunnen
wegen. Het excuus dat de
snor- of bromfiets door de
vorige eigenaar werd
lokale politie
opgedreven, is geen arguVoorkempen
ment voor straffeloosheid.
directeur operaties
Joseph De Labey
De gebruiker (en zijn aansprakelijke) moet ervoor
tel. 03/313.02.02
fax 03/385.15.52
zorgen dat het voertuig
politie.brecht@cipal.be
altijd in orde is met de
technische voorschriften.

Info
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AAROM ZIJN DE NIEUWE WEGEN SMAL?

Verschillende wegen in onze gemeente werden na de rioleringswerken volledig
heringericht en liggen er inmiddels mooi bij. Kijken we even naar de wijk Vogelzang,
de wijk Heybleukenstraat/Frans Hensbergenstraat, weldra Kerkhoflei –Jukschot en
Krekelenberg. Keurig laagje asfalt, bermen mooi opgezaaid en kruispunten in klinkers.
Tijd voor een terugblik en een luisterend oor naar lovende en minder lovende kritiek.
Een almaar vaker horende opmerking is de breedte van de nieuwe wegen:“Waarom zijn
die zo smal, mijnheer?”. Of nog: “Er was toch plaats voor een fietspad ?”

SNELHEID EN SLUIKVERKEER AANPAKKEN
Een antwoord op deze vragen vinden we bij
de plannenmakers. En dit zijn niet alleen het
studiebureau, verkeersdeskundigen en het
gemeentebestuur, maar ook de buurtbewoners! Sinds enkele jaren worden wegenplannen bij grote projecten immers uitgewerkt in
werkgroepen waar ook bewoners deel van
uitmaken. Nadien krijgt de volledige wijk het
ontwerpplan voorgelegd. Probleem nummer
één, dat steeds terugkeert in de werkgroepen,
is de snelheid van het verkeer samen met het
toenemend sluikverkeer. De verkeersplannen
willen vooral dat aanpakken.
BREDE, RECHTE STRAAT
Iedereen heeft het zelf al ervaren: een rechte,
brede straat nodigt automatisch uit tot snel
rijgedrag. Hier en daar een stuk asfalt ver-

NA

rijwegbreedte: 4,5 meter
aan 40 km per uur kunnen twee wagens normaal kruisen

vangen door een drempel is dan een abrupte
ingreep die niet altijd op begrip van de automobilist kan rekenen.
Tot voor enkele jaren werden hoofdzakelijk
drempels en plateaus gebruikt om de snelheid af te remmen. Helaas veroorzaken deze
snelheidsremmers soms een “onnatuurlijk”
rijgedrag: steeds maar versnellen en vertragen. Ook de wetgeving is aangepast en maakt
dat het snelheidsremmend effect van plateaus
fel is verminderd.

VOOR
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een lange, rechte straat
nodigt uit tot snel rijden

Er moest dus naar andere oplossingen gezocht worden. De verkeersremmers moeten
beter passen in het totale straatbeeld.

Info
gemeentelijke dienst
Ruimtelijke Ordening
afdelingshoofd
Jan Koninkx
tel. 03/380.13.97
fax 03/380.13.30
ruimtelijke.ordening@zoersel.be
de bewonersgroep koos voor een flinke snelheidsremming in
de richting van een zone-30

als het verkeer traag moet rijden, is het dikwijls veiliger dat
fietsers en auto’s samen van de rijweg gebruik maken

TOTAALBEELD

werd uitgewerkt. Logisch toch, geef de fiet-

VOOR- EN NADELEN AFWEGEN

VRAAGT AANGEPASTE WEGBREEDTE

sers een afzonderlijk rijvak, veilig afgeschei-

En hoe zit dit dan voor lagere snelheden in

Om de snelheid van het verkeer effectief af te

den van het autoverkeer. Zo eenvoudig is het

woonwijken? Het antwoord is niet eendui-

remmen en tevens sluikverkeer te verminde-

helaas niet, een afzonderlijk fietspad blijkt

dig, er is discussie mogelijk. Alles draait om

ren is een “totaalaanpak” van de straat ef-

volgens verkeersdeskundigen niet altijd de

het afwegen van de voor- en de nadelen. In

ficiënter. Ervoor zorgen dus dat de automobi-

meest veilige oplossing! Als het verkeer

de bewonersgroepen werd deze discussie ook

list in een straat komt die hij onmiddellijk

traag moet rijden is het dikwijls veiliger dat

gevoerd en de voor- en de nadelen afgewo-

herkent als woonstraat, waar hij een lage

fietsers en auto’s samen van de rijweg

gen. Zo opteerde men in de wijk Jukschot-

snelheid als normaal ervaart.

