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DIGITALE NIEUWSBRIEF

VOOR ALLE

55+’ERS

Wenst u beknopte info over het gemeentebeleid?
Houdt u van zeer actueel nieuws?
Leest u niet graag lange verslagen en dikke bundels, maar wil u
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UIT DE STARTBLOKKEN

GEMEENTE

Z O E R S E L

wel graag op de hoogte blijven van wat uw gemeentebestuur
zoal bezig houdt?
Drie maal ja?
Dan is de nieuwe “digitale nieuwsbrief” van het gemeentebe-

De kogel is door de kerk van het Betha-

stuur voor u hét geknipte medium.

niënhuis. De gemeenteraad van maart

maandag 9 mei 2005

Via e-mail krijgt u wekelijks een aantal korte berichtjes mooi ver-

laatstleden nam inderdaad de beslissing tot

pakt in een nieuwsbrief. Beknopte info over het gemeentebeleid,
makkelijk leesbaar op het scherm van uw PC.
Schrijf u in via www.zoersel.be --> rechts onderaan link

aankoop van het voormalige klooster.

in het gemeentepark aan de Kasteeldreef

Er nu allen samen een project van maken dat

aan het Koetshuis naast en op het grasveld achter het gemeentehuis

én respect heeft voor het behoud van dit pa-

“Nieuwsbrief”, via een mailtje naar communicatie@zoersel.be

reltje, én de dienstverlening aan u als burger

B

ETHANIËNHUIS

gemeentebestuur is nieuwe eigenaar

of gewoon even bellen naar de gemeentelijke dienst

Inschrijven kan voor slechts 3 euro. Hiervoor krijgt u:

centraal stelt, is de uitdaging die wij met veel

Communicatie, tel. 03 380 13 02.

- een gezellige sportieve dag

energie ter harte zullen nemen.

- een gratis sportverzekering

Terwijl ik dit schrijf, bedenk ik plots dat ‘de kogel

- twee consumptiebons en een stukje taart

is door de kerk’ op de gegeven context wel een

De Zoerselse gemeenteraad keurde op 25 maart de aankoop

- een keuze uit onze mooie prijzentafel

vreemde uitdrukking is. Wellicht heb ik het

van het Bethaniënhuis goed. Aan de aankoop van het complex

-zeker op huidig moment- beter over ‘witte rook’.

hangt een prijskaartje van 2.100.000 euro. Met de zusters van

BIJKOMENDE ONDERSTEUNING
CULTURELE PROJECTEN

Zelf moet u zorgen voor:

Wel, witte rook is er ook nog te melden op

- een lunchpakket
In het goedgekeurde gemeentelijk cultuurbeleidsplan, waarover

- sportieve en eventuele regenkledij

u in de voorbije GGD een uitgebreider artikel kon lezen, formu-

- als het kan uw eigen fiets

leerden we de nieuwe doelstelling. Deze houdt in dat het ge-

- een zonnig en sportief humeur

andere domeinen.
Zo gaan we vanaf 15 april van start met een digita-

A C T U E L E I N F O R M AT I E B I J D E G G D

meentebestuur individuele burgers, socio-culturele verenigin-
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gen en groepen wil ondersteunen die een waardevolle bijdrage

De seniorensportdag van de gemeentelijke dienst Sport en de

leveren aan het cultuuraanbod in onze gemeente. Bijzondere

seniorenraad is een volkssportendag in de vorm van een gezel-

Verschijnt zes keer per jaar in de maanden
januari - februari - april - mei - oktober november

culturele initiatieven krijgen daarom voldoende aandacht en

lige prijskamp. Alle proeven zijn vrij makkelijk en met een dosis

ondersteuning, ongeacht de status van de organisator. De ge-

geluk wint u zeker!

meenteraad keurde in maart een reglement goed dat voorziet in

Volgende proeven vindt u onder andere in ons aanbod: kegelen,

de subsidiëring van bijzondere culturele projecten.

