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GEMEENTE

Mag ik even met de deur in huis vallen? Met een gemeend verzoek.
Aan ieder van u.
Want we hebben u nodig!
Heel wat Zoerselaars hebben u nodig!
Immers, ook in onze gemeente wo-

K

Z O E R S E L

gesloten op 2 november

nen heel wat oudere en eenzame
mensen. Om hen uit hun isolement
te halen, hebben gemeentebestuur,
OCMW en seniorenraad de handen
in mekaar geslagen.
Onder het motto ‘wij weten elkaar
wonen’ roepen wij iedereen op om
eens binnen te lopen bij een oude-
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re in de buurt. Ook u!
In de seniorenweek zal u op tal van
plaatsen in Zoersel kaartjes vinden.
Verras hiermee eens iemand.
Heel wat mensen zullen blij zijn dat

Dinsdag 2 november sluit het kringlooppark uitzonderlijk we-

er eens een kaartje in de bus valt.

gens overname. De gemeentelijke intercommunale IGEAN zal

Of nog liever dat uzelf eens binnen-

voortaan het kringlooppark beheren.

valt. En meer dan eens!

Het gemeentebestuur maakte deze keuze omdat de uitbating

Zeker nu de dagen korter worden

door IGEAN voor de gemeente, en dus voor de belastingbeta-

en de avonden langer, slaat bij ve-

ler, financieel gunstiger is. Vanzelfsprekend hebben we daarbij

len de eenzaamheid toe.

niet uit het oog verloren dat de dienstverlening aan u als bur-

Met ‘Zoersel (s)tript’ en de onthul-

ger minimaal hetzelfde moet blijven.

ling van ‘De Pier’ in Halle kwam u re-

Voor u als bezoeker verandert er dus voorlopig niets. U blijft ge-

cent massaal naar buiten. Ik hoop

woon met uw pasje naar het kringlooppark van Zoersel gaan

van harte dat u dit ook nu weer doet.

en betaalt contant of met proton volgens de aangeboden frac-

Zo maken we Zoersel een stukje

ties. Ook de service voor het ophalen van steenpuin en snoei-

warmer in de komende koude dagen!

hout en het leveren van hakselhout blijft behouden.

VERSPREIDING:
Gratis bij alle inwoners van Halle, Zoersel en
St.-Antonius.
De GGD-Flits is een uitgave van het
gemeentebestuur van Zoersel.
(nr. wettelijk depot: BD-36.969/ISSN 0771-7199)
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.
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HAAL ZO’N KAART...

WERKEN IN UITVOERING

BRENG EEN BEZOEKJE

STAND VAN ZAKEN

Tijdens de seniorenweek van 15 tot 19 november wordt het pro-

heraanleg Kapelstraat en parking

ject “Aandacht voor eenzame senioren” gelanceerd. Dit project

Deze werken die in augustus gestart zijn schieten goed op. Het

wil duurzame contacten leggen en eenzame ouderen uit hun

gescheiden rioleringstelsel is volledig aangelegd en in gebruik.

isolement halen. Meer dan 60 vrijwilligers van Ziekenzorg, KVG

Het vuil water van alle verenigingslokalen gaat nu naar het zui-

en de seniorenraad staan klaar om een bezoekje te brengen

veringsstation van Pulderbos. Het hemelwater van daken, we-

aan alle 80-plussers. Binnen het project richt de actie “Wij we-

gen en parking vloeit af naar de Dorpsloop, een waterloop van

ten elkaar wonen” zich tot iedereen, jong en oud. Het is een war-

3de categorie die de Kapelstraat dwarst ter hoogte van de

me oproep om een oudere of eenzame niet links te laten liggen.

achteringang van de vrije school.

