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Stilaan begin ik te beseffen waarom we de maandelijkse GGD “flits” hebben genoemd. 't Lijkt wel
gisteren toen ik het vorig editoriaaltje schreef.
En toch, toch hebben we weer heel wat nieuws te
melden.

Op 24 oktober werd onze gemeentelijke webstek
“gelanceerd”. Intussen hebben al velen onder u een
bezoekje gebracht aan www.zoersel.be, en noteerden we al heel wat suggesties, waarvoor onze hartelijke dank. Van 1 oktober tot 11 november telde
onze stek niet minder dan 5.063 bezoekers, met
een “piek” van 305 op 25 oktober.
Surfers bleven nochtans best binnen dat weekend,
want onze regio werd met de ergste storm sinds
jaren nog maar eens getroffen door een schadeverwekkend natuurfenomeen. Onze brandweer registreerde bijna 300 oproepen. Gelet op het aantal
schadegevallen vroegen wij nogmaals de erkenning als rampgebied aan.
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Na het zeer geslaagde lustrum van vorig jaar organiseert het kerstmarktcomité, dit zijn de vertegenwoordigers van de deelnemende
organisaties zoals de Derde Wereldraad Zoersel, de jumelagecomités, verschillende verenigingen, het gemeentebestuur,… voor de
zesde keer een kerstmarkt.
Net zoals vorig jaar staan de kraampjes op de terreinen van de gemeentelijke basisschool van Sint-Antonius, zaterdag 14 december

Al doet de Sint elk jaar vroeger zijn intrede, we
mogen van geluk spreken dat hij eind oktober nog
net niet was aangekomen. Want zelfs voor een heilige die al 14 eeuwen lang gewoon is over daken te
lopen, zou er wellicht te veel wind geweest zijn.
De Sint een ongeval, het zou spijtig zijn voor alle
hopende kinderhartjes, zelfs voor alle volwassenen
die nog graag hebben dat hij langs komt. Zoals ook
wij nog stiekem hopen...

van 12u.30 tot 20 uur en zondag 15 december van 10 tot 17 uur.

Zeker nu we bezig zijn met de opmaak van de
begroting 2003. Zoersel verder uitbouwen zonder
te raken aan de personenbelasting en onroerende
voorheffing is, zeker nu onze regeringen de laatste
jaren voor de gemeenten tal van nadelige maatregelen hebben genomen, geen gemakkelijke taak.

enigingen. Vorig jaar werd maar liefst 4.460,00 euro ingezameld

In een ongedwongen sfeer kunt u er vrienden ontmoeten, eindejaarsgeschenkjes kopen, informatie inwinnen over de lopende projecten, andere continenten ontdekken, of gewoon bij een natje en
een droogje genieten van de gezellige ambiance die de Zoerselse
kerstmarkt toch ieder jaar kenmerkt.
Zoals velen al weten gaat een deel van de opbrengst van de kerstmarkt naar een centraal project, gekozen door de deelnemende vervoor de aankoop van een ziekenwagen voor Kalisz uit Polen en voor
Taalfabet uit Wommelgem.
Dit jaar werd er gekozen voor twee centrale projecten, namelijk:
- drinkbaar water voor de Subanen in de Filippijnen;
- een container voor Bagaya in Senegal met materiaal voor de

Wateroverlast tegengaan wordt zeker één van de
prioriteiten.

school, de materniteit en het dispensarium.

Er staan dit jaar ook nog tal van activiteiten op het
programma, zoals de kampioenenviering, een
inbraakpreventie-avond, de traditionele kerstmarkt
op 14 en 15 december, de uitreiking van de cultuurprijs, het kerstspel, enz.

leren wegen en meten, schriften, cursuspapier, schrijfgerief, bord-

Er is dus nog veel nieuws voor de kattenpersdienst
van onze gemeentehuiskater. “Rek je maar uit,
Socks, het dak op. En o ja, als je de Sint tegenkomt, wil je hem toch vragen ook eens langs te
komen?”

