GEMEENTE

Z O E R S E L

gROOTSTE gEMENE d ELER
Nieuwjaar wensen mag je een hele maand
lang. Dat heb ik altijd toch geleerd.
Dus zijn wij nog net op tijd om u allen het
allerbeste toe te wensen voor 2003.
Een goede gezondheid, huiselijk geluk,
tevredenheid op het werk.
En laat ons in ons jachtige bestaan vooral tijd
maken: tijd voor gezelligheid, tijd voor
mekaar.
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Hopelijk hebt u aan de feestelijkheden geen
kater overgehouden.
Want katers, daar houden wij niet van. Zo kan
u ook lezen hoe wij u via doorgedreven
bezuinigingen een financiële kater trachten
te onthouden.
Mekaar het beste toewensen, hopen op solidariteit en vrede, het hoort erbij.
Eens één dag denken dat de toekomst beterschap brengt, het voelt bijna euforisch.
Al is ook dan de kater dichtbij.
En zoals ik al zei: katers, daar houden wij niet
van, toch niet van zo'n katers. De enige kater
die wij koesteren, ja, hij is er nog, is onze
Socks. Al werd hij tijdens de ijsdagen soms
opgehaald door zijn echte kattenmoeder.
Omdat het in huis warmer is.
Menselijke warmte toewensen, ook dat hoort
bij nieuwjaar.
Als we nu eens elke dag zouden denken dat
het nieuwjaar was?
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FORSE UITBREIDING OPENINGSUREN
W

ACTUELE INFORMATIE BIJ DE GGD

En dan doel ik hier niet op het sprankelend
vocht dat klassiek weer in menige huiskamer
of feestzaal zal gevloeid hebben.
Klinken op het nieuwe jaar, het hoort erbij.
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Tijd en hard werken zullen ook de wateroverlastproblemen moeten helpen voorkomen.
We sloten het oude jaar immers af zoals het
begon: nat.

Vanaf 1 januari 2003 kunt u makkelijker beroep doen op de gemeentelijke administratie. De openingsuren werden immers gevoelig uitgebreid. Zo blijft de administratie ’s middags een half uurtje langer
op post, tot 12u.30. Dit maakt dat u tijdens de middagpauze nog net
even kunt langskomen.
Daarnaast worden onze administratieve diensten nu ook bereikbaar
op woensdag- en donderdagnamiddag.
Woensdag van 13u.30 tot 16 uur, ideaal voor scholieren. De donderdagnamiddag sluit meteen aan op de avonddienst, zodat de diensten van 13u.30 uur tot 20 uur doorlopend open zijn!
De loketdiensten van St.-Antonius en Zoersel zijn op donderdagnamiddag niet open.

Dit zijn onze nieuwe openingsuren voor u op een rijtje:
het gemeentehuis, Kasteeldreef 55
- alle werkdagen van 8u.30 tot 12u.30
- woensdagnamiddag van 13u.30 tot 16 uur
- donderdagnamiddag doorlopend van 13u.30 tot 20 uur

de loketdienst van St.-Antonius, Handelslei 108
- alle werkdagen van 8u.30 tot 12u.30
- woensdagnamiddag van 13u.30 tot 16 uur
- donderdagavond van 18 tot 20 uur

de loketdienst van Zoersel, Oostmallebaan 15
- alle werkdagen van 8u.30 tot 12u.30
- woensdagnamiddag van 13u.30 tot 16 uur
- dinsdagavond van 18 tot 20 uur

Een opperbest 2003 toegewenst!
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Met dit goede voornemen gingen ook wij van
start. Met nieuwe openingsuren willen we
meer tijd maken voor u.
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LOTEN BRAND- EN GERIEFHOUT

ZONALE SNELHEIDSBEPERKINGEN
EFFECTIEF VAN KRACHT

Het gemeentebestuur verkoopt openbaar een aantal loten hout die

Ruim een jaar geleden nam de gemeenteraad een beslissing tot het invoeren

afkomstig zijn van het vellen en snoeien van bomen. De loten hout

van een zonale snelheidsbeperking.

zijn verdeeld per 3 à 4 m3. U kunt op verschillende loten inschrijven, maar wij kennen maximum één lot per gezin toe.
U kunt de loten bezichtigen in het gemeentepark.
De verkoping gebeurt door schriftelijke biedingen die aangetekend
moeten toekomen bij het gemeentebestuur van Zoersel,

Het ministerie voor verkeer keurde ondertussen het besluit goed. Wellicht
hebt u de voorbije weken de verkeersborden "50 km per uur" in het straatbeeld
zien verschijnen. De zonale snelheidsbeperking in onze gemeente is hiermee
dan ook effectief van kracht.

Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel. U mag uw bieding ook afgeven

Dit houdt in dat in bijna alle straten van Zoersel de snelheid beperkt wordt tot

tegen ontvangstbewijs bij de gemeentelijke dienst Leefmilieu.

50 km per uur. Uitzonderingen zijn: de gewestwegen N12 en N14 en N179,

Vermeld op uw gesloten omslag “openbare verkoop hout”.

de snelweg E34, de bestaande woonerven en zones 30, de Raymond

Wij openen de biedingen op 20 februari 2003 om 18u.30 in de

Delbekestraat (grens met Schilde tussen het kerkhof en de Oude Baan),

trouwzaal van het gemeentehuis.

Eikenlaan en Driesheide, Berkenlaan, en Sint-Antoniusbaan en Voorne tussen

Meer inlichtingen bij:

de agglomeraties van Sint-Antonius en Zoersel.

Monique De Feyter, gemeentelijke dienst Leefmilieu,
tel. 03/380.13.43, fax 03/380.13.30, leefmilieu@zoersel.be

Nogal wat burgers stellen zich echter vragen bij de signalisatie zoals op de
foto. Waarom moet het einde van de zone-50 worden aangegeven als u
onmiddellijk in een agglomeratie komt waar u ook maar 50 km per uur mag

SURFEN? WA’S DA?

rijden? En omgekeerd ook natuurlijk. Kan men dan niet beter telkens beide
borden weglaten?

VORMING VOOR STARTERS
Deze signalisatie is misschien wel eigenaarding, toch is ze correct.
Wegens groot succes nog twee extra avonden!! Wees er snel bij.
PC, internet, surfen, zoersel.be…. Ja, u kunt er niet meer omheen.
Maar wie maakt u wegwijs?

De agglomeratieborden bakenen een bebouwde kom af. Dit betekent niet
alleen dat de snelheid er beperkt wordt. Ook andere verkeersregels, zoals parkeren op de verhoogde berm of het wegrijden van lijnbussen aan hun halte,

De gemeentelijke dienst Vorming organiseert een specifieke vor-

zijn verschillend binnen en buiten de bebouwde kom.

ming voor absolute beginners. Het gaat om een korte initiatie van

Dus moet er telkens duidelijk gemaakt worden waar de bebouwde kom over-

2,5 uren in PC en internetgebruik. De zes lessen die wij eerder

gaat in een zone-50 en omgekeerd.

organiseerden, waren snel volgeboekt. Daarom zijn er twee nieuwe
data voorzien: maandag 17 februari en dinsdag 25 februari, telkens
van 20 tot 22u.30.
De prijs bedraagt 6 euro.
Meer informatie en inschrijvingen bij:
Diane Weyten, gemeentelijke dienst
Vorming, tel. 03/380.13.81 of
Marc Bachot, gemeentelijke dienst
Communicatie, tel.03/380.13.02.

PAPIER & KARTON
OPHALING IN DE BLOEMENWIJK
Papier en karton werden op 18 december vorig jaar slecht opgehaald in de meeste straten van de Bloemenwijk. Nadat verschillende bewoners het gemeentebestuur hierover inlichtten, werd de
ophaler gecontacteerd. Het bedrijf dat in opdracht van het gemeentebestuur de ophaling verzorgt, haalde het resterende papier en karton pas op vrijdag 20 december op.
Het gemeentebestuur heeft de ophaler in gebreke gesteld. Wij streven
ernaar dat alle ophalingen correct verlopen.
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EGROTING 2003
een evenwichtig financieel plan

De laatste jaren verhoogden al heel wat gemeenten hun belastingen. De druk op
de gemeentefinanciën is inderdaad bijzonder groot.

grafiek 1:

evolutie aanvullende personenbelasting
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Zoersel doet zijn uiterste best om via besparingen een belastingverhoging te vermijden. Deze opgave wordt echter alsmaar zwaarder.
We rekenen er net als alle gemeenten op dat de federale eerste minister werk
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gemiddelde Vlaamse gemeenten
6,80%
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Zoersel
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maakt van de beloofde compensaties voor het verlies aan dividenden. Zoniet
zullen ook wij fiscale aanpassingen moeten doen.
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meer moeten bijdragen via de algemene belas-

Hierdoor slagen we erin om de Zoerselse schuld

Door een zuinig beleid creëren we ruimte voor

tingen, want, de rekening moet hoe dan ook

constant te houden, wat een procentuele daling

onze kernopdrachten. En ja… de toeters en

worden betaald.

betekent (zie grafiek 3).

bellen moeten dan wijken.