gebruik maken. Dit is precies de reden waar-

Kerkhoflei voor een flinke snelheidsrem-

Daarvoor worden snelheidsremmers gecom-

om een 30 km-zone in principe nooit een

ming in de richting van een zone 30 km per

bineerd met een aangepaste wegbreedte en

afzonderlijk fietspad heeft of mag hebben.

uur. Of na de werkzaamheden al dan niet een

met groenvoorzieningen. Voor elke gewenste

Een fietspad langs de rijweg in een woonzo-

zone-30 statuut zou worden aangevraagd,

snelheid bestaat een aangepaste wegbreedte.

ne kruist immers op zeer veel plaatsen op- en

werd buiten beschouwing gelaten. Ook zou

Voor 90 km per uur is dit bijvoorbeeld 6

afritten. Automobilisten moeten hier goed

de weg met een fietspad er heel anders uitge-

meter. Voor 40 km per uur is de ideale weg-

opletten. Ook aan de kruispunten is het tel-

zien hebben. Er was dan geen plaats voor de

breedte ongeveer 4,5 meter (eventueel inclu-

kens uitkijken naar die éne fietser die u net

drastische asverschuivingen in Jukschot. Het

sief betonnen randstroken). Twee wagens

niet verwacht.

autoverkeer zou er ongetwijfeld sneller rij-

kunnen dan aan 40 km per uur normaal krui-

den. De rijweg zou niet hoofzakelijk woon-

sen. Aan 60 km per uur of hoger wordt dit

NIEMAND JAAGT IN DE ST.-ANTONIUSBAAN

straat, maar ook meer en meer verbindings-

echt wel moeilijk en zal u automatisch moe-

FIETSERS DE WEG OP

straat

ten vertragen. Asverschuivingen en vernau-

Aan een hoge snelheid weegt dit nadeel niet

Bethaniënlei.

wingen passen goed in dit beeld en vervan-

op tegen de voordelen van een fietspad.

En dit was nu ook weer niet de bedoeling...

gen nu meer en meer de klassieke drempel.

Neem nu het fietspad op de St.-Antonius-

Voor veel automobilisten is deze nieuwe situ-

baan. Het is hier inderdaad altijd uitkijken

TOT SLOT

atie wel even wennen. De snelheid van wel-

voor fietsers aan de op- en afritten en de

Tot slot willen we er toch nogmaals op wij-

eer hoort immers niet meer thuis in de nieu-

kruispunten. En soms kan wel eens een on-

zen dat veilig rijgedrag een zaak van ons

we straat!

geval gebeuren met een zwakke weggebui-

allen is. Al de hogervermelde ingrepen zijn

ker. Maar niemand zal het in z’n hoofd halen

immers maar nodig omdat bestuurders nog al

WAAROM GEEN FIETSPAD?

om op de St.-Antoniusbaan de fietsers de rij-

te vaak totaal onaangepast rijden. Is het niet

In een aantal straten zou er, voor zover de

weg op te jagen! Aan 70 tot 90km per uur is

zoals in het spreekwoord: “Als ieder voor

rooilijnbreedte dit toelaat, ruimte zijn voor

het immers veiliger fietsers en auto’s

zijn eigen deur keert, is heel de straat pro-

een afzonderlijk fietspad (bijvoorbeeld

gescheiden te houden. Het nadeel van de vele

per.”?

