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GEMEENTE

gROOTSTE gEMENE d ELER
2002 is ingezet. Hopelijk bent u
er goed aan begonnen. Aan alle
wensen voegen wij de onze
graag toe: vooral een goede
gezondheid, geluk en tevredenheid in gezin en werk.

Na de feestdagen hebben ook wij
het ‘gewone leven’ terug opgenomen. Wie daar vooral blij om
is, is onze ‘Soks’, de huiskat van
het gemeentehuis. Velen van u
zullen haar hier of daar in het
kasteel al wel zijn tegengekomen. Trouw wacht zij weer iedere morgen om met de eerste aanwezige mee binnen te raken.
Maar ook wij treuren niet. Er is
immers veel werk aan de winkel.
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Z O E R S E L

In december werd de begroting
2002 goedgekeurd. Over de
plannen voor dit jaar geven wij u
in deze flits meer informatie.
Na de winterstop zijn ook her en
der in onze gemeente de aannemers van openbare werken weer
aan de slag gegaan. U krijgt een
ruim overzicht van de huidige
stand van zaken.
En binnenkort gaat Zoersel eindelijk op het web. Hiermee
trachten wij u nog meer en directere informatie te geven, en links
te leggen met verenigingen en
organisaties. Onze communicatiedienst blikt hierop al even
vooruit...
En op de valreep vernamen we
dat het BPA carpoolparking aan
De Haan door de minister werd
goedgekeurd. Een goed nieuwtje
om te besluiten.
Veel leesplezier, en tot volgende
maand.

ONDERSTEUNING

VAN HET

ZOERSELSE

Vanaf 1 januari is de wet van
kracht die voorziet in de inning
van de zogenaamde billijke
vergoeding. De billijke vergoeding is een vergoeding die moet
worden betaald voor het spelen
van vooraf opgenomen muziek
in een voor het publiek toegankelijke plaats. De vergoeding
wordt nadien uitgekeerd aan de
uitvoerders (zangers, muzikanten) van de muziek. Het is een
extra heffing boven op de
Sabam vergoeding.
De gevolgen zijn verstrekkend.
De balletvereniging die dansles
geeft, een gezellig verenigingsfeestje waar muziek wordt
gedraaid, achtergrondmuziek
tijdens een tentoonstelling…
Voor al deze activiteiten, die
vaak in gemeentelijke infrastructuur plaatsvinden (turnzalen, Zonneputteke,
Koetshuis…) is telkens billijke

BPA
CARPOOLPARKING
Het Bijzonder plan van aanleg van
de carpoolparking aan Den Haan
werd op 17 januari 2002 door de
minister goedgekeurd. De gemeente ijverde lange tijd samen met het
Vlaams Gewest om een carpoolparking aan te leggen. De geleverde
inspanningen worden nu eindelijk
beloond.
Binnenkort zal de gemeente onderhandelen met de eigenaar over de
aankoop van de grond. Daarna kan
in overleg met de afdeling Wegen
en Verkeer van het Vlaamse Gewest
de carpoolparking daadwerkelijk
worden aangelegd

VERENIGINGSLEVEN VIA

vergoeding verschuldigd.
Om alle individuele organisatoren van activiteiten te vrijwaren
voor een administratieve en
papieren mallemolen, heeft het
gemeentebestuur beslist om
voor alle gemeentelijke infrastructuur, waar er ook maar
muziek kan worden gemaakt,
een jaartarief ‘billijke vergoeding’ te betalen. Dit betekent
dat verenigingen voor hun individuele initiatieven niet langer
de billijke vergoeding zelf moeten betalen.
In totaal kost dit de gemeente
in 2002 bijna € 2.150 (86.730
BEF) aan billijke vergoeding.
Geef toe, een mooie bijkomende ondersteuning van het
gemeentelijk verenigingsleven
Info: cultuurdienst,
tel. 03-380.13.93.