Wie heeft er landkaarten, wereldbollen, didactisch materiaal om te
verf, krijtjes, muskietennetten, katoenen lakens, rolstoelen
en brillen? Een financiële bijdrage voor het vervoer van de container kunt u storten op rekeningnummer 743-0064670-82 met vermelding
van “container voor Bagaya”.
Wij hopen dat wij u allemaal
mogen verwelkomen op de kerstmarkt!
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ZONEVREEMDE WONINGEN
REGULARISATIE ÉÉNMALIG MOGELIJK
ZONEVREEMD

IN NIET-KWETSBAAR GEBIED
= agrarisch gebied, landschappelijk waardevol agrarisch
gebied, parkgebied

DONDERDAG 12 DECEMBER, 20 UUR

Bent u eigenaar van een zonevreemde woning die gelegen is in
niet-kwetsbaar gebied? Werd die woning legaal gebouwd? Heeft u
ooit verbouwings-, herbouwings- of uitbreidingswerken aan het
hoofdgebouw van die woning uitgevoerd zonder dat u daar een vergunning voor had?
Dan heeft u nu éénmalig de mogelijkheid om deze werken te regulariseren.
LET OP: de regularisatie geldt alleen voor de werken aan het hoofdgebouw en niet aan de volledig vrijstaande bijgebouwen.
ZONEVREEMD

IN KWETSBAAR GEBIED (nieuw sinds 26 oktober 2002)
= bosgebied, natuurgebied, agrarisch gebied met ecologische waarde

ZONNEPUTTEKE, ZOERSEL

Bent u eigenaar van een zonevreemde woning die gelegen is in
kwetsbaar gebied? Werd die woning legaal gebouwd? Heeft u ooit
verbouwingswerken aan het hoofdgebouw van die woning uitgevoerd (dus binnen het vergund volume) zonder dat u daar een verBij veel mensen is een inbraak één van hun allergrootste angsten! Een onbe-

gunning voor had?
Dan heeft u nu éénmalig de mogelijkheid om de verbouwingswer-

ker laat niet alleen veel materiële schade maar ook emotionele schade achter.

ken te regulariseren.
LET

OP:

kende komt in uw huis en haalt al uw persoonlijke spullen overhoop. De inbre-

alleen de verbouwingswerken aan het hoofdgebouw ko-

Gelukkig kunt u zelf het een en ander doen om een inbraak te voorkomen. De
lokale politie kan u helpen de juiste maatregelen te treffen. Wordt geen slacht-

men in aanmerking voor regularisatie.

offer van inbraak en bezoek onze informatieavond inbraakpreventie, die
WANNEER

AANVRAGEN?

wegens groot succes in onze gemeente wordt herhaald.

Voor beide gebieden moet u uw regularisatieaanvraag indienen
vóór 31 januari 2003. Na deze datum vervalt deze éénmalige
mogelijkheid. Ook als u een gerechtelijke procedure heeft lopen,

DE CAMPAGNE, DE RESULTATEN
“KOM

dient u best een regularisatieaanvraag in.
MEER

OP TEGEN KANKER”

Kanker is nog steeds een van de ergste dingen die een mens kan overkomen.

INFORMATIE

Ondertussen werkt het gemeentebestuur een plan uit voor vergun-

Een campagne als “Kom op tegen Kanker” wil de lat lager leggen om open

ningen en/of regularisaties in de toekomst voor de bijgebouwen én

over kanker te praten. Ze wil het publiek sensibiliseren voor de situatie van de

voor uitbreidings- en herbouwingswerken.

patiënt en zijn omgeving. En ze wil geld bij elkaar brengen om concrete pro-

Wilt u meer informatie contacteer de gemeentelijke dienst

jecten te realiseren, bijvoorbeeld rond kinderen en kanker, palliatieve zorg en

Ruimtelijke Ordening & Huisvesting, tel. 03/380.13.97.

psychosociale begeleiding van kankerpatiënten.
Ook onze gemeente is voor deze problematiek niet onbeworgen. Op zaterdag