Met z’n allen kunnen we immers iets doen aan vereenzaming

De klinkerwerken aan de parking zijn in volle aanleg. Als het

en sociaal isolement.

weer geen roet in het eten gooit, zal ook de asfaltverharding van

Woont er bij u iemand in de straat waarvan u weet dat hij of zij

de wegen eind oktober aangelegd zijn.

weinig contacten heeft of de woning niet zelf kan verlaten? Bij

Resten nog de bermen, de plantvakken en het aanplanten van

bakkers, slagers, apothekers en krantenwinkels liggen brief-

bomen en heesters.

kaarten die u kunt meenemen en bij een bezoekje afgeven of in

In de loop van november zal dit werk kunnen beëindigd worden.

de brievenbus steken.
Als buren af en toe een praatje maken, een boodschap doen,
de groencontainer of vuilniszak even buitenzetten,… het zijn
kleine dingen die dikwijls een groot verschil maken.
Doet u ook mee?
Meer info: centraal meldpunt, 0800 12 113.
Vanaf 12 november vindt u de
prentbriefkaarten bij bakkers,
slagers, apothekers en kran-

asfalteren van verschillende straten

tenwinkels.

Ook dit jaar worden weer verschillende asfaltwegen van een
nieuwe slijtlaag voorzien. Onze aannemer, dezelfde die ook de

aandacht voor eenzame senioren

wij weten elkaar wonen

ring van Antwerpen heraanlegt, moest prioriteit geven aan die
ringwerken, reden waarom in onze gemeente vertraging in de
uitvoering is ontstaan.
De asfalteringswerken zijn door de aannemer nu gepland voor
de eerste week van november.

TABAK STOP LIJN

Volgende straten staan op het programma: Meerheideweg,

INFORMEREN EN ADVISEREN

laan, Felix Timmermanslaan, Hendrik Consciencelaan, Man-

Rodenbachlaan, Schaddestraat, Hazenpad, Stijn Streuvelsderleylaan, Sinjorendreef, Mostheuvelstraat, Einhoven, parking

De Tabak Stop Lijn wil zowel rokers als niet-rokers informeren

Antonia, Paddenklank (deel voorbij Klein Herentals), Sint-Mar-

en adviseren. Iedereen met vragen over roken en stoppen met

tinusstraat, Lotelinglaan, Kwikaard (van Kapellei tot aan de

roken mag bellen. Het nieuwe nummer 070 22 72 27 (€ 0,174

Jozef Cornelissenlaan), parkeerstrook aan het Kermisplein,

per minuut) kunt u elke werkdag van 8 tot 19 uur bereiken.

brandweg rond het nieuwe KLJ-lokaal, Pijpekop in de Kleistraat

Bovendien is er elke dag van 15 tot 19 uur permanentie door art-

en de herstelling van het wegdek op het kruispunt Hoekstraat

sen of psychologen die gespecialiseerd zijn in rookstopbegelei-

en de Antwerpsedreef.

ding. Zij zullen actief luisteren,
duidelijke informatie verstrekken en eventueel doorverwijzen naar professionele gezondheidswerkers. Vraag en
antwoord via e-mail behoren
ook tot de mogelijkheden:
tabakstop@kanker.be.
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HET IS WEER ZOVER

BUZZY, BUZZY,...

BLAD OP DE GROND GEZOND

PASJE VOOR

De herfst is gearriveerd en de bladeren

De Buzzy Pazz is een abonnement voor

Met het plan “Minder hinder” wil De Lijn

vallen weer bij de vleet! Of ze nuttig zijn?

jongeren tot en met 24 jaar. Hiermee kan

tijdens de werken aan de Antwerpse

Ja hoor, afgevallen bladeren hebben

je zeven dagen op zeven onbeperkt rei-

ring een vlotte verbinding naar de stad

zeker hun nut!

zen met alle bussen en trams van De

blijven verzekeren. Nog tot eind 2005

Ze beschermen de wortels van de bo-

Lijn in heel Vlaanderen. Je kan hem ook

heeft u tijdens de spitsuren elk kwartier

men tegen vorst en dieren zoals egels

gebruiken bij vervoer met De Lijn naar

een vaste, snelle verbinding naar de

en regenwormen tegen het gure winter-

onder andere festivals, concerten en

stad. U kunt de auto makkelijk kwijt op

weer. Bovendien verrijkt de natuurlijke

grote evenementen.

de nieuwe Park & Ride-parking aan Den

vertering van bladeren de bodem met

Normaal koop je de Buzzy Pazz in een

Haan. De bus rijdt via de autosnel-

voedingsstoffen.

