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GEMEENTE

Z O E R S E L

gROOTSTE gEMENE d ELER

De voorbije week was er een van contrasten.
Met een 26 koppen sterke delegatie bezochten we onze Roemeense zustergemeente Crucea.
Hoewel vele Zoerselnaars de voorbije tien
jaar al heel wat hoorden of lazen over ons
“adoptiedorp”, en zij die ernaar toe gaan
dan ook al voorbereid zijn op “de cultuurschok”, toch is het nog heel anders als die
armoede een “gezicht” krijgt. Als je ziet

hoe mensen, amper 2.000 km van hier,
moeten rondlkomen met amper 3.000,- fr.

A C T U E L E I N F O R M AT I E B I J D E G G D
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Verschijnt zes keer per jaar in de maanden
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Katrien Schryvers,
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VRIJDAG 17 MEI, 20 UUR, ZONNEPUTTEKE
Inbraak en diefstal, spijtig genoeg worden ook in onze gemeente mensen
hiermee geconfronteerd. Inbraak en diefstal raken ons in ons gevoel van
veiligheid. Het bestrijden ervan is dan ook een prioriteit.

(franken, geen euro’s!) per maand, terwijl

"De gelegenheid maakt de dief",

echter veel doen en hierover wil

een pak koffie al 100,- fr. kost, als je ziet

zegt het spreekwoord. Dus moe-

de lokale politie u informeren.

hoe de meesten amper sanitaire voorzie-

ten wij ervoor zorgen dat de ge-

Daarom werkten zij een informa-

ningen hebben, als je vaststelt dat in vier

legenheden zoveel mogelijk wor-

tieavond uit waar zij u graag tal

verdiepingen tellende appartementsblok-

den beperkt.

van tips geven over hoe u uw

ken er in de traphallen geen enkel licht-

Zo verscherpt de lokale politie

woning kunt beveiligen. Aan de

punt is, als kinderen letterlijk de overschot

de patrouilles en organiseert spe-

hand van een diamontage op een

uit je bord komen vragen...

ciale acties. Een inbraak is echter

groot scherm en een infopaneel

snel gebeurd en de inbrekers op

met verschillende sloten, schar-

heterdaad betrappen is zéér

nieren,… geven zij u het juiste

moeilijk.

advies.

En dat in barre omstandigheden. De voorbije winter alleen al meermaals vriestemperaturen van meer dan 20° C. onder nul.

Hiervoor moeten wij samenwer-

Het contrast bij onze terugkeer was groot.

ken, samen kunnen we er mis-

En, hebt u al eens gedacht aan

Hier de hele week een lentezonnetje, wij

schien iets aan doen.

het opstarten van een BuurtInfor-

ginds een hele week in de sneeuw.

matieNetwerk? In onze gemeen-

Barre winteromstandigheden daar, hier

Met samenwerking denken wij

te zijn er al enkele actief. Ook

de ontluikende lente.

onder andere aan meer sociale

hierover kunt u die avond meer

controle. Wij vragen u niet om

vernemen.

Met volop nieuw leven in het gemeentepark. Zoals tal van kleine kuikentjes. Vertederend toch. Onmiddellijk overal de bekommernis over hun “overleven”.
Onze Socks zal toch niet...

uw buren dag en nacht in het oog
te houden, maar wat meer socia-

Kortom, een bezoek aan deze

le controle is nuttig. Als u iets

informatieavond kan er mis-

verdacht opmerkt, verwittig dan

schien voor zorgen dat de inbre-

de politiediensten.

kers uw woningen niet uitkiezen.

Een tweede aandachtspunt is

U zult zien, een bezoek aan deze

meer inbraakveilige woningen.

tentoonstelling loont echt de

Veel woningen in onze gemeente

moeite.

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

Maar neen, onze Socks heeft eten te over,

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

Je ziet maar, overvloed went, zelfs in het

zijn dit niet. Meestal denkt u pas

rijk der dieren.

aan de beveiliging van uw wo-

Samen kunnen wij er wat aan

Hopelijk wordt het ook eens lente in

ning als ze er al staat. Mits enke-

doen. Want elke diefstal is er één

Roemenië...

le aanpassingen kunt u hieraan

te veel.