EURO-ZOERSEL 2002
HERINNERINGEN IN BEELD
In de Grootste Gemene Deler van september publiceerden wij een
fotoreportage van Euro-Zoersel 2002. Veel mensen vragen ons nu
of deze foto’s te koop zijn en of er nog
meer foto’s zijn. Wij vroegen dit
even na. Inderdaad, de 428
foto’s zijn op CD te koop bij
de vzw Eurozoersel aan
3,50 euro per CD. Wenst u
zo’n CD contacteer dan Jef
Joosten, tel. 0477/27.93.11.
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14 en zondag 15 september ging het plantjesweekend ten voordele van “Kom
op tegen Kanker” door. Personeelsleden en mandatarissen van het gemeentebestuur verkochten samen 1.000 plantjes. Dit
zorgde voor een opbrengst van
5.000 euro.
Meer informatie bij Diane
Weyten, Halle-Dorp 37, tel.
03/380.13.81, e-mail:
sociale.zaken@zoersel.be.
Neem ook eens een kijkje
op de website van “Kom op
tegen Kanker”.

SURFEN? WA’S DA?

OVER

INTRODUCTIE VOOR STARTERS
PC, internet, surfen, apenstaart,
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zoersel.be… Ja, u kunt er niet
meer omheen. Maar wie maakt
u wegwijs?
De

gemeentelijke

dienst

Vorming organiseert een
specifieke introductie. Het
gaat om een korte initiatie in PC en internetgebruik van ongeveer twee uren.
De data en de uren:
donderdag 12 december om 14 uur, dinsdag 14 januari om
20 uur, maandag 13 januari om 14 uur, dinsdag 11 februari om 20 uur en donderdag 13 februari om 14 uur.
De prijs: 6,00 euro.
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Voor meer informatie en voor uw inschrijving kunt u
terecht bij de gemeentelijke dienst Vorming, tel.
03/380.13.81

of

bij

de

gemeentelijke

dienst

Communicatie & Voorlichting, tel. 03/380.13.02.

DUURZAAMHEIDSTEST AFVALKALENDER

MAANDTHEMA NOVEMBER: KOOP GEEN AFVAL

OPROEP KANDIDATEN
GEMACHTIGDE OPZICHTERS

Al sinds 1988 zijn er in onze gemeente een aantal mensen als “gemachtigde opzichter” werkzaam. Zij zorgen
ervoor dat onze kinderen veilig de schoolpoorten bereiken. Hun aanwezigheid op drukke kruispunten en oversteekplaatsen is niet afhankelijk van het weer. Op alle
schooldagen, in regen en wind, bij vorst en sneeuw, dragen zij bij tot een veiligere schoolomgeving.
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De juiste antwoorden zijn “b, c en
e”. U koopt beter producten in grotere verpakkingen (bulk). Veel producten zijn al apart verpakt met
daarrond nog eens een plastieken
verpakking, bijvoorbeeld kleine
drankbrikjes. U koopt veel milieuvriendelijker als u grotere bussen

Voor dit schooljaar willen wij de ploeg opzichters nog
uitbreiden.

koopt. Voor de smaak moet u het
niet laten. Die blijft dezelfde en u

Als opzichter wordt u gemachtigd door de burgemeester.

hebt veel minder afval. Groeten en fruit pakt wordt. De handelaars die dit doen,

Het gemeentebestuur zorgt voor de nodige uitrusting,

koopt u ook beter vers. Zo zijn ze niet herkent u aan de sticker “eco-shopping”.

opleiding, een degelijke verzekering en een vergoeding.

alleen onverpakt maar de smaak is natuur- Als u hierover meer wilt weten, surf dan

Voelt u zich geroepen en bent u 18 jaar of ouder, neem

lijker en ze bevatten meer vitaminen.

dan contact met Hans Clippeleyr, politie Voorkemepen,

Hetzelfde geldt voor kaas en vlees. In som- Dus: koop zo weinig mogelijk producten

tel.

mige winkels vult men zelfs uw eigen pot- in plastieken verpakkingen en in brik! Of

03/312.94.14,

politie@zoersel.be.

fax

03/312.59.44,

e-mail:

ook eens naar www.ecoshopping.be.

jes zodat uw beleg niet meer onnodig ver- zoals de slogan zegt: “Koop geen afval!”
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AANGENAAM, BENT U ROB?