GEBREKKIGE

OPHALING

VAN GRIJZE ZAKKEN
ROND JAARWISSELING

De ophaling van de grijze
zakken op 31 december is
niet echt vlot verlopen. Op 2
en 3 januari werden er ook
nog grijze zakken opgehaald. Dit is deels te wijten
aan de weersomstandigheden. Het wegdek lag er glad
bij en twee ophaalwagens
zijn in de gracht beland.
Hierdoor liep de ophaling
vertraging op en werden er
in sommige straten slechts
gedeeltelijk of zelfs geen
grijze zakken opgehaald.
Het bestuur betreurt de
veroorzaakte hinder.
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DUURZAAMHEIDSTEST

AFVALKALENDER

Oplossingen januari: thema zwerfvuil
Vraag 1: Lege blikjes horen thuis in:
a) blikvangers
b) bermen of grachten
c) de metaalcontainer op het kringlooppark
“c” is het juiste antwoord. In de allereerste plaats moeten lege blikjes in de
metaalcontainer op het kringlooppark.
Dit is gratis. Als u over een voldoende
hoeveelheid blikjes beschikt, kunt u ze
ook meegeven met de ophaling van
metaal aan huis die samen met de
ophaling van groot huisvuil gebeurt.
Ook die is gratis.
Natuurlijk staan de blikvangers er ook
om blikjes te verzamelen. De bedoeling
is echter dat hier alleen de blikjes in
komen die op weg naar huis of naar
school worden leeggedronken. Zakken
met blikjes van huishoudelijk gebruik
horen hier dus niet thuis. Ander afval
dan blikjes helemaal niet!
Vraag 2: sigarettenpeuken gooit u:
a) op straat
b) in de asbak en daarna bij uw
restafval
c) in uw GFT+-container.
“b” is dus het juiste antwoord. Peuken
en assen horen thuis bij het restafval.
Omwille van brandgevaar moet u er wel
op letten dat u eerst alle sigaretten
goed dooft in de asbak, voor u ze in de
grijze zak doet. Assen zijn niet composteerbaar en mogen dus niet bij het
GFT+ of in het compostvat. Wist u trouwens dat het minstens 10 jaar duurt
vooraleer peuken langs de straatkant
verteerd zijn?
Opruim-actie:
Op zaterdag 20 april zal het gemeentebestuur in samenwerking met enkele
verenigingen en wijkcomités het zwerfvuil aanpakken. Een propere berm zet
immers niet aan tot sluikstorten.
Voor meer info: milieudienst:
Kris Ryckaert, 03/380.13.46,
kris.ryckaert@zoersel.be
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Zoersel eindelijk op het web
De kogel is door de kerk. Het was reeds lang aangekondigd, maar nu is het zover. Eindelijk een website
voor Zoersel!
www.zoersel.be brengt je bij een voorlopige pagina
met de aankondiging “Binnenkort digitaal door
Zoersel”. Heel wat nieuwsgierigen gingen hier reeds
kijken, maar bleven op hun honger. Hun ongeduld
zal niet lang meer op de proef gesteld worden.
Een meerderheid van de gemeenten in Vlaanderen
beschikt reeds over een eigen website. Zoersel liep
hier dus wat achterop. Wij hebben de eerste digitale
golf aan ons laten voorbijgaan. Maar het is de bedoeling om deze achterstand snel in te halen.
Eind december heeft het gemeentebestuur een websitebouwer aangesteld. Deze is meteen aan de slag
gegaan. Op 25 januari stelde hij reeds een startpagina voor en gaf een introductie voor schepencollege
en diensthoofden. Nadien gingen de websitebouwer
en de verschillende diensten van start. Vóór de
zomer moet de basiswebsite klaar zijn.
DÉ