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.

die krijgt op vele plaatsen wat.
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belasting onbebouwde
percelen
VRIJSTELLING VOOR GEZINNEN MET KINDEREN
In de gemeenteraad van 28 maart 2002 werd het

Wanneer krijgt u vrijstelling?

reglement van de belasting op onbebouwde perce-

- Als u een perceel hebt aangekocht om te bouwen

len aangepast. Er is nu ook een vrijstelling voorzien
In april 1974 werd de 800-jarige
oude linde in Zoerseldorp geveld. Pol Van Esbroeck °(1911)
beitelde in de stam de geschiedenis van Zoersel. In de takken
beitelde

Mariëtte

Coppens

°(1931) het verhaal van “De Loteling”, naar het boek van Con-

voor eigenaars met kinderen ten laste en de
belasting wordt vastgesteld in functie van de grootte van het perceel.

en geen enkel ander onroerend goed bezit;
- als u kinderen ten laste hebt (1 perceel per kind is
vrijgesteld);
- als u naast uw woning één of meer percelen hebt

De gemeenteraad heeft deze belasting in december
ingevoerd omdat de gemeente jaarlijks ook heel wat

die één harmonisch geheel vormen met het
bebouwde perceel.

kosten heeft langsheen onbebouwde percelen. Denk

Al deze vrijstellingen gelden gedurende vijf jaar.

maar aan het onderhoud van wegen en grachten en

Aan verkavelaars wordt een vrijstelling verleend

de straatverlichting.

van één jaar na toekenning van de verkavelingsver-

science. Sindsdien aanschouw-

gunning.

den duizenden van binnen en

GROOTTE VAN HET PERCEEL

BELASTING

buiten Zoersel deze prachtige

kleiner dan 999 m2

€ 200,-

kunstwerken in het Lindepaviljoen.

van 1.000 tot 1.499 m2

€ 250,-

kunt u terecht bij Rob Belmans, tel. 03-380.13.25 of

Van zaterdag 4 tot en met zon-

2

€ 300,-

bij Ria Van den Bulck, tel. 03-380.13.22.

2

van 1.500 tot 1.999 m

Voor het volledige reglement en voor bijkomende
informatie over deze of andere gemeentebelastingen

dag 19 mei loopt van deze twee

van 2.000 tot 2.499 m

€ 350,-

U kunt uw vragen ook mailen naar volgend adres:

groten uit Zoersel een over-

groter dan 2.500 m2

€ 400,-

financien@zoersel.be.

zichtstentoonstelling in “De Bijl”.
(voor meer info: zie de Dag-na-Dagkrant)

Speciaal voor deze tentoonstelling voorziet de Zoerselse Gidsenbond de mogelijkheid om in
groep, onder begeleiding van

De laatste jaren is er een toenemende wateroverlast

een gids, een gecombineerd be-

ook langs de Risschotsebeek (Hendrick Conscien-

zoek te brengen aan de linde-

celaan/Gagelhoflaan), de Hulstenbeek (wijk De

boom in het Lindepaviljoen

Hulsten) en de Monnikenloop (Ten Hoflaan…). De

en de tentoonstelling in “De

ruiming alleen volstaat blijkbaar niet meer. De

Bijl”. De kostprijs bedraagt

belangrijkste reden van de wateroverlast is allicht

€ 2,- per persoon met een

het gevolg van het grotere wateraanbod stroomop-

minimum van € 37,20 als

waarts, mede door toenemende bebouwing en ver-

de groep minder dan 20

harding van wegen en parkings… Op initiatief van

personen telt.

het gemeentebestuur werd er een overleg georgani-

Voor informatie
en reserveringen van groepsbezoeken kunt
u terecht bij:
Marianne
Vanerwegen,
gemeentelijke
dienst Toerisme,
Oostmallebaan 15,
tel. 03-312.94.10,
e-mail:toerisme@zoersel.be
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seerd met het Vlaamse Gewest - afdeling Natuur en de Provinciale Technische Dienst - afdeling Waterlopen - die de meeste van deze waterlopen behe-

organiseren. De opmetingen zijn uitgevoerd en de

ren. Er werd gezocht naar structurele oplossingen.

komende maanden zullen een aantal scenario’s ver-

Die vergen onteigeningen en uitgebreide werken

der bekeken worden. Er wordt een verlegging van

Voor een definitieve oplossing zal het dus nog enke-

de Hulstenbeek naar de rand van de verkaveling

le jaren wachten zijn.

overwogen.

Voor de Risschotse beek wordt gezocht naar een

De bedding van de Monnikenloop zal verlegd wor-

eventuele buffering van het regenwater stroomop-

den langs de grenzen van domein Monnikenheide.

waarts. De provinciale Technische Dienst - afdeling

Tot slot werd aan de gemeente toestemming gege-

Waterlopen zal een studiebureau aanstellen om de

ven om twee grachten stroomafwaarts in het Zoer-

verschillende mogelijkheden te onderzoeken. Ook

selbos, namelijk de grachten in het verlengde van de

zal een verzakte brug moeten worden verwijderd.

