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Versie 3/4/2018

planning realisatie 30/06

Zorgende gemeente

Exploitatie uitgaven 3.633.538 1.857.235

ontvangsten 2.929.663 1.222.293

saldo -703.875 -634.942

Investeringen uitgaven 748.184 5.339

ontvangsten 611.910 0

saldo -136.274 -5.339

Financiering uitgaven 100.000 0

ontvangsten 0 0

saldo -100.000 0

Levenslang leren

Exploitatie uitgaven 5.191.014 401.987

ontvangsten 4.992.733 668.234

saldo -198.281 266.248

Investeringen uitgaven 404.500 43.060

ontvangsten 0 0

saldo -404.500 -43.060

Financiering uitgaven 0 0

ontvangsten 0 0

saldo 0 0

Bruisende gemeente

Exploitatie uitgaven 1.501.972 737.657

ontvangsten 164.067 65.296

saldo -1.337.905 -672.361

Investeringen uitgaven 3.202.527 16.157

ontvangsten 301.616 18.692

saldo -2.900.911 2.535

Financiering uitgaven 0 0

ontvangsten 0 0

saldo 0 0

Wonen en natuur

Exploitatie uitgaven 1.534.732 639.606

ontvangsten 695.700 347.441

saldo -839.032 -292.165

Investeringen uitgaven 840.605 127.880

ontvangsten 1.942.441 155.800

saldo 1.101.836 27.920

Financiering uitgaven 0 0

ontvangsten 0 0

saldo 0 0

Veilige omgeving

Exploitatie uitgaven 3.111.075 1.616.148

ontvangsten 65.760 4.452

saldo -3.045.315 -1.611.696

Investeringen uitgaven 68.916 13.358

ontvangsten 30.000 0

saldo -38.916 -13.358

Financiering uitgaven 0 0

ontvangsten 0 0

saldo 0 0

Doelstellingenrekening per 30/06/2019
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planning realisatie 30/06

Infrastructuur

Exploitatie uitgaven 764.720 276.668

ontvangsten 287.942 30.834

saldo -476.778 -245.834

Investeringen uitgaven 4.562.863 144.831

ontvangsten 83.000 18.494

saldo -4.479.863 -126.337

Financiering uitgaven 0 0

ontvangsten 0 0

saldo 0 0

Klantgerichte dienstverlening

Exploitatie uitgaven 332.850 104.801

ontvangsten 238.600 65.401

saldo -94.250 -39.400

Investeringen uitgaven 0 0

ontvangsten 0 0

saldo 0 0

Financiering uitgaven 0 0

ontvangsten 0 0

saldo 0 0

Professioneel personeelsbeleid

Exploitatie uitgaven 11.481.396 5.171.305

ontvangsten 446.173 124.716

saldo -11.035.223 -5.046.589

Investeringen uitgaven 3.782.252 41.235

ontvangsten 1.000 0

saldo -3.781.252 -41.235

Financiering uitgaven 0 0

ontvangsten 0 0

saldo 0 0

Gezond financieel beleid

Exploitatie uitgaven 956.723 286.141

ontvangsten 20.377.806 9.001.418

saldo 19.421.083 8.715.277

Investeringen uitgaven 30.778 458

ontvangsten 2.090.000 0

saldo 2.059.222 -458

Financiering uitgaven 1.692.434 354.368

ontvangsten 7.496.924 75.418

saldo 5.804.490 -278.950

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie uitgaven 0 0

ontvangsten 0 0

saldo 0 0

Investeringen uitgaven 0 0

ontvangsten 0 0

saldo 0 0

Financiering uitgaven 0 0

ontvangsten 0 0

saldo 0 0
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planning realisatie 30/06

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen

Exploitatie uitgaven 0 0

ontvangsten 0 0

saldo 0 0

Investeringen uitgaven 0 0

ontvangsten 0 0

saldo 0 0

Financiering uitgaven 0 0

ontvangsten 0 0

saldo 0 0

Totalen

Exploitatie uitgaven 28.508.020 11.091.548

ontvangsten 30.198.444 11.530.085

saldo 1.690.424 438.537

Investeringen uitgaven 13.640.625 392.319

ontvangsten 5.059.967 192.986

saldo -8.580.659 -199.333

Financiering uitgaven 1.792.434 354.368

ontvangsten 7.496.924 75.418

saldo 5.704.490 -278.950
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I. Exploitatie-uitgaven planning realisatie 30/06