Lijnwinkel. Recent stelde het schepen-

weg in een voorbehouden rij-

De bladeren in de dakgoot of op het tuin-

college aan De Lijn voor om in de toe-

pad laat u beter niet liggen. Strooi ze tus-

komst voor het begin van het nieuwe

sen de struiken. Zo werken ze isolerend

schooljaar gedurende enkele dagen

voor uw planten. U kunt de bladeren ook

een loket te installeren in Sint-

rond uw compostvat leggen of scherm

Antonius. Als De Lijn positief rea-

er andere vorstgevoelige zaken mee af.

geert moeten jullie voor een

Overtollige bladeren steekt u bijvoor-

Buzzy Pazz niet meer naar

van de Lijn, verkrijgbaar in

beeld in een plastiek zak, dichtknopen

Turnhout of Antwerpen en

het gemeentehuis en de lo-

en voorzien van enkele gaten. Na enke-

zijn jullie toch nog spot-

le weken levert dit bladgrond op.

goedkoop onderweg.

- 25-JARIGEN

IN DE SPITS
SNEL

MET DE

BUS

strook

op

een half uur
naar het centrum
van Antwerpen.
Meer info: raadpleeg de
gratis folder “Minder hinder”

ketdiensten (Handelslei 108,
Oostmallebaan15).

De bladeren die dan nog overblijven
kunt u composteren of naar het kringlooppark brengen.

UW ELEKTRONISHE IDENTITEITSKAART

Ook dit jaar plaatsten we weer bladkor-

STAND VAN ZAKEN EN HOE BEKOMEN

ven in de straten waar gemeentebomen
staan. U kunt een bladkorf aanvragen
via het groene nummer 0800 14 529.
Zoals u al in verschillende kranten kon lezen, verloopt de opstartprocedure van de
elektronische identiteitskaart niet van een leien dakje. Wij hopen nog altijd vanaf 1 november 2004 van start te kunnen gaan. Uiteraard is deze datum onder voorbehoud.
Graag leggen wij u nu al uit hoe u uw elektronische identiteitskaart kunt bekomen.
U moet uw elektronische identiteitskaart niet zelf aanvragen. Hiervoor ontvangt u van
ons een oproepkaart. U komt hiermee én met een recente pasfoto (kleur) met witte
achtergrond en vooraanzicht naar het gemeentehuis of een loketdienst. Uw nieuwe
elektronische identiteitskaart kost 10 euro (kostprijs die het gemeentebestuur ook aan

OPGELET
ONDERNEMERS

de overheid betaalt), te betalen bij de aanvraag.
Bij uw aanvraag handtekent u het basisdocument en in overleg maken we een afspraak
wanneer u uw nieuwe identiteitskaart komt ophalen.
Ongeveer drie weken later ontvangt u een grijs briefje in de brievenbus. Dit grijs briefje

Er werd ons gemeld dat een firma uit

is zéér belangrijk, hierop staan uw Puk- en Pincode. Deze codes zijn persoonlijke co-

Heverlee advertenties werft voor het

des, hiermee activeert u uw identiteitskaart. Na het activeren met de oorspronkelijke

drukken van een gemeenteplan. Dit plan

codes kunt u uw pincode wijzigen, bijvoorbeeld in de pincode van uw bankkaart.

wordt niet uitgegeven in samenwerking

Verlies of diefstal van uw elektronische identiteitskaart moet u onmiddellijk aangeven bij

met of in opdracht van het gemeentebe-

de politie. Let er op dat de politie de elektronische functies van uw verloren of gestolen

stuur. Het gemeentebestuur distantieert

identiteitskaart laat blokkeren. Als u het verlies of de diefstal niet onmiddellijk aan kunt

zich van deze publicatie en kan niet ver-

geven dan moet u zelf uw elektronische functies laten blokkeren. Hiervoor bestaat er

antwoordelijk gesteld worden voor even-

een speciale dienst die u zeven dagen op zeven, vierentwintig uur op vierentwintig kunt

tuele fouten.

bereiken op het nummer 02 210 21 17.
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IN EEN NOTENDOP

BETHANIËNHUIS

11.11.11

STAND VAN ZAKEN

CAMPAGNE

Dit jaar steunt Zoersel een project om
voor iedere Peruaan het recht op zuiver
water te garanderen. Slechts 75 % van
hen heeft toegang tot zuiver drinkwater
en amper 50 % kan dat vandaag nog betalen. Omdat het drinkwater beheerd
wordt door private maatschappijen, die
water zien als koopwaar en niet als
noodzakelijke bron van leven voor mensen, dieren en planten.
11.11.11 steunt hiervoor CONACAMI
(een Peruaanse sociale organisatie) die
de overheid aanzet om zelf de water-