We voeren echter ook compensaties in: elke

De problematiek van de wateroverlast is onze

Zoerselse inwoner krijgt vier gratis huisvuilzak-

DENKEN

eerste prioriteit.

ken. Dit vervangt de vroegere sociale correctie

We zetten in de loop van dit jaar € 400.000,-

We voorzien € 200.000,- voor het ruimen van de

voor grote gezinnen. Voor een aantal financieel

opzij om de stijgende pensioenlast ook in de

grachten en € 80.000,- voor het maaien van de

zwakkere groepen is een korting van 25%

toekomst te kunnen betalen. In onze meerjaren-

bermen (met opzuiging) en het reinigen van de

voorzien op de huisvuilbelasting (lage pensioe-

planning voorzien we dat we er telkens nog eens

straatgoten. Daarnaast maken we € 40.000,- vrij

nen, oudere langdurige werklozen, mindervali-

€ 25.000,- aan toevoegen. Deze gelden zullen

voor het reinigen van onze riolen.

den,…).

ethisch en duurzaam belegd worden. Hiermee

Nog een belangrijke noot:

vermijden we dat de last wordt doorgeschoven

ruil vóór 1 maart 2003 uw groene container in

naar volgende generaties. Een kwestie van te

De laatste jaren is de huisvuilfactuur voor de ge-

voor een compostvat en betaal slechts de

denken aan morgen.

meente telkens met meer dan € 150.000,- geste-

helft van de huisvuilbelasting, namelijk € 25,-.

gen. Dat betalen we met z'n allen.

De moeite dus om zelf te composteren.

VOOR

HUISVUILFACTUUR

WORDT STEEDS HOGER

Dit willen we veranderen. Vanaf 1 maart hebt u
de grootte van uw afvalfactuur zelf nog meer in

evolutie opcentiemen op onroerende voorheffing

grafiek 2:
1.400

EEN

BEPERKT INVESTERINGSPROGRAMMA

de hand.

dringende herstellingswerken aan het dak van

Dan gaan volgende wijzigingen in:

de kerk van St.-Antonius, alsook schilder-

restafval .....................................€ 1,5 per zak

AAN MORGEN

?
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gemiddelde Vlaamse gemeenten
1.100
1.000

Zoersel

werken .........................................€ 300.000,-

900
800

GFT+ ......€ 1,5 per container (80 l. of 120 l.)
€ 0,75 per container (40 l)

rioleringswerken Berkenlaan en Kapelstraat
(incl. heraanleg van de parking)..€ 700.000,-

700
600
500

huisvuilbelasting ...................................€ 50,-

aankoop gronden Achterstraat voor gemeen-

Er worden nieuwe bordeaux zakken geïntrodu-

schapsinfrastructuur ....................€ 500.000,-

ceerd die € 1,5 per stuk kosten. De huidige grij-

aanpassingen aan de gemeenteschool van

ze zakken mag u nog blijven gebruiken. Vanaf 1

Sint-Antonius (verwarming, lichtkoepel,

maart moet u er wel bijkomend een sticker van

vloer sporthal) .............................€ 300.000,-

€ 0,75 op kleven. De tarifiëring van de GFT+-

wegenwerken (herasfalteren, aanpassingen

container gebeurt met een kleefbandje. Beiden

om wateroverlast te voorkomen, aanpassing

zijn te verkrijgen in het gemeentehuis, in de

drempels, e.d.) .............................€ 200.000,-

loketdiensten en via enkele Zoerselse winkels.

de laatste fase van de heraanleg van Halle-

Deze maatregelen lijken op het eerste gezicht

Dorp.............................................€ 100.000,-

onpopulair. Laat u echter niets wijsmaken.

ereloon om nieuwe rioleringsprojecten voor te

Zonder deze aanpassingen zou elke Zoerselnaar

bereiden .......................................€ 120.000,-
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KENT U THOMAS NOG?

