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'Wie zoekt, die vindt', ik herinner het
me als een titel van een Jommekesstrip in mijn jeugdjaren.
Bij het doorlezen van deze Flits moest
ik hieraan denken.
Want u wegwijs maken, dat is wat we
beogen met dit informatieblad.

Wegwijs in een aantal wijzigingen die
we doorvoeren in verschillende beleidsdomeinen.
Allemaal in functie van een betere
dienstverlening aan u als burger.
Zoals de bijkomende locatie voor de
verkiezingen van 13 juni aanstaande.
Om de verkeersproblematiek in de
Achterstraat onder controle te kunnen
houden, zullen vier kiesbureaus ‘verhuizen’ naar zaal ‘Waterweg’ in de
Vesaliuslaan. Opletten dus, inwoners
van Risschot en Sint-Antonius!
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Wegwijs ook in de nieuwe PMD-ophaling. 14 en 15 juni mag u de blauwe
zak een eerste keer buitenzetten. U
krijgt hierover een afzonderlijk infopakket in de bus.
Wegwijs bij de politie ook. Vanaf 1
mei kan u 24 uur per dag, de hele week
rond, terecht in ons commissariaat aan
de Kerkhoflei.
Of nog, wegwijs door de braderij. Op 4
juni is het weer zover. Na al die jaren is
de braderij van Sint-Antonius een
groots evenement geworden. Waarin
kinderen en ouders, maar ook anderen,
mekaar wel eens kwijtraken.
Daarom zullen voor de eerste keer
twee zoekpalen worden geplaatst. Dit
moeten herkenningspunten worden,
zodat ‘verlorenlopers’ niet de hele
avond achter mekaar aanlopen, en
waar ouders eventueel ook hun kleine
ukken kunnen terugvinden.
In deze Flits laten we u er mee kennismaken.

EERSTE ZOEKPALEN GEVONDEN

wie zoekt, die vindt
Op vrijdag 4 juni introduceren wij tijdens de braderij in SintAntonius twee zoekpalen.
Op de ene paal die zich ter hoogte van de Kerkhoflei bevindt,
prijkt een autootje, bovenop de andere paal, aan de Zoerselsteenweg, priemt een kleurrijk huisje.
U kunt deze vormen best vergelijken met de olijke zoekvormen
aan onze onvolprezen Belgische Noordzee.
Voor verloren gelopen kinderen zijn ze een baken van licht,
ouders spreken er een tijdstip af om hun tieners op te halen,
jongeren kunnen er ook gewoon stiekem hun lief ontmoeten.

VERKIEZINGEN IN ST.-ANTONIUS
WATERWEG IS BIJKOMENDE LOCATIE
Om een vlotte stembusgang mogelijk te maken is de kieswijk
St.-Antonius opgesplitst.
De bewoners van Risschot en een gedeelte van de deelgemeente Sint-Antonius moeten nu stemmen in zaal “De
Waterweg” aan de Andreas Vesaliuslaan. U vindt deze zaal
schuin tegenover het ziekenhuis. U mag uw wagen gratis parkeren op de parking van het ziekenhuis.

PLASTIEK - METAAL - DRANKKARTONS
EERSTE INZAMELING IN JUNI

Wat niet wil zeggen dat het daarmee
‘flitspalen’ worden! Maar dat is een
andere discussie, zeker?

Samen met deze Flits ontvangt u een PMD-sensibiliseringspak-

Tot volgende maand!