boogschieten, trou madame, frisbee-gooien en nog verschillen-

Daarnaast stimuleert het gemeentebestuur initiatieven die het

de andere volkssporten. Daarnaast hebt u nog de keuze uit een

cultuuraanbod voor jongeren uitbreiden. Verenigingen die cultu-

fiets- of wandelzoektocht.

rele initiatieven ontplooien, die zich specifiek richten naar kinde-

De proef waar u het slechtst op scoort, telt niet mee voor het

ren en/of jongeren, krijgen extra ondersteuning. Een project-

eindresultaat.

matige benadering staat hierbij voorop.
Tevens stimuleren we eigentijdse initiatieven op het vlak van

Schrijf u in vóór 3 mei 2005 bij Clara Deckers

beeldende kunsten en andere disciplines, die specifiek gericht

gemeentelijke dienst Sport, Halle-Dorp 37

zijn op jongeren. Hierbij wordt onder andere gedacht aan apar-

tel. 03 380 13 91, e-mail: sport@zoersel.be

te jongerenwerkingen binnen bestaande verenigingen.
Hiertoe keurde de gemeenteraad een reglement goed, dat
voorziet in hetzij de subsidiëring van culturele projecten voor
jongeren, hetzij in de subsidiëring van aparte jongerenwerkingen binnen bestaande verenigingen.

opgelet!
De diensten van de VDAB en het Plaatselijk Werkgelegen-

Voor informatie over deze twee subsidiereglementen kunt u te-

heidsAgentschap (aan de Handelslei 136) zijn gesloten op

recht bij Bart Van Santvliet van de gemeentelijke dienst Cultuur,

woensdag 27 april 2005.

Halle-Dorp 37, tel. 03 380 13 93, e-mail: cultuur@zoersel.be.

De gemeentelijke Sociale Dienst is wel bereikbaar.

VERANTWOORDELIJK UITGEVER:
College van burgemeester & schepenen
Katrien Schryvers,
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

le nieuwsbrief.Hiermee willen we u wekelijks kort
en bondig een aantal beslissingen of wetenswaardjes meegeven. Voeg u snel toe aan de lijst
van abonnees als u dit nog niet hebt gedaan.
Nog witte rook is er voor het BPA zonevreemde
sport en recreatie. Ook hieraan gaf de
gemeenteraad zijn voorlopige goedkeuring.

R E DA C T I E S E C R E TA R I A AT
dienst Communicatie & Voorlichting
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel
tel. 03/380.13.01
fax 03/380.13.30
e-mail: nadia.kerschot@zoersel.be

Momenteel loopt het openbaar onderzoek.
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draaien, zijn nog altijd meer dan de moeite
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Andere nieuwigheden zijn de skatetoestellen in
Halle en de actie ‘met belgerinkel naar de winkel’.
Maar ook acties die al een aantal jaren meewaard om deel te nemen: na 15 jaar hebben
de mensen in Crucea nog meer dan ooit uw
hulp nodig, ook de vijfde Eurozoersel brengt
hier op een hartverwarmende manier weer
mensen samen, en de seniorensportdag wordt

het Convent van Betlehem heeft het gemeentebestuur afgesproken dat de betaling van dit bedrag gespreid wordt over een
termijn van vijftig jaar.

verkoopbelofte voor andere delen
De zusters zelf blijven nog enkele jaren wonen in ‘De Wijnstok’,
dat is het lage gebouw rechts vooraan. Het gemeentebestuur
kreeg wel de belofte dat we ook dit deel later kunnen aankopen
aan dezelfde voorwaarden. Links en rechts voor het
Bethaniënhuis, aan de Handelslei, staan twee afzonderlijke
woningen, die een geheel vormen met het Bethaniënhuis. Als
deze vrijkomen kunnen we deze ook verwerven. Hiervoor bekwamen we immers een verkoopbelofte voor 99 jaar.