TOTAAL EXPLOITATIE-UITGAVEN 28.508.020 11.091.548

A. Operationele uitgaven 28.120.339 11.038.661
1. Goederen en diensten 7.011.624 2.530.728

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 16.076.460 6.045.967

a. Politiek personeel 484.100 265.860

b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 4.044.402 2.224.674

c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 6.623.664 3.276.909

d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 63.550 18.673

e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 4.305.916 0

f. Andere personeelskosten 401.486 169.420

g. Pensioenen 153.342 90.430

3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 843.480 485.341

4. Toegestane werkingssubsidies 4.138.885 1.976.284

- aan de districten 0 0

- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0

- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 190.892 0

- aan welzijnsverenigingen 0 0

- aan andere OCMW-verenigingen 0 0

- aan de politiezone 2.361.203 1.180.602

- aan de hulpverleningszone 630.214 367.625

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0

- aan besturen van de eredienst 11.258 5.629

- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0

- aan andere begunstigden 945.318 422.429

5. Andere operationele uitgaven 49.890 340

B. Financiële uitgaven 387.681 52.887

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 385.780 51.299
 - aan financiële instellingen 379.504 51.299

 - aan andere entiteiten 6.276 0

2. Andere financiële uitgaven 1.901 1.588

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard per 30/06/2019
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II. Exploitatieontvangsten planning realisatie 30/06

TOTAAL EXPLOITATIEONTVANGSTEN 30.198.444 11.530.085

A. Operationele ontvangsten 29.345.600 11.474.677
1. Ontvangsten uit de werking 2.062.632 1.002.707

2. Fiscale ontvangsten en boetes 14.479.056 6.278.692

a. Aanvullende belastingen 13.217.442 5.474.805

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 5.526.241 36.480

- Aanvullende belasting op de personenbelasting 7.305.844 5.284.389

- Andere aanvullende belastingen 385.357 153.936

b. Andere belastingen en boetes 1.261.614 803.887

3. Werkingssubsidies 11.959.561 3.850.720

a. Algemene werkingssubsidies 5.065.378 2.601.085

- Gemeentefonds 4.111.252 2.117.452

- Andere algemene werkingssubsidies 954.126 483.633

- van de federale overheid 12.200 8.477

- van de Vlaamse overheid 941.926 475.157

- van de provincie 0 0

- van de gemeente 0 0

- van het OCMW 0 0

- van andere entiteiten 0 0

b. Specifieke werkingssubsidies 6.894.183 1.249.635

- van de federale overheid 1.889.450 580.516

- van de Vlaamse overheid 5.004.733 668.465

- van de provincie 0 0

- van de gemeente 0 0

- van het OCMW 0 0

- van andere entiteiten 0 654

4. Recuperatie individuele hulpverlening 237.500 197.480

5. Andere operationele ontvangsten 606.851 145.077

B. Financiële ontvangsten 852.844 55.408

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0

III. Exploitatiesaldo 1.690.424 438.537
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I. Investeringsuitgaven planning realisatie 30/06

TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN 13.640.625 392.319

A. Investeringen in financiële vaste activa 444 458

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke 443 458

3. OCMW-verenigingen 0 0

4. Andere financiële vaste activa 1 1

B. Investeringen in materiële vaste activa 13.102.005 335.898

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 13.102.005 335.898
a. Terreinen en gebouwen 7.607.052 56.100

b. Wegen en andere infrastructuur 4.435.574 134.940

c. Roerende goederen 624.306 99.889

d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0

e. Erfgoed 435.074 44.968

2. Andere materiële vaste activa 0 0
a. Onroerende goederen 0 0

b. Roerende goederen 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 201.131 13.358

D. Toegestane investeringssubsidies 337.044 42.605
- aan de districten 0 0

- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0

- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0

- aan welzijnsverenigingen 0 0

- aan andere OCMW-verenigingen 0 0

- aan de politiezone 0 0

- aan de hulpverleningszone 0 0

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 198.953 0

- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0

- aan besturen van de eredienst 30.334 0

- aan andere begunstigden 107.757 42.605

II. Investeringsontvangsten planning realisatie 30/06

TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN 5.059.967 192.986

A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke 0 0

3. OCMW-verenigingen 0 0

4. Andere financiële vaste activa 0 0

B. Verkoop van materiële vaste activa 4.610.126 0

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 612.910 0
a. Terreinen en gebouwen 611.910 0

b. Wegen en andere infrastructuur 0 0

c. Roerende goederen 1.000 0

d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0

e. Erfgoed 0 0

2. Andere materiële vaste activa 3.997.216 0
a. Onroerende goederen 3.997.216 0

b. Roerende goederen 0 0

C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 449.841 192.986

- van de federale overheid 0 0

- van de Vlaamse overheid 70.000 4.500

- van de provincie 32.829 0

- van de gemeente 0 0

- van het OCMW 0 0

- van andere entiteiten 347.012 188.486

III. Investeringssaldo -8.580.659 -199.333
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Saldo exploitatie en investeringen -6.890.235 239.204