DIGITALE POORT VOOR

ZOERSEL

zoersel.be wil heel de gemeente zoveel mogelijk
digitaal bereikbaar stellen. De site moet een overzichtelijke toegang worden naar alle diensten, verenigingen en organisaties in Zoersel. Via zoersel.be
zal u uiteraard bij het gemeentebestuur en zijn diensten geraken, maar ook bij zoveel mogelijk andere
organisaties en verenigingen in onze gemeente. Het
gemeentebestuur is weliswaar initatiefnemer, maar
op zoek naar zoveel mogelijk partners om dit netwerk uit te bouwen.
INFORMATIE,

informatie over bestuur, diensten, organisaties en
verenigingen. Daarnaast ook een flinke brok beleidsinformatie van gemeenteraad, schepencollege en
adviesraden, mét handige zoekfunctie.
De basiswebsite wil meteen ook al wat “service”
bieden. Via een “digitaal”loket kunt u dan 24u/24u
vanuit de huiskamer op onze diensten beroep doen.
In het begin zal het aanbod nog klein zijn. Wij denken bijvoorbeeld aan een melding voor de evenementenkalender, het reserveren van een ophaling
van groot huisvuil of het aanvragen van een fietsgravering.
In de tweede helft van dit jaar willen we het interactieve verder uitbouwen. Ook discussies, enquêtes en
opiniepeilingen behoren dan tot de mogelijkheden.
VOLG

DE EVOLUTIE OP WWW.ZOERSEL.BE

Wenst u meer informatie, hebt u interesse ? U kan de
evolutie van de website vanaf eind januari mee volgen. Surf even naar www.zoersel.be en maak kennis
met de voorlopige startpagina. Hier kan u de evolutie
van de werkzaamheden op de voet volgen.
Wilt u op de hoogte blijven over de stand van zaken?
Op onze voorlopige site vindt u een inschrijvingsformuliertje voor de nieuwsbrief. U kan natuurlijk ook
altijd even mailen of bellen met Marc Bachot van de
dienst communicatie,
communicatie@zoersel.be of tel.03-380.13.02.

DIGITAAL LOKET EN INSPRAAK

De site van Zoersel wil op deze drie terreinen sterk
staan. Dit jaar, in de basiswebsite, ligt de nadruk
vooral op informatie: evenementen, nieuws en basis-

WEEK

VAN DE

Gezocht: creatievelingen
Van vrijdag 26 april tot en met 5
mei 2002 wordt in heel
Vlaanderen weer de Week van de
Amateurkunsten georganiseerd.
Met dit initiatief worden gedurende een week zoveel mogelijk
creatieve talenten en artistieke
zielen aangespoord om hun
kunstzinnige vruchten aan het
grote publiek te tonen.
De organisatie is in handen van
het Vlaams Centrum voor

Amateurkunsten (VCA) in
Brussel i.s.m. allerhande partners
(OVSG, DKO,…). In het verleden namen duizenden kunstenaars en honderden gemeenten
deel aan dit initiatief.
De culturele raad en cultuurdienst
wil de kans geven om bij de
komende editie met zoveel mogelijk artistieke zielen uit onze
gemeente deel te nemen. Daarbij
wil de culturele raad en cultuurdienst fungeren als coördinator en

organisator van allerlei initiatieven. Hiervoor zijn we op zoek
naar groepen van amateuristische
kunstenbeoefening (dans, toneel,
zang,…) en individuele kunstenaars, die willen deel nemen.
Ben je van plan om een bijdrage
te leveren aan deze week, laat het
dan zo snel mogelijk weten bij de
gemeentelijke cultuurdienst, Bart
Van Santvliet, Halle-Dorp 37, tel.
03-380.13.93 en dit voor woensdag 20 februari.