naar een nieuwe organisatie en dienstverlening
Dankzij deze aankoop blijft een waardevol historisch gebouw
bewaard voor de toekomst en zullen de Zoerselaars er in de
toekomst opnieuw terecht kunnen. Ditmaal om er beroep te
doen op de dienstverlening van gemeente en OCMW.
Deze aankoop geeft het gemeentebestuur en het OCMW de
unieke gelegenheid om verschillende diensten samen te bren-

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

in zijn 12de editie zeker ook weer een topper.
En voor dit laatste mag ik zeker niet van

De GGD-Flits is een uitgave van het
gemeentebestuur van Zoersel.
(nr. wettelijk depot: BD-36.969/ISSN 0771-7199)

Antonius. De plannen hiervoor kunnen we nu verder uitwerken.

‘witte rook’ spreken. Want bij senioren is ‘wit’

Daarnaast bouwen we ook de dienstverlening in de loketdien-

ouder dan ‘grijs’. ‘Verwitting binnen de

sten, voortaan antennes genoemd, uit. In Zoersel blijft hiervoor

vergrijzing’ heet dat in beleidstermen.

het Lindepaviljoen het plaatselijke ankerpunt, in Halle werken

En eigenlijk zijn die schakeringen nog maar

we een voorstel uit aan de bibliotheek. Zo realiseren we niet al-

het best.

leen de integratie van gemeente én OCMW, maar versterken

Alleen in Rome maken ze échte witte rook, maar

we ook de dienstverlening in elke leefgemeenschap.

Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage. Aan teksten in de informatiekrant kan
geen rechtskracht worden ontleend. Het staat
de redactie vrij ingezonden stukken al dan
niet verkort weer te geven, met respect voor
het meest essentiële van de inhoud.

gen op één centrale en gemakkelijk bereikbare plaats in Sint-

da’s al eeuwen een goed bewaard geheim.
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MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL

15 JAAR ADOPTIEHULP

JONGERENONTMOETING +16

PASPOORT IN ORDE?

CRUCEA-NIEUWS

...WIE DOET ER MEE?

ALLES NOG EVEN OP EEN RIJTJE

Van 7 mei tot 25 juni organi-

We hebben in de voorbije maanden met z’n allen bewezen dat

Van donderdag 4 tot en met zondag 7 augustus vindt voor de

De grote vakantie is in aantocht. Reisplannen worden gemaakt.

seert het gemeentebe-

we gevoelig zijn voor het leed en de armoede van mensen in

vijfde maal Eurozoersel plaats. Tijdens Eurozoersel komen

Laat uw reis niet bederven door het te laat aanvragen van de

stuur de campagne “Met

landen ver van hier. Deze solidariteit was ontroerend mooi.

gasten uit de vier windstreken van Europa naar Zoersel afge-

nodige documenten.

Belgerinkel

We zetten voor u nog even alles op een rijtje.

DEELNEMEN IS WINNEN

de

Alhoewel niet echt vergelijkbaar, leven ook in onze Roemeense

zakt. Zo ontvangen we gasten uit onder andere Spanje,

een

jumelagegemeente Crucea nog vele mensen onder de armoe-

Roemenië, Duitsland, Frankrijk,... Dit jaar voorzien we, net als

mobiliteitscampagne

degrens. De economische vooruitgang is in afgelegen platte-

tijdens de editie van 1999, een apart jongerenluik in het pro-

waarmee de Bond Be-

landsdorpen helemaal niet voelbaar. Maandinkomens tussen 15

gramma.

Paspoort of reispas voor landen waar u niet met uw identiteitskaart terecht kunt.

ter Leefmilieu vzw de

en 100 euro zijn er heel normaal, alhoewel de prijzen van alle-

Culturele gewoontes en ervaringen worden uitgewisseld. Waar

Een paspoort of reispas moet u persoonlijk aanvragen bij de

mensen voor korte ritten

daagse produkten meer en meer de onze benaderen.

liggen onze gelijkenissen en onze verschillen? Er valt op cultu-

dienst Burgerzaken in het gemeentehuis of in één van onze lo-

naar de winkel op de fiets wil krijgen.