I. Financieringsuitgaven planning realisatie 30/06

TOTAAL FINANCIERINGSUITGAVEN 1.792.434 354.368

A. Vereffening van financiële schulden 1.692.434 354.368

1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 1.692.434 354.368

2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 0 0

B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0

C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 100.000 0

1. Toegestane leningen 100.000 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0

- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0

- aan welzijnsverenigingen 0 0

- aan andere OCMW-verenigingen 100.000 0

- aan de politiezone 0 0

- aan de hulpverleningszone 0 0

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0

- aan besturen van de eredienst 0 0

- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0

- aan andere begunstigden 0 0

2. Toegestaan betalingsuitstel 0 0

D. Vooruitbetalingen 0 0

E. Kapitaalsverminderingen 0 0

II. Financieringsontvangsten planning realisatie 30/06

TOTAAL FINANCIERINGSONTVANGSTEN 7.496.924 75.418

A. Aangaan van financiële schulden 7.150.000 0
 - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 7.150.000 0

 - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 0 0

B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0

C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 346.924 75.418

1. Terugvordering van toegestane leningen 346.924 75.418
a. Periodieke terugvorderingen 75.418 75.418

b. Niet-periodieke terugvorderingen 271.506 0

2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0

D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0

E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0

F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele

    activiteiten of aan de verwerving van vaste activa

0 0

III. Financieringssaldo 5.704.490 -278.950

Budgettair resultaat van het boekjaar -1.185.745 -39.746
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Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie Evaluatie per 30/06/2019 Toelichting

 01 - Zoersel is een zorgende gemeente met een sociaal beleid dat niemand aan de 

kant laat staan en iedereen aanspreekt te participeren aan de maatschappij

Ondersteunen van de combinatie arbeid en gezin

A000176 - Zorgen dat er een aanbod kinderopvang is samen met partners is lopende Overeenkomst met Landelijke Kinderopvang voor uitbating buitenschoolse opvang loopt 

verder.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is weer geac%veerd.

De uitwerking van het lokaal loket kinderopvang werd in 2018 toevertrouwd aan het Huis van 

het Kind. Dat project zit nog in de onderzoeksfase.

A000220 - Samen met verenigingen, wijkwerkingen en andere partners zorgen voor een 

gezonde leefomgeving

is lopende preventieraad Malle-Zoersel bekijkt welk acties zinvol zijn.

Stimuleren van gezond leven

A000056 - In samenwerking met betrokken actoren een kwalitatief lokaal 

gezondheidsbeleid voeren, adviezen geven over het vakgebied, adviesraden en 

werkgroepen ondersteunen en relevant bovenlokaal beleid in het vakgebied opvolgen

is lopende Samenwerking met LOGO.

A000219 - Het lokaal bestuur creëert een gezondheidsreflex bij alle gemeentelijke en 

ocmw diensten

is lopende Interne werkgroep rond welzijn op het werk wordt verder gezet. Sta-tafels zijn geleverd. 

Kennismaking met vertrouwenspersonen (met gadget stressballetje).

Inzetten op de integratie van zorgbehoevenden in de leefgemeenschap via vermaatschappelijking van de zorg

A000199 - Beschikbaar maken van het aanbod aan gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

voor inwoners van Zoersel, met een nood aan zorg omwille van leeftijd, ziekte of 

beperking.

is lopende Dit behoort tot de reguliere werking van onze thuiszorgdiensten. Zoals opgelegd door de 

Vlaamse overheid, bieden we vanaf 2019 indien nodig ook flexibele hulp aan (noodzakelijke 

zorg 's avonds en in het weekend).

A000200 - Beschikbaar maken van het aanbod aan schoonmaakhulp voor inwoners van 

Zoersel, met een nood aan zorg omwille van leeftijd, ziekte of beperking.

is lopende Dit is reguliere werking. De wachtlijst voor onze poetsdienst stijgt. Cliënten in een complexe 

zorgsituatie en hun omgeving  voelen zich beter ondersteund door onze dienst dan door de 

privébedrijven.