DE GEMEENTEBEGROTING
MOEILIJK GAAT OOK!
Dat de opmaak van de gemeentebegroting voor 2002
geen gemakkelijke opgave zou worden konden we wel
vermoeden.
Niet alleen de euro kwam op ons af, we moesten ook
rekening houden met de politiehervorming, de door de
regering vooropgestelde belastingverlaging, de privatisering van de energiemarkt en de herziening van het
gemeentefonds.
Inzake de politiehervorming blijven we positief denken
en hopen we, dat de minister zich aan zijn belofte houdt
en een bijkomende toelage verleent voor de financiering van de meerkost ten opzichte van vorig jaar.
Wat uiteindelijk de gevolgen van dit alles in centen
zullen zijn weten we zelfs vandaag nog niet.
Vanaf het begin van de begrotingsbesprekingen kozen
we voor de moeilijkste weg. We zouden proberen om
de gemeentebelastingen op hetzelfde niveau te houden.
Dit kon enkel door elke kredietlijn kritisch te bekijken
en te bezuinigen waar het nog enigszins kon.
Toch hebben wij enkele duidelijke accenten kunnen
leggen en werden extra middelen vrijgemaakt voor
dagdagelijkse bekommernissen zoals het ruimen van
grachten, het onderhoud van wegen en ingrepen in het
kader van de verkeersveiligheid.
Uiteindelijk werd op 20 december 2001 een gemeentebegroting voor 2002 goedgekeurd waarin zowel de personenbelasting (6,5%) als de onroerende voorheffing
(1.000 opcentiemen) gelijk bleven.
Er werd wel beslist enkele belastingen en retributies te
verhogen, namelijk daar waar de kosten die ten laste
van de hele bevolking zijn, in belangrijke mate zijn
gestegen. Er werd ook beslist om de belasting op onbebouwde percelen gelegen in verkavelingen opnieuw in
te voeren, samen met een belasting op onbebouwde
gronden bestemd voor wonen en industrie. Vanaf 2002
betalen eigenaars van onbebouwde percelen of gronden
€ 250 per perceel of grond.
De belasting op tweede verblijven werd opgetrokken
van 10.000 fr. (€ 247,89) naar € 500.
Ook de kostprijs van de grijze huisvuilzakken werd
opgetrokken van 20 fr. (€ 0,50) naar € 0,75.
Ondanks deze stijging, wordt door de huisvuilbelasting,
de verkoop van de huisvuilzakken en de ontvangsten op
het kringlooppark, slechts ongeveer de helft van de
totale kostprijs van de huisvuilverwerking rechtstreeks
van ieder van u ontvangen. Het andere deel wordt
betaald door de gemeenschap.
De begroting in cijfers:
De ontvangsten worden geraamd op € 18.141.464.
Hierin zitten € 9.124.480 belastingen, € 1.905.124 uit
het gemeentefonds, € 3.400.578 diverse toelagen (o.a.
voor onderwijs, bibliotheek…), € 2.993.215 dividenden
en 718.067 andere ontvangsten.
Door de verkoop van aandelen van Telekempo ontvangen we in 2002 een éénmalig dividend van
€ 1.274.024, waardoor we in deze begroting weer wat
meer ademruimte kregen. Van deze gelegenheid hebben
we gebruik gemaakt om wat middelen voor de
toekomst te reserveren. Er wordt een pensioenfonds
opgericht waarin we in de loop van 2002 € 500.000 (of
meer dan 20 miljoen fr.) storten.

Het totaal van de uitgaven wordt geraamd op
€ 17.622.484, waarvan € 7.423.099 personeelskosten,
€ 3.752.538 werkingskosten (verbruiksgoederen, onderhoudskosten,...), € 3.094.002
overdrachten (toelagen aan O.C.M.W., verenigingen, politiezone….) en € 3.352.845
schuld (leninglasten).
Enkele belangrijke investeringen:
*Ereloon en uitbreiding van het brandweerarsenaal . . . . . . .€ 800.000
*Aankoop van gronden aan De Reiger . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 496.000
*Aanleg van voet- en fietspaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 100.000
*Heraanleg van verschillende straten . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 300.000
*Grote herstellingen dak kerk St. Antonius . . . . . . . . . . . . .€ 250.000
*Aankoop gronden Smissestraat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 450.000
*Aanleg nieuwe weg naar het kringlooppark . . . . . . . . . . . .€ 125.000
*Rioleringswerken in verschillende straten . . . . . . . . . . . .€ 1.580.000
- Zoals u merkt is de belangrijkste investering opnieuw de aanleg van riolering. Hierdoor
raken we op termijn definitief af van de titel “slechtst gerioleerde gemeente van
Vlaanderen” die we tot voor kort nog meedroegen.
-Een uitbreiding aan het brandweerarsenaal dringt zich op. Aan de behoeften van een
modern en goed uitgerust brandweerkorps kan met de huidige behuizing niet meer
voldaan worden.
- De aankoop van gronden aan “De Reiger” kadert in de laatste fase van de verwerving.
Met deze investering zorgen we ervoor dat deze centraal gelegen open ruimte voor de
toekomst gevrijwaard wordt van bebouwing. Een eventuele uitbreiding van de school of
van het kerkhof en een lokatie voor verenigingslokalen kunnen een latere bestemming
zijn.
- De gronden die wij zullen aankopen aan de Smissestraat zullen aangewend worden
voor de bouw van seniorenvoorzieningen.
Na voornoemde investeringen zal de totale schuld van de gemeente Zoersel evolueren
van € 22,47 miljoen op het einde van 2001 naar € 23,11 miljoen op het einde van 2002.