PMD-sorteerregels. Noteer de nieuwe data van de PMD-ophaling

ket. Neem dit pakket eens rustig door en lees aandachtig de
op uw afvalkalender. De eerste gemeentelijke inzameling van het
PMD gaat door op maandag 14 juni voor de deelgemeenten
Zoersel en Sint-Antonius en op dinsdag 15 juni voor de deelgemeente Halle. Let er wel op dat uw PMD vóór 7u.30 buiten staat!
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POLITIE BLIKT TERUG
JAAROVERZICHT

2003

VANAF 1 MEI DE KLOK ROND
POLITIECOMMISSARIAAT PERMANENT OPEN

2003 ligt alweer bijna een half jaar achter ons. Tijd

Vanaf 1 mei kunt u elke dag, 24 uur op 24 uur, terecht in het politiecommissariaat

voor een terugblik...

aan de Kerkhoflei 14 in St.-Antonius. Telefonisch was het commissariaat al onaf-

De lokale politie deed vorig jaar in onze gemeente
1.840 interventies

(22% van de zone),

waaronder 389

gebroken bereikbaar. Oproepen werden in de week na de openingsuren automatisch doorgeschakeld. In het weekend was er dag en nacht permanentie.

oproepen ‘101’.

Maar vanaf nu draait het commissariaat in Zoersel elke dag de klok rond.

Het aantal inbraken daalde opnieuw aanzienlijk.

" Wij zijn blij dat het commissariaat in Zoersel altijd open blijft. Dit verhoogt in

Hier ziet u de officiële cijfers van het Arrondisse-

belangrijke mate de dienstverlening en de veiligheid in onze gemeente. Deze

menteel Informatie kruispunt (AIK).

stap was mogelijk omdat het commissariaat in Zoersel de uitvalsbasis is voor de

2001: 227

interventieploegen van de lokale politie Voorkempen (Brecht, Malle, Schilde,

2002: 106

2003: 78

De politie hield 29 Inbraak Preventie Acties (IPA).

Zoersel)", aldus de burgemeester.

Hierbij controleerden zij 4.727 voertuigen en 2.568
personen. Verder werden er drie Antigoon-acties
georganiseerd.
Eind 2003 had telde onze politiezone 13 BuurtInfor-

JOOSTENS EN OMGEVING
ONTWERP BIJZONDER PLAN VAN AANLEG

matieNetwerken. Vijf hiervan situeerden zich in
onze

gemeente

(Bloemenwijk,

Zoerselhoek,

Op 22 april keurde de gemeenteraad het ontwerp van het Bijzonder Plan van

Goudveld, Zoerselbos, en Risschot).

Aanleg (BPA) “Joostens en omgeving” voorlopig goed. De opmaak van dit plan

Er waren 210 aanhoudingen, waarvan 117 gerech-

kadert in het zoeken naar een gewenste ordening en inrichting van het open

telijk

gebied gelegen ten westen van het centrum van St.-Antonius. Hoofddoelstel-

(voornamelijk voor winkeldiefstallen)

In 2003 telde onze gemeente 156 aanrijdingen. Bij

lingen bij deze ordening zijn het behoud van de open ruimte en de bescherming

53

van het landschap en van de aanwezige natuurelementen.

(23% van de zone)

de andere 103

daarvan waren er gekwetsen, bij

( 19,5% van de zone)

bleef het gelukkig

bij stoffelijke schade.

Voor dit BPA wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd. Vanaf 19 mei
2004 tot en met 23 juni 2004 ligt het ontwerp-BPA - bestaande uit het plan met
de bestaande en juridische toestand, het bestemmingsplan, het onteigenings-

MET VAKANTIE VERTREKKEN
PRETTIGER ALS U HET VEILIG DOET
Wij wensen u uiteraard een prettige vakantie en u
kunt met een gerust hart vertrekken want:
- voor u vertrekt hebt u zich er zeker van vergewist
dat alle ramen en deuren slotvast zijn.
- u hebt met de buren afgesproken dat zij regelma-

plan, de stedenbouwkundige voorschriften en de memorie van toelichting met de
verantwoording van de afwijking ten opzichte van het gewestplan - ter inzage bij
de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening, Kasteeldreef 55 en dit elke werkdag van 8u.30 tot 12u.30, woensdag van 13u.30 tot 16 uur en donderdag van
13u.30 tot 20 uur.
Als u bij het plan adviezen, opmerkingen of bezwaren wilt formuleren, moet u die
uiterlijk op 23 juni 2004, schriftelijk overmaken aan het College van burgemeester en schepenen.

tig eens langs de woning gaan om te zien of er
niets abnormaals is, misschien rijden zij zelfs het
gras af.