A000201 - Beschikbaar maken van het aanbod aan maaltijdservice voor inwoners van 

Zoersel, met een nood aan zorg omwille van leeftijd, ziekte of beperking.

is lopende Dit is reguliere werking. De maaltijdbedeling wordt verzorgd door de firma Veresto. 

Aanvragen, administratie en facturatie doen we zelf.

A000202 - Beschikbaar maken van het aanbod aan niet gespecialiseerd vervoer (minder 

mobielen centrale) en gespecialiseerd vervoer voor inwoners van Zoersel, met een 

nood aan zorg omwille van leeftijd, ziekte of beperking.

is lopende Handicar neemt het vervoer van mensen met een ernstige fysieke beperking (bv. rolstoel) op 

zich. Onze Minder Mobielen Centrale draait momenteel op één eigen medewerker 

(administratie), ondersteund door twee vrijwilligers, en een kleine 30-tal vrijwillige 

chauffeurs en kan de vraag niet bijhouden. 

Het project van de Buurtbus wordt niet meer financieel ondersteund door de provincie en 

wordt nu volledig bekostigd door de 3 deelnemende gemeenten Zoersel, Malle en 

Zandhoven, in afwachting van een duurzame oplossing via de vervoersregio.

A000203 - Vrijwilligerswerk en mantelzorg als belangrijke speerpunten in het zorgbeleid 

ondersteunen onder meer door Zoersel te profileren als aanspreekpunt om 

mantelzorgers te ondersteunen (steunpunt mantelzorg of mantelzorgcafé) en jaarlijks 

een informerende of ontspannende activiteit te organiseren voor mantelzorgers

is lopende We organiseerden op 21 juni de Dag van de Mantelzorger. Hieraan namen 41 personen deel. 

Samen met Samana plannen we in 2019 4 mantelzorgcafés. 2 vonden reeds plaats op 14 

maart en 9 mei. De opkomst ligt beduidend hoger dan in het startjaar 2018.

A000204 - Inwoners van Zoersel begeleiden om hun rechten op pensioen, 

tegemoetkomingen en, hulpmaatregelen voor personen met een handicap uit te 

oefenen

is lopende Dit is reguliere werking.
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A000205 - Opzetten van een vrijwilligerswerking waarbij vrijwilligers mensen uit 

doelgroepen (psychiatrische patiënten, mensen met mentale beperking,...) stimuleren 

en ondersteunen met het oog op deelname aan het lokale gemeenschapsleven.

is lopende Waar mogelijk wordt dit opgenomen door het Vrijwilligerspunt.

A000206 - Ten laste nemen van de verblijfskosten in een woonzorgcentrum voor 

inwoners van Zoersel die dit niet zelf kunnen betalen binnen de wettelijke bepalingen 

en met inachtname van de onderhoudsplicht

is lopende Dit is reguliere werking.

A000207 - Een kader creëren zodat er voldoende aanbod is aan aangepaste 

woonvormen voor doelgroepen (senioren, mensen met een beperking,¿)

is lopende De bouw van de zorgwoningen en ontmoetingsruimte in de Smissestraat is gestart in het 

voorjaar. Het doelgroepenplan is in opmaak en zal na goedkeuring door de gemeenteraad en 

de raad voor maatschappelijk welzijn worden voorgelegd aan Wonen Vlaanderen.

A000208 - Het verstrekken van financiële hulpverlening in de vorm van voorschotten of 

extra steun aan mensen die hier recht op hebben

is lopende Dit is reguliere werking.

A000209 - Het verstrekken van financiële hulpverlening in de vorm van leefloon en 

equivalent leefloon

is lopende Dit is reguliere werking.

A000210 - Jaarlijks realiseren van de contingentovereenkomst met de Vlaamse 

overheid inzake de tewerkstelling van begunstigden van het recht op maatschappelijke 

integratie met verhoogde tussenkomst

is lopende Dit is reguliere werking.

A000211 - Bestaande en nieuwe projecten rond arbeidszorg in samenwerking met 

gespecialiseerde partners evalueren en indien mogelijk verder uitbreiden

is lopende Bestaande projecten worden verder gezet: spelotheek Dobbeltje, soepkoks en recepties, 

sociale kruidenier De Netzak. Via het Vrijwilligerspunt helpen een aantal kwetsbare 

vrijwilligers bij het inscannen van plannen voor de dienst ruimtelijke ordening en 

stedenbouw, en bij het onderhoud van de kamerplanten in het AC.