V.Z.W. “THOMAS”
Thomas Gijsels is een vijfjarige jongen uit onze gemeente met een motorische handicap. Een
hoopvolle medische behandeling in de Verenigde Staten is zeer duur. In de GGD van september
kon u meer lezen over de vzw “Thomas” en de talrijke acties om de therapie te kunnen betalen. Het
Zoerselse verenigingsleven heeft zich massaal ingezet. Inmiddels is de familie Gijsels terug uit de
Verenigde Staten.
We laten de vzw Thomas aan het woord:
Beste vrienden,
Zoals jullie weten, heeft Thomas samen met zijn tweelingzusje Laura en zijn ouders onlangs
de intensieve Petrofsky-therapie in de Verenigde Staten gevolgd. De verbetering van zijn
rompcontrole en zithouding vormde hierbij de voornaamste doelstelling. Inmiddels heeft het
leven zijn gewone gang hernomen en konden enkelen onder jullie reeds vaststellen hoe
Thomas de eerste resultaten van zijn harde werken in het dagelijkse leven benut. Tijd dus
om jullie hierover een en ander mee te delen...
Een dagtaak in het Petrofsky Center betekende voor Thomas 6 uren doorgedreven kinesitherapeutische training, afgewisseld met elektro-stimulatiesessies.
Petrofsky betekent voor Thomas fysische inspanning, maar evenzeer psychische druk, soms
gepaard met een lach of een traan.
Maar Petrofsky betekent voor Thomas ook onmiskenbaar een stap in de goede richting:
rechtop zitten in de wagen is geen probleem meer, en ook aan tafel lukt hem dit al vrij
aardig. Zelfs bij het stappen heeft hij aan zelfvertrouwen gewonnen. Verschillende handelingen, voor velen onder ons misschien onbeduidend, zijn voor Thomas nu binnen bereik:
bijvoorbeeld zoals in zijn klasje, waar hij nu zelfstandig stapt, op een gewone bank tussen
de andere kinderen gaat zitten, of zoals thuis waar hij graag helpt bij het dekken van de
tafel.
Met dit schrijven willen wij jullie niet enkel laten meegenieten van het gunstige resultaat,
maar willen wij jullie nogmaals van ganser harte danken voor uw inzet en solidariteit die
hiertoe hebben bijgedragen !
Het ware mooi indien nu alles achter de rug was, “opgelost” om het zo maar te zeggen,
maar de realiteit ligt anders... Ondanks de vorderingen bij Petrofsky en de dagelijkse training en elektro-stimulatie thuis, heeft Thomas nog een hele weg af te leggen. Juist daarom
is een vervolg op de eerste therapie van onschatbaar belang... en met zijn dosis doorzettingsvermogen en optimisme zal Thomas het volgende niveau wellicht nog sterker aankunnen.
Wij timmeren vastberaden verder aan de ingeslagen weg.
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WEGEN- EN ANDERE
WERKEN
S T A N D
V A N