Ten Hoflaan en de Warandelaan, in de toekomst zelf

Voor de Hulstenbeek was reeds een studie lopende

te onderhouden. Hierdoor kan de wateroverlast in

om een buffering van regenwater stroomopwaarts te

de wijk Zoerselbos hopelijk verminderen.
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VANGNETTEN TREKKEN TEVEEL SLUIKSTORT AAN

HOE DOET U DAT?

BLIKVANGERS WORDEN WEGGENOMEN

Parkmuzaiëk, u wellicht niet onbekend, zal ook dit

Het schepencollege heeft beslist om De praktijk draaide echter anders uit.

jaar openluchtconcerten organiseren. Elke vrijdag-

de blikvangers vanaf 1 mei te verwijde- Er werden niet alleen blikjes ingegooid

avond van de maanden juli en augustus zorgen zij

ren. Deze ludieke “vuilbakken” werden maar de blikvangers werden een ver-

weer voor de nodige ambiance en sfeer in het

geplaatst om blikjes, voornamelijk van zamelplaats van allerhande afval: fles-

gemeentepark.

schoolgaande jeugd, te verzamelen. sen, plastic zakken, verpakkingen,…

Bij het organiseren van de concerten komt er ech-

Op een aantal plaatsen lag er veel Allemaal afval dat in de grijze zak

ter heel wat kijken. Daarom zijn de organisatoren

sluikstort in de grachten omdat er veel thuishoort. De blikvangers werden

van Parkmuzaiëk op zoek naar verenigingen die

fietsers of schoolgaande jeugd passe- meer een verzamelplaats voor sluik-

een centje willen bijverdienen door te komen hel-

ren. Om te voorkomen dat er vele blik- stort dan voor drankblikjes, en niet

pen. Er zijn vele taken te doen, maar de meeste

jes en dergelijke in de grachten belan- alleen in het vangnet maar ook errond.

behoefte gaat uit naar mensen die willen opdienen.

den, werden er toen op strategische Herhaalde oproepen hielpen niet.

Interesse? Contacteer dan één van volgende mensen:

plaatsen blikvangers geplaatst.

Marc Vervoort, Halmolenweg 14, tel. 03-383.01.86,

In theorie een goed idee, want zo zou over te gaan tot verwijdering. Blikjes en

e-mail: marc.vervoort@pandora.be of

het aantal blikjes niet meer verspreid flesjes horen thuis in de vuilbak. Afval

Jef Joosten, Peggerstraat 26, tel. 03-383.50.09,

liggen in de gracht maar geconcen- in de grachten of bermen gooien kan

e-mail: jef.joosten@VT4.net

treerd op één punt.

SENIORENSPORTDAG
20

MEI I S HET WEER ZOVER

Daarom besloot het schepencollege

beboet worden.

DUURZAAMHEIDSTEST AFVALKALENDER

“
inafval
MAANDTHEMA APRIL COMPOSTEREN
n- en tu
e
k
u
e
“k
r
e
in
Vraag:
onta
De antwoor- hun demoplaats van het kringlooppark.
uw GFT+-c
gooit u in
k
a
z
e
den “a” en Vanaf 6 april is er elke zaterdagvoormiduw grijz
tvat
steekt u in
w compos
u
in
“c” zijn dag, tussen 10 en 12 uur, een compostlf
e
z
ert u
composte mposthoop
o
c
juist, met meester aanwezig op het kringlooppark.
of op uw
een
voorp
o
stookt u
keur voor “c”. Zelf com- Compost bij IGEAN: 1 euro korting tot eind juni

:

Op pinkstermaandag vindt de jaarlijkse senioren-

posteren kost u niets en u kunt uw compost Het opgehaalde GFT+ wordt bij Igean ver-

sportdag plaats in en rond het Koetshuis in het

zelf in uw tuin gebruiken. Of u hiervoor werkt tot compost. Dit compost wordt ter

gemeentepark.

een compostvat gebruikt of zelf een com- beschikking gesteld aan de burgers voor

De seniorensportdag, een gezamenlijk initiatief van

posthoop aanlegt, speelt geen rol. Dit is af- 2,5 euro per m3. Tot eind juni krijgt u met

de sportdienst en de seniorenraad, is een volks-

hankelijk van de grootte en de samenstel- onderstaande bon 1 euro korting per m3

sportendag in de vorm van een gezellige sport-

ling van de tuin. Voor meer raad kunt u compost

prijskamp. Volgende proeven zijn onder andere

terecht bij onze compostmeesters.