Jukschot). Deze vraag kwam ook ter sprake

kruisingen weegt niet op tegen het voordeel

Als ieder met de nodige voorzichtigheid zou

in de bewonersgroep waar het verkeersplan

van de gescheiden route.

rijden… juist, ja.

worden,

zoals

bijvoorbeeld

de
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INDELOOS FIETSPLEZIER
fietsknooppuntennetwerk nu ook in Zoersel

Fervente fietsers hebben het vorig jaar
zeker ontdekt en getest: het fietsknooppuntennetwerk in de Antwerpse Kempen.
O

Tot dusver kon je dit netwerk nog niet in
onze gemeente terugvinden. Binnen
enkele weken is het echter zover…
Vanaf dan kunt u de groene bordjes met
nummer op verschillende plaatsen in onze
gemeente aantreffen. Vertrek aan zo’n

P

E

N

D
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R

Zondag 28 april wordt op verschillende plaatsen in de Kempen het officiële startsein gegeven voor het nieuwe toeristische seizoen. Daarbij willen we u laten kennismaken met het
toeristisch aanbod in de Kempen in al zijn aspecten.
Ook in onze gemeente zult u op 28 april op de dienst toerisme tussen 10 en 18 uur terecht
kunnen voor een kennismaking met het vernieuwde aanbod. Het fietsknooppuntennetwerk
in onze gemeente zal extra in de kijker worden geplaatst. Daarnaast zijn er gidsbeurten
voorzien rond de lindeboom. Tussen 13 en 16 uur kunt u er ook terecht om een plaatsje te

nummer, en wie weet komt u wel in het

bemachtigen op één van de huifkartochten. De innerlijke mens versterken we door u een

verre Nederlands-Limburg aan. Maastricht

proevertje van ons aller “Lindeke” aan te bieden. Kortom, redenen genoeg om op de laatste zondag van de maand april eens even binnen te lopen…

halen met de fiets moet kunnen…
doet de rest. Bij kruisingen, splitsingen en

lende van dergelijke netwerken met elkaar te

afslagen tussen de knooppunten staan recht-

combineren. Zo vindt u in Limburg en bij on-

Een woordje uitleg voor wie het eerst langs

hoekige groene bordjes, met daarop een rich-

ze Noorderburen verschillende netwerken,

het knooppuntennetwerk fietst.

tingpijl en het nummer van het knooppunt

die op elkaar aansluiten.

Toerisme Provincie Antwerpen maakte in sa-

waar u naartoe rijdt. Verder zijn er borden die

menwerking met de gemeenten een inventa-

verwijzen naar dorpscentra of belangrijke

Binnenkort kunt u de kaart van het knoop-

ris van de veiligste en landschappelijk meest

toeristische attracties en borden die signale-

puntennetwerk dat doorheen onze gemeente

aantrekkelijke fietspaden. De knooppunten

ren wanneer u een knooppunt nadert.

loopt, aankopen bij de gemeentelijke dienst

zijn die plaatsen waar de fietspaden elkaar

Nederlands-Limburg halen is perfect moge-

Toerisme, het gemeentehuis en de loketdienst

kruisen. Elk knooppunt in het netwerk heeft

lijk, aangezien het mogelijk is om verschil-

van St.-Antonius aan de prijs van € 4,50.

een nummer. Aan de hand van deze knooppunten stippelt u een fietstocht uit. U bepaalt
zelf hoe lang uw tocht wordt en waar u naar
toe wil.

Info
gemeentelijke dienst
toerisme
Marianne Vanerwegen

Bestudeer voor u vertrekt even de
kaart. Maak een lijstje van de
knooppunten waarlangs u wilt
fietsen. Tel de afstanden tussen de
knooppunten op en u weet precies
hoe lang uw fietstocht wordt.

tel. 03/312.94.10
fax 03/312.59.44
toerisme@zoersel.be

Tijdens uw fietstocht hoeft u in
feite enkel de nummers in het oog
te houden. De prima signalisatie
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EGEN- EN ANDERE WERKEN
stand van zaken

wegenwerken
HERAANLEG
VOET- EN FIETSPAD

KERKSTRAAT

talsebaan zijn volledig vernieuwd.

trokken tot aan de

Bij de bewoners willen wij er nog-

St.-Antoniusbaan.