A000212 - Aanbieden, evalueren en indien nodig bijsturen van het juridisch advies voor 

inwoners van Zoersel

is lopende vast aanbod op donderdagavond, via juridisch medewerker KINA en een advocaat.

A000213 - Het organiseren en aanbieden van materiële opvang aan asielzoekers is lopende Dit is reguliere werking. We hebben begin 2019 33 gesubsidieerde opvangplaatsen.

A000214 - Projecten uitwerken rond het thema leven in armoede met het oog op het 

sensibiliseren van de lokale gemeenschap omtrent deze problematiek alsook de 

drempel om hulp te vragen en te aanvaarden te verlagen voor mensen die in armoede 

leven (bijvoorbeeld een inleefweek organiseren rond leven met een minimumbudget)

in voorbereiding

A000216 - Inzetten op het voorkomen van isolement en eenzaamheid bij senioren 

(vanaf 80 jaar) door de actie "wij weten elkaar wonen" verder te zetten en in 

samenwerking met zorgpartners en wijkcomités bijkomende manieren zoeken om 

verborgen problemen te detecteren en er actie aan te verbinden.

in voorbereiding Deze samenwerking met de seniorenraad en vrijwilligers om verdoken situaties van senioren 

die in isolement leven op te sporen wordt nog intensiever verder gezet. Er wordt bekeken om 

hier een 3-jaarlijkse bevraging aan te koppelen die persoonlijker is dan die van Bpost.

A000217 - Inrichten van woonzorgzones rond bestaande residentiële instellingen in 

Zoersel met bijzondere aandacht voor het stimuleren en ondersteunen van 

vrijwilligerswerk in de vorm van buurtzorgnetwerken

nog niet opgestart

A000226 - Uitbreiden van het aantal SVK woningen tot 50 woongelegenheden is lopende Dit is een moeilijke opdracht omdat het aantal eigenaars die via SVK willen verhuren, beperkt 

is. Er zijn nu 32 huurwoningen in Zoersel in beheer van SVK.

A000227 - Beslissingen inzake individuele maatschappelijke dienstverlening worden 

opgesteld in een klantvriendelijke en voor iedereen begrijpbare taal

is lopende permanent aandachtspunt

A000229 - Het opzetten van een nieuw arbeidszorgproject in de vorm van een 

kleinschalige sociale kruidenier met aandacht voor gezonde en betaalbare voeding voor 

mensen uit doelgroepen

is lopende Het aantal klanten van de NetZak neemt lichtjes toe. Een deel van de vrijwilligers zijn 

kwetsbare mensen, deels via PC Bethanië toegeleid, deels via het vrijwilligerspunt, deels op 

eigen initiatief.

A000230 - De resultaten van de bevraging Bpost worden gescreend op een verdoken 

isolement en deze mensen contacteren door sociale dienst of vrijwilligers

volledig uitgevoerd Werd in 2018 volledig uitgevoerd. De resultaten lagen in de lijn met de vorige bevraging, 

slechts enkele respondenten signaleerden een problematische situatie. Deze werden 

individueel opgevolgd.
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A000231 - De speelpleinwerking toegankelijk maken voor kinderen met een beperking is lopende Onze speelpleinwerking is inclusief. Bij de voorbereiding en begeleiding van de monitoren 

wordt hier aandacht aan besteed (mét extra monitor voor de begeleiding van deze 

doelgroep). Kinderen met een zware beperking kunnen ook terecht bij de (in tijd beperkte) 

vakantiewerking die Monnikenheide organiseert.

A000232 - In het kader van buurtzorg het opstarten en coördineren van een 

boodschappendienst begeleiden en ondersteunen

volledig uitgevoerd De boodschappendienst is gestart in 2018. De interesse is gering. Nog steeds maar 2 

gebruikers.