Z A K E N

11.11.11-ACTIE
HERAANLEG VOET- EN FIETSPAD IN
DE KERKSTRAAT
Door het extreem slechte weer
heeft de planning van de aannemer op verschillende andere werven ernstige vertraging opgelopen. Daardoor kon hij de werken aan het fiets- en voetpad van
de Kerkstraat niet starten zoals
oorspronkelijk voorzien. De werken startten 21 januari 2002.
Langs de zijde van de school
wordt het voetpad vernieuwd,
langs de zijde van de pastorij
wordt zowel het voet- als het
fietspad volledig vernieuwd.
Het voet- en fietspad wordt
heraangelegd met dubbele betonstraatstenen. Om onderscheid te
maken tussen het voet- en fietspad wordt het fietspad in rode
kleur aangelegd. De boordsteen
tussen rijweg en fietspad wordt nu
wel een verhoogde boordsteen
zodat uitwijkende wagens niet
meer over het fietspad kunnen rijden. Tussen het rode fietspad en
de boordsteen komt bovendien
nog een rij betonstraatstenen
afwissellend wit/zwarte kleur .
Deze beide zaken voor de veiligheid van de fietsers. Deze kleuren
maken de zones voor de zwakke
weggebruikers beter zichtbaar.
Tenzij slecht weer roet in het eten
gooit, voorziet de aannemer ongeveer één maand om deze klus te
klaren.
RIOLERINGSWERKEN IN DE
DRENGEL EN HERENTALSEBAAN
(DEEL)
Op 5 november zijn de rioleringswerken gestart. Zij zullen verlopen in verschillende fasen:
- fase 1: Rioleringswerken
Drengel (november en december
2001);
- fase 2: Verplaatsen nutsvoorzieningen in Herentalsebaan, vanaf
1 februari 2002
- fase 3: Rioleringswerken
Herentalsebaan, vanaf 1 april
2002
De rioleringswerken in de
Drengel zijn ondertussen beëindigd.
In de Herentalsebaan is de rooilijn
uitgezet en is de aannemer nu
bezig met het vrijmaken van de
bermen binnen de rooilijnen zodat
vanaf 1 februari de nutsleidingen
ondergronds kunnen aangelegd
worden.
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De rioleringswerken in de
Herentalsebaan (fase 3) starten
rond 1 april 2002. De aannemer
voorziet 100 werkdagen voor het
volledige project.
Dit project wordt ook een
gescheiden stelsel om in aanmerking te komen voor subsidies.
Het huishoudelijk afvalwater gaat
via de nieuwe riolering naar het
waterzuiveringsstation in
Pulderbos. Het toilet en sanitair
afvalwater moeten rechtstreeks
aangesloten worden op de riolering. Een septische put of beerput
is dus niet meer nodig.
Het regenwater mag niet mee in
de vuilwaterriool. De huidige
(dikwijls ingebuisde) gracht wordt
heraangelegd, zodat zij optimaal
kan dienen voor de vertraagde
afvoer van het regenwater.
RIOLERINGSWERKEN IN DE
REIGER, PASTORIJSTRAAT, M. DE
BEENHOUWERSTRAAT, LANGE
BAAN (DEEL) EN KREKELENBERG
De werken in deze straten zijn in
hun laatste fase! Tegen de tijd dat
u dit artikel leest, zijn de laatste
afwerkingen: namelijk de opritten
en de aanleg van de bermen aan
de gang of reeds uitgevoerd.
RIOLERINGSWERKEN IN
KERKHOFLEI EN JUKSCHOT
Ook deze werken zijn in hun
laatste fase.
Alleen de opritten en de bermen
moeten nog verder afgewerkt
worden. Op het ogenblik dat dit
artikel verschijnt zullen deze
laatste werken ook reeds beëindigd zijn.
RIOLERINGSWERKEN IN HET
SCHRIEKBOS.
Deze werken zijn eind november
gestart met vooral voorbereidende
werken aan nutsleidingen en verwijderen van bomen. Op 7 januari
zijn de effectieve rioleringswerken gestart vanaf het in aanbouw
zijnde zuiveringsstation in de
Antwerpsedreef. Ondertussen zit
de rioleringsbuis reeds verschillende tientallen meters in de
grond. De aannemer zal dadelijk
na de aanleg van riolering de
straat terug verharden met steenslag zodat de straat terug goed
berijdbaar wordt. Vanaf het in
aanbouw zijnde zuiveringstation
aan de Antwerpsedreef vertrekt de