voorzien: kegelen, paapgooien, boogschieten, golf,

Keuken- en tuinafval kan natuurlijk ook in post afhalen bij IGEAN aan de Oostmalse-

fietszoektochtje,… U merkt het, niet echt zo’n

de GFT+-container en wordt dan ook ge- baan in Brecht (Sint-Lenaarts).

moeilijke proeven. Mits een dosis geluk kan ieder-

composteerd. Dit is veel duurder en meer

een winnen.

arbeidsintensief (ophalen en verwerken in

Inschrijven kunt u nog tot 15 mei op de gemeente-

composteringsinstallatie).

lijke dienst Sport, Halle-Dorp 37, tel. 03-380.13.93,

Compostvaten (inclusief beluchtingsstok)

e-mail: sport@zoersel.be. Voor het luttele bedrag

kunt u bij het gemeentebestuur kopen voor

van € 2,5 kunt u deelnemen aan alle sportacti-

slechts 10 euro. Als u uw GFT+-container

viteiten, ontvangt u een consumptiebon, zorgen wij

niet meer gebruikt, dan kunt u hem inrui-

voor een slotoptreden (met gratis gebakje) en kunt

len voor een compostvat. Bovendien be-

u een keuze doen uit de prijzentafel.

taalt u dan ook maar de helft van de huis-

Aangezien wij voor pinkstermaandag mooi weer

vuilbelasting.

hebben besteld, kan deze dag zeker niet meer

De compostmeesters zitten in het voorjaar

stuk. Er staat onze senioren dus maar één ding te

ook niet stil. Op 7 juni hebben ze een stand

postcode + gemeente:...

doen: zo snel als mogelijk inschrijven voor de seni-

op de braderij in Sint-Antoniu, en op 8 en

tel.:.......................................................................

orensportdag…

9 juni heeben zij “open compostdagen” op

Elke vrijdag van 8 tot 16 uur kunt u com-

Compost van IGEAN
“kortingsbon van € 1 per m3”
uitgegeven door IGEAN
Oostmalsebaan, 2960 Brecht (Sint-Lenaarts)
deze bon blijft geldig tot en met 30 juni 2002
openingsuren: elke vrijdag van 8 tot 16 uur

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

2980 Zoersel
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WEGEN
- EN ANDERE WERKEN KERSTMARKT
TEGEN KANKER
2001 SDEAMEN
S TA N D VA N Z A K E N
ZONNEBLOEM ALS TEKEN VAN HOOP
DE RESULTATEN
RIOLERINGSWERKEN DRENGEL EN

ZUIVERINGSSTATION SCHRIEKBOS

HERENTALSEBAAN (DEEL)

Om het rioolwater van de wijk

Sedert begin april is fase 3 gestart, Schriekbos niet via een dure en
namelijk de rioleringswerken in de lange collector te moeten verbinHerentalsebaan. Einde mei zal den met de bestaande riolering in
ook deze riolering klaar zijn zodat Zoersel of Sint-Antonius-centrum
in de loop van de maand juni de werd geopteerd voor een volledig
verharding kan geplaatst worden.

onafhankelijk kleinschalige water-

In de Drengel is de straat volledig zuiveringsinstallatie (KWZI) voor
afgewerkt behalve de snelheids- deze wijk.
remmende wegvernauwingen.

De betonwerken zijn klaar en de
aannemer is bezig met de elektri-

RIOLERINGSWERKEN SCHRIEKBOS

sche uitrusting: de biorotoren, de

Deze werken zijn eind november bezinktanks met de nodige pomgestart en schieten goed op. Er pen, de overstortpomp naar het
zijn ook reeds vele woningen aan- rietveld, de aanleg van het rietveld
gesloten aan de riool. Voorlopig zelf en dergelijke...
loost die nog in de gracht van de Eerstdaags wordt dit zuiveringsAntwerpsedreef, en dit tot eerst- station in gebruik genomen.
daag het zuiveringsstation in gebruik genomen wordt.

RIOLERINGSWERKEN SMISSESTRAAT,

Vanaf de eerste zijstraat, huisnum- PASTOOR DOXLAAN, DE DOELEN,
mer 20, tot aan de Antwerp- PIJLSTRAAT EN BOOGSTRAAT
sedreef, huisnummer 90, werden Op dit ogenblik zijn de nutsmaatde nieuwe betonnen boordstenen schappijen bezig met het onderreeds gegoten en de asfaltverhar- gronds brengen van het laagspanding aangelegd. Op dit gedeelte ningsnet, het T.V.-distributienet en
zijn eveneens de opritten met de de voeding van de openbare verkopmuren klaar.

lichting.