In de Grootste Gemene Deler van juni kon u een en ander lezen over het project

voorziening in handen te nemen via de

Bethaniën. Via dit kanaal willen wij u op de hoogte houden van de stand van zaken in dit

gemeenten.

voor onze gemeente toch wel zeer belangrijke dossier. Momenteel werken vijf door ons

Deze kunnen dan op een eerlijke manier

geselecteerde teams een voorstel uit waarin zij hun visie en de verdere uitwerking op

bepalen hoeveel water de mensen en de

papier zetten. Deze teams bestaan uit een architect, een aannemer en een kredietin-

industrie krijgen en kunnen ook regels

stelling. Op 20 december moeten hun voorstellen binnen zijn.

opleggen om de vervuiling ervan aan

In het voorjaar van 2005 zal het schepencollege, in overleg met alle betrokkenen, het

banden leggen.

team kiezen dat zal instaan voor de verdere afhandeling van het hele dossier. Het is aan

Wat gebeurt er in Zoersel:

dit team om de verbouwing van het Bethaniënhuis tot een open gemeenschapsinfra-

1. Filmavond:

structuur te realiseren, ons te begeleiden bij een nieuwe geïntegreerde manier van wer-

“The Navigators” van Ken Loach,

ken en een voorstel uit te werken voor de gebouwen die dan niet meer nodig zijn voor

vrijdag 12 november in jeudhuis de Non

de gemeentelijke werking (kasteel en bijgebouwen, OCMW-gebouw, loketdienst Sint-Antonius...).

en zaterdag 13 november in jeugdhuis

Het gemeentebestuur heeft dit project ook ingediend bij de VVSG, de koepel van

Zoezel telkens om 20 uur, vanaf 16 jaar.

Vlaamse Steden en Gemeenten en de administratie Binnenlandse Aangelegenheden
van de Vlaamse gemeenschap. Door de integratie en meer efficiënte samenwerking

2. Straatactie:
op zaterdag 13 en zondag 14 november

van de gemeentelijke en OCMW-diensten wil het gemeentebestuur de dienstverlening

In Zoersel verkopen we wenskaarten,

verder verbeteren. Kostenbeheersing, een beter resultaat en meer kunnen doen met

potloden, stiften en sleutelhangers. De

minder middelen is het uitgangspunt. Zoersel was één van de vijf gemeenten die gese-

opbrengst gaat integraal naar het project:

lecteerd werden voor het project ‘versterking van de lokale bestuurskracht’. Hierdoor

“Water voor iedereen in Peru”. In Zoersel

kan Zoersel rekenen op bijkomende deskundige begeleiding van het project en een fi-

en St.-Antonius is er ook een verkoop-

nanciële ondersteuning.

punt aan de supermarkten.

Wij houden u op de hoogte.

In Halle zal er zaterdag van 10 tot 12 uur
op het dorpsplein uitleg worden gegeven,
waarna de verschillende groepen op pad
gaan. Daarna wordt er afgesloten met
een pannenkoek en (warme) drank.

UW MENING BOEIT ONS...
DE RESULTATEN
Uw mening over onze dienstverlening boeit ons! Dit zijn de eerste resultaten!
Sinds half juli roept het gemeentebestuur bezoekers van gemeentehuis, loketdiensten
en Zusterhuis op om even een formuliertje in te vullen. Hiermee peilen wij naar het oordeel van de burger over onze dienstverlening. De eerste resultaten zijn inmiddels verwerkt. Een grote meerderheid is over het algemeen zeer tevreden over de
dienstverlening. 89% is akkoord tot helemaal akkoord met de openingsuren. 88% vindt
dat hij niet te lang moet wachten. 99% vindt het personeel vlot, vriendelijk en deskundig.
Bent u tevreden over onze dienstverlening? Wij vernemen ook graag úw mening. Het

BENT U VERLICHT
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?

enquêteformuliertje blijft ter beschikking liggen. Vul dit even in bij uw volgend bezoek.
Zo weten wij precies hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