aannemer met de riolering richting St. Antoniusbaan. Dit is de
eerste fase. De riolering voor het
afvalwater wordt in het midden
van de baan gelegd. De grachten
in de zijbermen worden volledig
opnieuw geprofileerd en zorgen
voor de vertraagde afvoer van het
regenwater, zowel van de straat
als van de bewoners. Om die
reden moeten de bewoners hun
rioleringsstelsel zoveel mogelijk
ontdubbelen.
In afwijking van de vroegere
planning worden de zijstraatjes
van het Schriekbos ineens mee
aangelegd.
De fase 3 wordt nu dus fase 2:
namelijk de lus ten zuiden van de
Antwerpsedreef. Deze werken
komen pas tegen de zomerperiode
aan bod.
De aansluiting van de eigendommen aan de riolering zelf kan pas
starten einde maart, het ogenblik
dat het zuiveringsstation in
gebruik genomen wordt. Tot zolang wordt het rioleringswater via
de bestaande grachten afgevoerd.
Voor de uitvoering van deze werken heeft de aannemer op de hoek
van de Medelaar en de Achterstraat een terrein gehuurd waar
hij voorlopig bouwmaterialen
zoals teelaarde, steenslag en funderingszand kan stockeren.
Misschien vroeg u zich reeds af
wat op dit perceel gebeurde. De
teelaarde van het terrein werd
afgegraven en voorlopig aan de
zijkant gestapeld. Op het einde
der werken, najaar 2002, wordt
dit terrein in zijn oorspronkelijke
staat hersteld.
ZUIVERINGSSTATION SCHRIEKBOS.
Om het rioolwater van de wijk
Schriekbos niet via een dure en
lange collector te moeten verbinden met de bestaande riolering in
Zoersel of St. Antonius centrum
werd geopteerd voor een volledig
onafhankelijk kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) voor
deze wijk.
De betonwerken zijn klaar en de
aannemer is bezig met de elektrische uitrusting: de biorotoren, de
bezinktanks met de nodige pompen, de overstortpomp naar het
rietveld, de aanleg van het rietveld zelf en dergelijke….
Einde maart zal dit zuiveringsstation in gebruik kunnen genomen
worden.

Tijdens het weekend van 9-11
november 2001 vond de jaarlijkse
11.11.11-actie plaats. Verschillende
vrijwilligers trokken de straat op of
stonden op een aantal centrale
plaatsen in onze gemeente. In
totaal verzamelden zij € 5.750,36
(231.969 BEF) in. De 300 x 1.000
actie bracht € 1.735,35 (70.000
BEF) op. In totaal gaf u met z’n
allen dus € 7.485,72 (301.973
BEF). De derde wereldraad wenst
hierbij dan ook alle gulle gevers
van harte te danken voor hun bijdrage.

CM-KANTOOR HALLE
HELAAS GESLOTEN
Op het einde van 2001 vernamen we dat de Christelijke
Mutualiteiten, zonder enige
vorm van voorafgaandelijk overleg met het gemeentebestuur,
besloten hebben om het kantoor in de deelgemeente Halle
vanaf 21 december 2001 te
sluiten. Tot dan hielden zij iedere donderdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur zitdag in het
Zusterhuis, Halle-Dorp 37.
Als gemeentebestuur betreuren
wij deze beslissing ten zeerste.
Wij vrezen immers dat hierdoor
de dienstverlening aan de
bevolking in de deelgemeente
Halle verder in het gedrang
komt. Enkele jaar geleden
besloten de Posterijen bij voorbeeld ook al om het kantoor in
Halle te sluiten.
Vanuit het gemeentebestuur
hebben wij een brief naar de
Christelijke Mutualiteiten gestuurd met de vraag om op
deze beslissing terug te willen
komen. Inmiddels ontvingen wij
echter een negatief antwoord,
waarin CM meedeelde niet
terug te komen op de beslissing, en andere vormen van
contact met de bewoners te
zullen uitbouwen.