GRACHTEN OP PRIVAAT DOMEIN

NIEUWS VAN DE VZW THOMAS

ZELF RUIMEN OF

11 EURO PER METER PER KANT

Thomas is die dappere jongen uit Halle die de Petrofsky-therapie

De gemeenteraad keurde op 19 december

volgde in de Verenigde Staten in het najaar van 2001.

laatstleden een nieuw politiereglement voor het

Hij kan nu met aangepaste beugels volledig zelfstandig stappen en

ruimen van grachten op privaat domein goed.

gebruikt zijn looprek nog enkel op de speelplaats. Deze zelfstandig-

Alle eigenaars moeten de grachten die over hun

heid heeft zijn zelfvertrouwen enorm goedgedaan.

eigendom lopen ten allen tijde goed onder-

Toch moet hij nog bijna elke dag kinesitherapie en zwemles volgen,

houden zodat het water, komende van hoger

aangevuld met de elektrotherapie van Petrofsky. Hij zal ook nog

gelegen percelen, steeds ongehinderd kan

een beencorrectie en een zenuwoperatie in de rug moeten onder-

afvloeien. Indien bomen en/of struiken de goe-

gaan die vergroeiingen moeten corrigeren en voorkomen.

de afwatering belemmeren moet contact opge-

De weg mag dan lang zijn, de eerste positieve resultaten zijn ge-

nomen worden met het gemeentebestuur om

boekt en vormen voor Thomas en zijn ouders duidelijk het signaal

een eventuele kapvergunning te verkrijgen.

dat de ingeslagen weg de goede is.

Indien het gemeentebestuur vaststelt dat de

De vzw Thomas wil iedereen die meewerkten nogmaals bijzonder

ruiming niet naar behoren is uitgevoerd, zal het

hartelijk danken voor de inzet en de solidariteit, die het Thomas

via een aangetekende brief de boordeigenaars

mogelijk gemaakt hebben deze vorderingen te maken.

alsnog verzoeken de ruiming binnen een bepaalde termijn uit te voeren. Zoniet zal de ruiming ambtshalve en ten hunnen laste uitgevoerd
worden, onverminderd de toepassing van de

CREATIEVELINGEN GEZOCHT
TENTOONSTELLING “SENIOREN

&

politiestraffen.

KUNST”

In geval van hoogdringendheid (vb. bij ernstige
wateroverlast) kan het bestuur onmiddellijk

Van vrijdag 25 april tot en met 4 mei 2003 is Vlaanderen weer in de

optreden.

ban van de “Week van de Amateurkunsten”. Onder het motto “Stop

Onze diensten hebben steeds toegang tot de

met broeden… Verbaas hen” worden gedurende een week zoveel

eigendommen waar de grachten doorlopen om

mogelijk creatieve talenten en artistieke zielen aangespoord om hun

zich ervan te vergewissen dat zij geruimd zijn

kunstzinnige vruchten aan het grote publiek te tonen.

en, of zo nodig, de ruiming te doen.

De gemeentelijke culturele raad en seniorenraad organiseren naar

Het gemeentebestuur zal de kosten voor de

aanleiding van de Week Van de Amateurkunsten voor de derde maal

ruiming altijd terugvorderen van de in gebreke

een tentoonstelling “Senioren en Kunst”.

gebleven boordeigenaar(s).

Hierbij lanceren wij een oproep aan alle gemeentelijke, artistieke

Deze kosten bedragen 11 euro per meter per

talenten van 55 jaar en ouder die schilderen, beeldhouwen,

boord. Deze kostprijs is gekoppeld aan de index

fotograferen,… om deel te nemen aan de tentoonstelling. “Senioren

en wordt jaarlijks aangepast.
Het nieuwe reglement is een van de maatrege-

en Kunst” gaat door tijdens het weekend van zaterdag

len

26 en zondag 27 april in het Zonneputteke.

die

wateroverlast

voorkomen.
Bent u geïnteresseerd?
Wilt u deelnemen?
Laat dan vóór woensdag 19 februari
iets weten aan de onder-voorzitter van
de gemeentelijke seniorenraad,
Marcel Verheyen,
Karel Uyterhoevenlaan 16,
tel. 03/383.66.64.
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OUDE BIBLIOTHEEKBOEKEN
Uit de collectie van de bibliotheek worden
regelmatig

versleten

en

verouderde

boeken verwijderd.
Misschien zitten daar toch nog boeken
tussen die ú wel interessant vindt.
Kom alleszins eens kijken !
WANNEER &

WAAR

zaterdag 8 februari 2003 van 9 tot 14 uur in de
inkomhal van de hoofdbibliotheek in het Zonneputteke.
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