maals op aandringen dat hun

De riolering voor

rioleringssysteem

het

gescheiden

Info

afvalwater

Administratie
Tecjnische Dienst
afdelingshoofd
Tarci Verbelen

Deze werken zijn eind januari

wordt, dit wil zeggen dat vervuild

wordt in het mid-

2002 gestart en naderen hun vol-

rioleringswater en regenwater af-

den van de baan

tooiïng, tenzij alsnog slecht weer

zonderlijk naar de straat toe afge-

gelegd.

roet in het eten gooit.

voerd wordt. Het rioleringswater

grachten in de

Voor het laatste deel van de wer-

wordt aangesloten aan het nieuwe

zijbermen wor-

ken, ter hoogte van de kerk, is de

rioleringsnet; een septische put of

den volledig op-

Kerkstraat afgesloten omdat er zo

beerput is dus niet meer nodig.

nieuw geprofileerd en zorgen voor

kort op het kruispunt met de N14

Het zuivere regenwater wordt

de vertraagde afvoer van het

niet meer met verkeerslichten kan

eenvoudig afgevoerd naar de

regenwater, zowel van de straat

worden gewerkt.

geherwaardeerde grachten.

als van de daken en verharde

In de toekomst zal deze geschei-

oppervlaktes. Bij de bewoners

den afvoer verplicht worden en zal

wordt erop aangedrongen om hun

Ook de aanleg van dit fietspad

er ook controle op uitgevoerd wor-

rioleringsstelsel zoveel mogelijk te

loopt op zijn eind. Het oude fiets-

den.

ontdubbelen (zie werken Drengel

HERAANLEG FIETSPAD EIKENLAAN

tel. 03/380.13.45
fax 03/380.13.30
technische.dienst@zoersel.be

en Herentalsebaan).

pad werd volledig opgebroken en
er werd een nieuw aangelegd met

De

SCHRIEKBOS

dubbele betonstraatstenen in rode

Deze werken zijn eind november

kleur. Onder de fundering wordt

gestart en schieten goed op. Er

Om het rioolwater van deze wijk

een geotextiel geplaatst om de

zijn ook reeds vele woningen aan-

niet via een dure en lange collec-

wortels van de bomen zoveel

gesloten aan de riool. Voorlopig

tor te moeten verbinden met de

mogelijk af te leiden zodat zij het

loost die nog wel in de langs-

bestaande riolering in Zoersel of

nieuwe fietspad niet beschadigen.

gracht van de Antwerpsedreef ter

Sint-Antonius werd geopteerd

hoogte van het zuiveringsstation

voor een volledig onafhankelijk

tot dit in gebruik genomen wordt,

kleinschalige waterzuiveringsin-

hopelijk binnen enkele weken.

stallatie (KWZI).

Vanaf de eerste zijstraat, huis-

De betonwerken zijn klaar en de

nummer 20, tot aan de Antwerp-

aannemer is bezig met de elektri-

sedreef, huisnummer 90, werden

sche uitrusting: de biorotoren, de

de nieuwe betonnen boordstenen

bezinktanks met de nodige pom-

reeds gegoten en de onderlagen

pen, de overstortpomp naar het

van de asfaltverharding aange-

rietveld, de aanleg van het rietveld

legd. Op dit gedeelte zal de aan-

zelf en dergelijke...

nemer nu zo snel mogelijk de

Hopelijk zal einde april dit zuive-

grachten en de opritten afwerken.

ringsstation in gebruik kunnen

Nu wordt de riolering verder doorge-

genomen worden.

rioleringswerken
DRENGEL EN DEEL HERENTALSEBAAN
Voor deze rioleringswerken is
zopas fase 3 gestart, namelijk de
rioleringswerken in de Herentalsebaan.
In de Drengel is de straat volledig
afgewerkt behalve de toplaag.
Alleen de grachten moeten nog
verder geherprofileerd worden.
De nutvoorzieningen in de Heren-

ZUIVERINGSSTATION SCHRIEKBOS
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W A C H T D I E N S T E N

HUISARTSEN
Bel naar het

NUMMER

1207 van de inlichtingendienst of zie
727 als u wilt weten welke

GEMEENTELIJKE TELETEKST PAGINA

INFORMATIEBROCHURE 2002-2004
in herdruk
wegens slechte bedeling

huisarts van wacht is.