WIE ROB IS, IS RUSTIG OP DE BAAN

Maximumsnelheden, snelheidscontroles, onbemande camera’s en
verkeerscontroles? Ze zijn absoluut nodig. Maar beter is nog dat
we er samen werk van maken. Voor een veiliger verkeer én een
betere leefomgeving. Want hoe hoger de snelheid, hoe groter het
risico op een ernstig ongeval en hoe groter de luchtverontreiniging. Wie minder snel rijdt, toont meteen ook respect voor het
leven en voor het milieu.

“D E KIOSK O P HET DORPSPLEIN VA N HALLE I S AFGEWERKT”

Geef de ROB-sticker een plaatsje op uw
wagen. Zo weet iedereen het meteen: u
bent ROB, u bent Rustig Op de Baan. U
bent voor veiliger verkeer
en voor een betere leefomgeving.
Wilt u hierover meer informatie of wilt u de sticker? Beiden kunt u afhalen in het gemeentehuis
en in de gemeentelijke loketdiensten of u contacteert de Vlaamse Infolijn, tel. 0800/30.201.

SNELHEID + REACTIETIJD + ...
AFSTAND TOT STILSTAND

= REMAFSTAND

CORRECTIE

OPENINGSUREN “DE POST”

FIETSEN
TE KOOP BIJ OPBOD

ZOERSEL 1: Sint-Antonius,

Het gemeentebestuur verkoopt bij

Kerkhoflei 16, tel. 03/383.08.18,

opbod een aantal fietsen. De ver-

dagelijks geopend van 8 tot 12u.30

koop vindt plaats op donderdag 19

en van 13u.30 tot 17 uur,

december 2002 om 18 uur aan het

op maandag tot 18 uur en op zater-

politiecommissari-

dag van 9 tot 12 uur (niet in juli en

aat

augustus).

Kerkhoflei 14

ZOERSEL 2: Zoersel,

in de deelge-

Dorp 46, tel. 03/312.20.03,

meente Sint-

dagelijks geopend van 9 tot 12 u.30

Antonius.

en van 13u.30 tot 16 uur,

De fietsen kunt

op maandag van 11 tot 12u.30 en

u vanaf 17u.45

van 14 tot 18u.30.

bezichtigen.

aan

de

In onze vorige GGD spraken we ook al over snelheid. Toen vroegen we ons af of de maximum snelheid een verplichting is en
bekeken we de eventuele tijdswinst.
Om de risico's toch nog even te onderlijnen, bespreken wij nu met
u “de remafstand”. Maar denk er aan, voor dat u met uw voet op
uw rem staat, hebt u toch nog enkele seconden of meters nodig
om te reageren.

Het is weer zover. Het seizoen van

De hieronder weergegeven waarden verkregen we door een proef

de “donkere dagen” is gestart. In

met een auto die in perfecte staat is. De proef werd uitgevoerd op

deze tijd van het jaar is het van

een droog wegdek en de bestuurder kreeg een reactietijd van één

levensbelang dat u als fietser uw

seconde. Deze reactietijd is erg kort, u en ik doen er waarschijn-

licht aansteekt. Zonder licht rijden,

lijk langer over.

is in deze donker dagen aartsgevaarlijk. U rijdt best altijd met uw fiets-

snelheid

reactie-afstand

rem-afstand

totale afstand

licht aan, zo wordt u beter gezien.

50 km per uur

14 meter

13 meter

27 meter

De lokale politie zal er in de komen-

70 km per uur

19 meter

25 meter

44 meter

de weken op toezien dat u

70 km per uur

25 meter

41 meter

66 meter

uw fietslicht gebruikt.

120 km per uur

33 meter

73 meter

106 meter

Zij doen dit door pre-

We kunnen deze reslutaten ook plastischer uitdrukken als we de
"botsingssnelheid" vergelijken met een val vanaf een hoogte:
- 50 km per uur is dan gelijk aan een val vanaf de 3de verdieping
(=10 meter),
- 70 km per uur aan een val vanaf de 7de verdieping (= 20 m.),

ventieve fietscontroles in de scholen en
door algemeen toezicht op onze openbare wegen.

- 90 km per uur aan een val vanaf de 11de verdieping (= 32 m.),

Wij denken aan uw vei-

- 120 km per uur aan een val vanaf de 19de verdieping (= 58 m.).

ligheid, helpt u mee?
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