VAKANTIE IN AANTOCHT
OOK KINDEREN MOETE
E N ZICH IDENTIFICEREN

- u hebt aan de politie verscherpt woningtoezicht
gevraagd.

Een vakantieTIP:

De vakantie nadert. Zorg ervoor dat uw kinderen jonger dan twaalf jaar tijdig een geldig
kinderpasje met foto hebben. Deze pasjes

Tegenwoordig is iedereen bereikbaar via zijn GSM.

zijn geldig in Europa. Voor landen waarvoor

Een handig toestelletje met een enorm telefoon-

uzelf een reispas nodig hebt (V.S.A.), moe-

boek. En waarom zou u al uw nummers nog ont-

ten uw kinderen ook een reispas hebben.

houden als u ze toch in dat kleine toestelletje kunt

De kinderpasjes kunt u afhalen bij de

opslagen. Dit maakt wel dat wanneer u uw gsm

gemeentelijke dienst Burgerzaken in

verliest of wanneer hij gestolen wordt u geen enkel

het gemeentehuis of in de gemeente-

nummer meer hebt van het thuisfront.

lijke loketdienst van Sint-Antonius

Misschien schrijft u toch maar best enkele num-

aan de Handelslei 108 of in het

mers op een papiertje.

Lindepaviljoen aan de Oostmalle-

U weet maar nooit!

baan 15.
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JUNI IS COMPOSTMAAND

KANSARME KINDEREN OP VAKANTIEKAMP

COMPOSTMEESTERS OP DE BRADERIJ

DANKZIJ GEMEENTELIJKE KERSTMARKT

Ook hier, in uw eigen gemeente, kunt u kennis ma-

Elk jaar organiseert het Rode Kruis vakantiekampen voor kinderen uit kansarme gezinnen. De

ken met composteren. De gemeentelijke compost-

deelnemers aan de kerstmarkt van 2003 besloten om hieraan een deel van hun opbrengst te

meesters nodigen u alvast uit om hun stand te be-

besteden.Dankzij de inspanning van talrijke verenigingen en par-

zoeken tijdens de braderij van Sint-Antonius op 4

ticulieren brachten we een bedrag van 5.000 euro bij mekaar.

juni aanstaande.

Op donderdag 22 april overhandigde de burgemeester dan ook

Ook in het kringlooppark kunt u hen elke zaterdag-

een symbolische overschrijving aan een delegatie van het Rode

voormiddag vinden. Heeft u vragen of zijn er pro-

Kruis. Een zichtbaar geëmotioneerde mevrouw Minnaert dankte

blemen, zij staan u graag met raad en daad bij.

de deelnemende verenigingen voor hun inspanningen en

We krijgen alsmaar groenere vingers. Niet verwon-

gaf nog een korte toelichting over de manier waarop ze

derlijk dus dat ook composteren weer helemaal ‘in‘

het geld zullen gebruiken. Bij een natje en een droogje

is. Wie zijn tuin- en keukenafval in zijn compostvat

praatten we nog wat na met de afgevaardigden van de

of -hoop gooit, bespaart niet alleen financieel, maar

deelnemende verengingen en werden de eerste

kweekt ook de ideale voedingsbodem voor een

afspraken gemaakt voor de kerstmarkt editie 2004.

weelderige vruchtbare tuin. Om die milieuvriendelijke trend nog een duwtje in de rug te geven is juni

BELASTINGAANGIFTE

uitgeroepen tot compostmaand. Op de website van
de Vlaamse Compostorganisatie www.vlaco.be

GEMEENTELIJKE ZITDAGEN

vindt u meer informatie. Brochures kunt u aanvradeelgemeente Zoersel, Lindepaviljoen, Oostmallebaan 15
dinsdag 29 juni 2004
deelgemeente Halle, Zusterhuis, Halle-Dorp 37
woensdag 30 juni 2004
deelgemeente Sint-Antonius, prefablokalen aan de GSA,
Achterstraat, dinsdag 6 juli 2004

gen via de Vlaamse Infolijn 0800-30201 of bij de
gemeentelijke dienst Leefmilieu 0800/14.529.
Onze gemeentelijke compostmeesters vindt u terug
op uw afvalkalender.