TA N D A RT S E N
Bel naar het

448.02.20 of zie
727 als u wilt weten welke

CENTRAAL OPROEPNUMMER

GEMEENTELIJKE TELETEKST PAGINA

tandarts van wacht is.

APOTHEKERS
Bel naar het

0900-10500 of zie
727 als u wil weten welke

ALGEMEEN OPROEPNUMMER

GEMEENTELIJKE TELETEKST PAGINA

apotheker van wacht is.

POLITIEKE

KALENDER

GEMEENTERAAD
Elke vierde donderdag van de maand om 20 uur in het Koetshuis
naast het gemeentehuis. Volgende gemeenteraden vinden plaats
op donderdag 25 april, donderdag 23 mei en donderdag 27 juni

ADVIESRADEN
De erkende adviesraden bestaan hoofdzakelijk uit verenigingen
en/of geïnteresseerde burgers. Gemeenteraadsleden en afgevaardigden van politieke fracties hebben hier enkel een adviserende
stem. De vergaderingen van alle erkende adviesraden zijn openbaar.
Wilt u op één van deze vergaderingen aanwezig zijn, contacteer
dan de secretaris van de betrokken adviesraad of zie GEMEENTELIJKE TELETEKST PAGINA 717.

Begin dit jaar rolde de gemeentelijke
informatiebrochure van de drukpersen.
U kent het wel, dit kleine boekje met
gekleurde kaft dat (bijna in elke huiskamer) naast het telefoontoestel ligt.
Eind januari/begin februari moest de
gemeentelijke informatiebrochure
bij u in de brievenbus vallen. In de
deelgemeente St.-Antonius is dit
perfect verlopen. Woont u in Halle of in Zoersel
dan kan het zijn dat u deze brochure niet hebt gekregen.
De firma die daar voor de bedeling zorgde is “onzorgvuldig” te werk gegaan: niet minder dan 40% van de
brievenbussen zijn zij voorbijgelopen!
Vermits zij hierbij zeer willekeurig te werk gingen, af
en toe eens een straat of een huis overslaan, is het
onmogelijk om precies te achterhalen waar onze brochure niet is bedeeld. Het gemeentebestuur stelt deze
firma verantwoordelijk voor de slechte bedeling.
Maar ondertussen laten wij u niet in de kou staan. U
krijgt in ieder geval de brochure alsnog in de bus!
Wij zullen ze laten herdrukken en opnieuw bedelen in
Zoersel en Halle. Als u onze handige gids nog niet hebt
gekregen, nog even wachten, uw geduld wordt zeker
beloond.

gecoro ........Jan Koninkx, tel. 03-380.13.97
milieuraad ........Monique De Feyter, tel. 03-380.13.43
cultuurraad ........Bart Van Santvliet, tel. 03-380.13.93
sportraad ........Paul Somers, tel. 03-380.13.91
jeugdraad ........Kristien Schryvers, tel. 03-380.13.92
seniorenraad ........Rarenne Boyen, tel. 03-312.94.20
derde wereldraad ........Erik Fuhlbrügge, tel. 03-380.13.95
ondernemersraad ........Erwin Dirks, tel. 03-380.13.13
welzijnsraad ........Diane Weyten, tel. 03-380.13.81
VOLGENDE EDITIE
juni 2002
P R O F I C I AT J U B I L A R I S S E N

artikels binnen: 15/05/2002
periode: 27/06/2002 - 12/09/2002

50 JAAR SAMEN
Louis en Simonne CANTERS-ARNOLD
Alfons en Joanna CORLUY-SLEECKX
Jozef en Martha VAN CRAEN-VERSCHUEREN
Cyriel en Maria VAN DOOREN-MAES
Jos en Mina COOLS-KEYSERS
Amedeus en Godelieve DE ROP-BIESEMANS

60 JAAR SAMEN
Alphonsus en Maria BOSCH-SMEYERS

24 GROOTSTE GEMENE DELER 2002/1

dienst Communicatie & Voorlichting
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel
tel. 03-380.13.01
fax 03-380.13.30
e-mail: communicatie@zoersel.be