In 1989 hebben onze gemeenteraadsleden unaniem beslist dat

reel vlak heel wat te ontdekken van elkaar.

ketdiensten. Hiervoor hebt u twee recente pasfoto’s (kleur) met

Goed voor uw gezondheid en die van het leefmilieu!

onze gemeente zich zou ontfermen over Crucea. En vanaf 1990

Om deze culturele jongerenuitwisseling te stimuleren, gaan we

lichte achtergrond en vooraanzicht nodig.

Tijdens “Met belgerinkel naar de winkel” krijgt u in de deelne-

is dit daadwerkelijk gebeurd met onder meer een uniek ’adop-

natuurlijk een aantal activiteiten doen. Samen met onze buiten-

Opgelet: een reispas is een boekje en is niet te verwarren met

mende winkels een spaarkaart. Wanneer u gedurende de twee

tiesysteem’, waarbij een gezin van hier een jaarlijks steuntje

landse gasten gaan we op verkenningstocht in Brussel, de

de nieuwe elektronische identiteitskaarten.

campagnemaanden per fiets naar de winkel gaat, krijgt u een

geeft aan een vrij gekozen gezin in Crucea. Jarenlang gebeur-

‘hoofdstad van Europa’. In Zoersel laten we onze jonge

Wanneer u uw reispas aanvraagt volgens de gewone procedu-

stempel op uw kaart. Een volle kaart bezorgt u in één van de

de dit via ‘adoptiedozen’, sinds een drietal jaren met waarde-

Europese medeburgers kennismaken met de jeugdhuiswerkin-

re (negen dagen) betaalt u de kostprijs van 76 euro. Hiervoor

deelnemende winkels en u krijgt een nieuwe. Zo gaat het twee

bons, waarmee het gezin in Crucea aankopen kan doen in de

gen in onze gemeente. En we vergeten uiteraard niet het

krijgt u een reispas met chip die vijf jaar geldig is.

maanden door. Op het einde van de campagne trekken we uit

plaatselijke winkels.

Zoerselse uitgangsleven voor te stellen…

Kinderen hebben ook een reispas nodig. Voor hen hebt u even-

alle verzamelde spaarkaarten een aantal winnaars. De gelukki-

Enkele honderden gezinnen van Zoersel en omstreken zijn op

Voel jij je aangetrokken tot verschillende culturen? Ben je ouder

veel foto’s nodig, maar een paspoort gewone procedure kost,

gen winnen een (fiets)prijs.

deze manier al jaren solidair met een of meerdere gezinnen in

dan 16 jaar? Twijfel dan niet en neem deel aan de jongerenont-

tot de leeftijd van 18 jaar, 21 euro.

De lijst met de deelnemende handelaars vindt u terug via onze

Crucea. Spijtig genoeg blijven nog ettelijke gezinnen en alleen-

moeting van ‘Eurozoersel’. Het wordt gegarandeerd een onver-

Er bestaat ook nog een spoedprocedure. U krijgt uw paspoort

website www.zoersel.be.

staande ouderlingen verstoken van deze hulp. Ook zij blijven

getelijke gebeurtenis. En wat meer is: wij bieden je dit allemaal

dan afgeleverd op 24 uur. U hebt eveneens twee pasfoto’s no-

Winkel”. Dit

naar
is

hopen op een gezin van Zoersel dat hen wat financieel toeschiet

gratis aan.

dig, maar de kostprijs voor volwassenen is 253 euro, tot 18 jaar

Meer informatie kunt u bekomen bij:

zodat onder meer gevarieerde voeding mogelijk wordt.

Interesse om deel te nemen aan de jongerenontmoeting van

190 euro.