In het gedeelte van de St.-Anto- Ook de gasleiding, de waterleiding
niusbaan tot aan de eerste zij- en sommige telefoonkabels moestraat is de riolering ook klaar zo- ten op enkele punten verplaatst
dat de verharding kan aangelegd worden.
worden.

Na deze werken, wij hopen na het

In een derde fase wordt de lus ten bouwverlof, starten de echte riolezuiden van de Antwerpsedreef ge- ringswerken
rioleerd.

Op 8 en 9 december kende de
kerstmarkt, die na vier edities
verhuisde van het domein Bethanie naar de gemeenlijke basisschool van St.-Antonius,
een grote publieke belangstelling. Onder een stralend winterzonnetje konden de gegadigden hun eindejaarsgeschenkjes kopen of zich te
goed doen aan een hapje en
een drankje aan de standen
van de deelnemende verenigingen en organisaties.
Verschillende optredens smukten de kerstmarkt op tot een
feestelijk geheel en droegen
bij tot een unieke en gezellige
sfeer.
Zoals ieder jaar komt een deel
van de opbrengst ten goede
aan één of meerdere “goede
doelen”.
Een bedrag van om en bij de
180.000,- fr. zullen we kunnen
verdelen tussen “Taalfabet”,
een opvangcentrum voor
thuisloze jongeren tussen 18
en 25 jaar en “Een ziekenwagen voor Kalisz” in Polen.
Met z’n allen hebben we zo
toch weer een steentje bijgedragen om de wereld een
beetje beter te maken.
We wensen alle vrijwilligers te
danken voor hun inzet en
hopen ook u te ontmoeten op
de volgende kerstmarkt in
december 2002.

In mei zal de Belgische Federatie tegen
Kanker voor de zevende maal haar jaarlijkse
actie “Samen tegen Kanker - De Zonnebloem als teken van hoop” organiseren.
Verschillende vrijwilligers bieden dan een
aantal zonnebloemproducten te koop aan op
openbare plaatsen in onze gemeente: stoffen
zonnebloemen, petjes, knuffels, balpennen,
vaat- en handdoeken,… enz.
De opbrengst is dit jaar bestemd voor de
sociale dienstverlening van de Federatie, die
rechtsteeks ten goede komt van kankerpatiënten en hun omgeving, en voor financiële
steun aan organisaties die éénzelfde doel
nastreven.
Ook u kunt in onze gemeente dus een steentje bijdragen door de actie te ondersteunen.

JEUGD-VERZAMELPLAATS
ANDREAS VESALIUSLAAN
Het gemeentebestuur heeft voor de schoolgaande jeugd een verzamelplaats aangelegd
naast het fietspad van de Andreas Vesaliuslaan tegenover de Jagersweg. Bedoeling is
dat de jongeren elkaar op deze verzamelplaats veilig kunnen opwachten om dan
gezamenlijk naar school te fietsen.

HALFGROOT HUISVUIL

TOT 20 KG OP HET KRINGLOOPPARK

Sinds kort is het ook toegestaan om halfgroot
huisvuil aan te bieden op het kringlooppark.
Halfgroot huisvuil is alle niet-recycleerbaar afval
dat te groot is om in de grijze zak te steken
maar minder dan 20 kg weegt.

VAKANTIE IN ZICHT... REISPAS NAGEKEKEN?
Sedert enkele jaren worden de reispassen niet geruime tijd op voorhand. Het ministerie raadt
meer gemaakt door de gemeenten maar wel door vakantiegangers in het drukke voorjaars- en
het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij de zomerseizoen aan op zeker te spelen en uw pasaanvang van het toeristisch seizoen roept dit poort zes weken voor het vertrek aan te vragen.
ministerie de reizigers op tijdig te controleren of De gangbare termijnen voor de normale en
voor hun bestemming een internationale reispas tevens goedkoopste procedure (3 weken) en voor
nodig is en of hun reispas nog geldig is.
de duurdere dringende procedure (1 week) kunEen nieuw paspoort moet u bij de gemeentelijke nen immers bij massale toeloop onder druk
dienst Bevolking aanvragen. U doet dit best komen tijdens de piekperiodes.
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Deze maatregel werd ingevoerd om te vermijden dat de ophaler van groot huisvuil speciaal
moet rondrijden voor bijvoorbeeld een groot stuk
speelgoed. Het is zeker niet de bedoeling dat
alle groot huisvuil terug aanvaard wordt op het
kringlooppark. Alle groot huisvuil dat meer dan
20 kg weegt, wordt niet toegelaten en moet dus
terug meegenomen worden.
Matrassen, tapijten en dergelijke kunt u laten
ophalen met het groot huisvuil door te bellen
naar het groene nummer: 0800-14.529.