MAANDELIJKS GETIPT
DE ENERGIETIP

KANDIDATEN GEZOCHT
BEHEERSORGAAN GEMEENSCHAPSCENTRUM

Isolatiewerken voert u best in de zomer uit. Denk
dus eens aan de volgende mogelijkheden.

In april jl. keurde de gemeenteraad het gemeentelijk cultuurbeleidsplan en de

Dakisolatie en superisolerende beglazing zijn in de

statuten van het beheersorgaan Gemeenschapscentrum goed. Daarmee ne-

meeste bestaande woningen makkelijk toepasbaar

men we in onze gemeente ook een nieuwe start voor het beheer van de zalen

zonder dat een grondige renovatie nodig is.

en lokalen voor cultureel gebruik. Weldra verschijnt een nieuwe speler op het

Isoleer de verwarmingsleidingen in niet-verwarmde

culturele veld: het beheersorgaan voor het Gemeenschapscentrum.

lokalen (kruipruimte, zolder, garage, ...). Met een

Het beheersorgaan heeft in het algemeen tot doel het gemeentebestuur bij te

meter geïsoleerde leiding bespaart u 10 m3 aardgas

staan in het beheer van de gemeentelijke infrastructuur die ter beschikking

per jaar.

staat voor cultureel gebruik. Niettegenstaande dat het gemeentebestuur het be-

Achter de radiatoren plaatst u best reflecterende

slissingsrecht behoudt, heeft het beheersorgaan een belangrijke stem. Ze heeft

folie. Een groot deel van de warmte verdwijnt

informatie-, advies- en inspraakrecht over infrastructuur, investeringen inzake

anders in de muur.

infrastructuur, aankopen van materiaal, aanpassingswerken, reglementering,…

Breng tochtwering en kierdichting aan bij deuren en

kandidaten gezocht

ramen. Hiermee voorkomt u 25% van het warmte-

Uw inbreng, deskundigheid en visie mag niet ontbreken. Vanuit een algemene

verlies.

interesse en vooral vanuit gedrevenheid zoeken we mensen die willen meeden-

Bouwt u een nieuwe woning? Voldoende dik isole-

ken en werken aan het verbeteren van onze infrastructuur. Bent u zo iemand?

ren is de boodschap: 15 cm dakisolatie, 10 cm

Laat het ons dan weten.

spouwmuurisolatie en 6 cm vloerisolatie is zeker

Via een kort briefje kunt u zich kandidaat stellen voor het beheersorgaan. Hier-

geen overbodige luxe.

in geeft u ook een korte motivering waarom u deel wenst uit te maken van het

In een goed geïsoleerde woning kunt u tot de helft

beheersorgaan.

van de verwarmingskosten besparen of honderden

Wij verwachten uw kandidatuurstelling vóór vrijdag 11 juni 2004 bij de gemeen-

euro's per jaar. Bovendien volstaat dan een kleine-

telijke dienst Cultuur, Bart Van Santvliet, Halle-Dorp 37, 2980 Zoersel,

re en dus goedkopere verwarmingsinstallatie.

tel. 03/380.13.93, fax: 03/385.29.09, e-post: cultuur@zoersel.be.
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SPECIAAL INGERICHT

ENTHOUSIAST OP ZOEK NAAR...

VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP

VRIJWILLIGERS LOKAAL OPVANGINITIATIEF

In elke kieswijk is er één stembureau speciaal

Heeft u interesse voor verschillende culturen? Organiseert of begeleidt u graag

ingericht voor mensen met een handicap. Maak

activiteiten? Kunt u enkel uren vrij maken?

gebruik van deze stembureaus ongeacht het num-

Dan is deze oproep misschien wel iets voor u.

mer op uw oproepbrief.