- Kim Caremans, dienst Leefmilieu,

Praktisch: Wilt u ook één of meerdere gezinnen in Crucea hel-

Eurozoersel, contacteer dan Gavin Mertes van de gemeente-

U kunt eveneens de website van de FOD Buitenlandse Zaken

0800 14 529 of via e-mail leefmilieu@zoersel.be.

pen, dan verwachten we u in mei of juni op een zaterdagmorgen

lijke Jeugdraad, gsm 0472 66 18 53

raadplegen op het adres www.diplomatie.be

- Bond Beter Leefmilieu vzw, Tweekerkenstraat 47

tussen 10 en 12 uur in het secretariaat van het jumelagecomité

1000 Brussel, 02 282 17 45

Zoersel-Crucea in de Schoolmeesterswoning aan de Handelslei

info@belgerinkel.be, www.bondbeterleefmilieu.be.

47. U kan er voor een vrij gekozen bedrag aan waardebons
kopen voor een gezin van uw keuze. Wij bezorgen deze waardebons onder omslag in juli aan uw gezin in Crucea.

BOOMPJESWEEKEND

Wees ervan overtuigd: uw hulp is nuttig besteed.

RESULTATEN

Landen waar u met uw identiteitskaart terecht kunt.

OPENBAAR ONDERZOEK

reispas nodig hebt, moeten kin-

Op 24 maart keurde de gemeenteraad het ontwerp van het sec-

je met foto hebben. Dit pasje kunt

In de landen waarvoor u geen

BPA “ZONEVREEMDE SPORT EN RECREATIE”

deren tot 12 jaar wel een wit pas-

toraal Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) “zonevreemde terreinen

u aanvragen bij de dienst Burger-

en gebouwen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten” voor-

zaken in het gemeentehuis of in

SKATERAMP...

lopig goed. Een aantal sport-, recreatie- en jeugdverenigingen

één van onze loketdiensten.

Dankzij de medewerking van vrijwilligers-verkopers en van ko-

in onze gemeente bevinden zich op een zonevreemd terrein.

Voor dit pasje hebt u wel een re-

pers-weldoeners werd de boompjesactie van “Kom op tegen

NU OOK IN

Met dit BPA willen we op korte termijn een oplossing vinden voor

cente pasfoto van

Kanker” in maart een groot succes! Niet minder dan 208 boom-

de problemen en knelpunten van deze verenigingen.

uw kind nodig. U

pakketjes voor een totale waarde van 1.040 euro werden in

Daarom houden wij van woensdag 13 april tot en met vrijdag 13

Zoersel gekocht! Dit bedrag komt volledig ten goede aan het

mei 2005 een openbaar onderzoek. U kunt het ontwerp-BPA - be-

pasje onmiddellijk

staande uit de memorie van toelichting en per deel-BPA het plan met de bestaande en juridische toe-

meenemen.

“Kom op tegen Kanker-fonds”.
Omdat de actie ook het verband wenst te benadrukken tussen

Halse skaters kunnen zich sinds kort in eigen deelgemeente

stand, het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige voorschriften en een eventueel onteigeningsplan

onze gezondheid en een zuiver leefmilieu werd voor elk ver-

naar hartelust uitleven. Op het asfaltterrein aan Den Bremberg

inzien bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis,

kocht pakketje op 20 maart een boom aangeplant in één van de

(hoek Lotelinglaan/Brakenberg) werden net voor de paasvakan-

Kasteeldreef 55 en dit elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur,

Provinciale “Kom op tegen Kanker” bossen. In

tie een aantal toestellen geplaatst, in skatemiddens quarterpipe

woensdag van 13.30 uur tot 16 uur en donderdag van 13.30 tot

totaal werden er maar liefst 54.750 boom-

en flatbank genoemd.

20 uur. Als u bij het plan adviezen, opmerkingen of bezwaren

pjes geplant tijdens het Provinciale

Voor meer informatie contacteert u Kristien Schryvers van de

wilt formuleren, moet u die vóór 13 mei 2005 schriftelijk overma-

boompjesweekend!

gemeentelijke dienst Jeugd, Halle-Dorp 37, tel. 03 380 13 92,

ken aan het College van burgemeester en schepenen,

Nogmaals dank voor uw bijdrage!

e-mail: jeugd@zoersel.be.

Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel.
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