Wij zijn namelijk op zoek naar enthousiaste vrijwilligers tussen 16 en 99 jaar, die

In Zoersel is dit stembureau 58 in de gemeentelijke

zich mee willen inzetten om activiteiten aan te bieden aan de kandidaat

basisschool aan de Kerkstraat 7.

vluchtelingen die in het LOI (lokaal opvanginitiatief) verblijven. Het LOI kunt u

In Sint-Antonius is dit stembureau 67 in de ge-

vergelijken met een kleinschalig opvangcentrum.

meentelijke basisschool aan de Achterstraat en

Bent u geïnteresseerd of bekomt u graag wat meer informatie, neem dan contact

stembureau 76 in zaal De Waterweg aan de Andre-

op met het Heidi Heeren van het OCMW op telefoonnummer 0800/12.113 of mail

as Vesaliuslaan.

naar heidi.heeren@zoersel.be. Heidi Heeren geeft u met plezier meer informatie.

In Halle is dit stembureau 72 in de oude turnzaal
aan het dorpsplein.

‘T IS WEER VOORBIJ DIE MOOIE...

vervoersproblemen?

FUCHSIA WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN

Bel de Handicar op het nummer 03/383.67.65.

Het fuchsia is verdwenen uit het straatbeeld. Maar niet getreurd! Volgend jaar zijn
we er weer, met een nieuwe fuchsia week van de amateurkunsten! Voor we

IN DE KIJKER

definitief afsluiten, nog een terugblik.

VEILIGE SCHOOLFIETSROUTES
Uit meer dan 70 inzendingen selecteerde een jury
13 voorbeeldprojecten die werden opgenomen in

Onze kleuractie 'Ik heb een fuchsia voor kunst' is de meesten niet ontgaan.
Dankzij de bijdragen van de basisscholen en het kinderatelier zag de gemeente
er extra kleurig uit.

het tweede Jaarboek Verkeersveiligheid Vlaanderen. Bij de geselecteerden ook
het project “Veilig en
milieuvriendelijk naar

DORPSZICHT KRIJGT MEERWAARDE
ZOERSELDORP KRIJGT WELDRA NIEUW PARKJE

school” dat op 23 en

De woning aan de Kerkstraat 3 werd onlangs afgebroken. Het dorpszicht kreeg

24

hierdoor een bijzondere meerwaarde. Het gemeentebestuur onderhandelde met

maart

in

Sint-

Antonius van start ging.
In

naam

het

De heraanleg van het terrein is voorzien voor het najaar (volgend plantseizoen).

gemeentebestuur mocht

Voorlopig wordt het terrein opgezaaid en onderhouden door de gemeentelijke diensten.

schepen

van

de kerkfabriek en wil op deze vrijgekomen plaats een parkje inrichten.

van Verkeer

Bob Peeters op 21 april

TE KOOP

het jaarboek ontvangen
van minister Bossuyt.

FIETSEN
Het

WERKEN IN UITVOERING

gemeentebestuur

verkoopt bij opbod weer
een aantal fietsen.

ASFALTERING ZOERSELDORP
Dinsdag 1 juni start de aannemer met het uitbreken

nieuwe lokatie

van de klinkers. Zodra hij hiermee klaar is, begint

De verkoop vindt plaats

het asfalteren. Vóór 17 juni moeten de asfalte-

op donderdag 24 juni

ringswerken in Zoerseldorp klaar zijn want vanaf

2004 om 18 uur bij de

dan starten de werken aan de Antwerpse ring.

gemeentelijke

Wanneer u naar of door Antwerpen moet, kunt u

Openbare Werken aan

zich best vooraf informeren over de maatregelen die

het Zonneputteke in de

de hinder moeten verzachten.

deelgemeente Zoersel.

ATV wijdt hieraan op dinsdag en vrijdag een spe-

De fietsen zelf kunt u

ciale uitzending. Alle informatie vindt u ook op de
speciale webssite www.werkenantwerpen.be
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thema van de maand mei

onkruid

dienst

vanaf 17u.45 ter plaatse
bezichtigen.