A000233 - In samenwerking met partners inrichten van een thematische infodag rond 

levenslang aangepast wonen in de thuisomgeving

volledig uitgevoerd Werd vorige legislatuur georganiseerd in WZC de Buurt

A000235 - Uitvoeren van een scan naar de gezondheid van de 

leefomgeving/woonmilieu van mensen uit doelgroepen

nog niet opgestart

A000238 - Mensen uit doelgroepen stimuleren om volwaardig te participeren aan het 

regulier vrijetijdsaanbod, verenigingsleven en de activiteiten in schoolverband onder 

meer via de Z-pas

is lopende Het aantal mensen dat een Z-pas aanvraagt stijgt nog lichtjes. Vanaf 4-7 start een nieuw 

vrijwilligersinitiatief Rap op Stap, in de ruimte van sociale kruidenier de NetZak. Inwoners 

met een Z-pas kunnen daar uitstappen en vakanties in België boeken met grote kortingen. Dit 

is een initiatief van Iedereen verdient vakantie. De uitbaters geven zelf de korting. 

A000241 - Samenwerking opzetten met partners rond woonbegeleiding en versnelde 

toewijzing voor mensen met psychiatrische problematiek in de woningen van SVK en 

SHM

is lopende

A000246 - In samenwerking met partners het aanbod van LDC beschikbaar en 

toegankelijk maken voor de inwoners van de gemeente

is lopende De gemeente lanceerde een oproep voor een partner om een Lokaal Dienstencentrum mee 

te realiseren. De gekozen partner werkt aan de voorbereiding van het dossier.

A000264 - Aankopen van een gunstig gelegen grond palend aan het woonzorgcentrum nog niet opgestart  

Internationale samenwerking stimuleren met oog voor het Noord-Zuid thema

A000115 - Samen met Bohicon  binnen de stedenband beleidsthema's verder 

uitwerken, zoals de bibliotheekwerking, vorming van stadsdiensten, ICT/ intranet 

stadhuis, ... opdat Bohicon aan Zoersel een  partner heeft waarop ze een beroep  

kunnen doen. De bestuurskracht van Bohicon mede door externe steun, zoals GIZ 

(Duitsland), provincie Luxemburg, enz. verder opbouwen.  www.zoersel.be/stedenband

is lopende Werkbezoek Hugues Tchauo om Europese subsidieaanvraag DEVCO op te maken. 1ste ronde 

gehaald, maar niet geselecteerd. Aanvraag wordt in najaar herschreven voor volgende 

oproep;

Bezoek aan Bohicon. delegatie bestaat uit enkele ambtenaren, schepen en medewerkers van 

PC Bethanië en Monnikenheide. Opvolging bibliotheekwerking, ict, Zoerselse projecten, 

voorbereiding bezoek Zoersele jongeren in zomervakantie (mobiel speelplein; bespreking 

digitalisering geboorteakten.

A000127 - Uitvoeren van het federale programma ontwikkelingssamenwerking voor 

Benin

is lopende Bezoek delegatie Bohicon in februari om onder meer met VVSG en IMRO de uitvoering ervan 

verder te concretiseren.

A000164 - vierjaarlijks samen met vzw Eurozoersel en de verschillende 

Jumelageverenigingen het evenement 'Eurozoersel' organiseren. Verenigingen en 

wijken maximaal betrekken bij de organisatie om de idee van verbroedering sterker te 

kunnen uitdragen en kruisbestuiving te stimuleren

is lopende Het volgende Eurozoerseljaar is in 2022. De jaarlijkse toelage aan de jumelageraad 

Eurozoersel ten bedrage van € 3.000 werd uitbetaald. In het najaar zal jumelagegemeente 

Lora Del Rio i.s.m. het jumelagecomité waarschijnlijk 'Spaanse Dagen' organiseren in de 

Kapel, op uitnodiging van de gemeente Zoersel. Met dit evenement wil Lora de Zoerselaars 

laten kennismaken met hun stad. 

A000221 - Alle instellingen uit Zoersel dragen proactief bij aan een gezonde levensstijl 

voor hun bewoners

is lopende Het project rond Bewegen op verwijzing loopt verder; actie rond gezonde voeding i.f.v. hart- 

en vaatziekten, specifiek voor mannen (gezonde BBQ)

Het zorgbeleid in Zoersel vormgeven in samenwerking met verschillende partners

A000033 - Een opnamebeleid in het woonzorgcentrum dat gericht is op zware 

zorgnoden van mensen die een band hebben met Zoersel en een efficiënte en 

kwaliteitsvolle uitbating tegen een marktconforme dagprijs waarborgen

volledig uitgevoerd Het WZC heeft in 2019 voldoende liquide middelen behoudens voor investeringen.

A000198 - In samenwerking met deskundige partners een gezamenlijk en 

overkoepelend zorgstrategisch plan opmaken dat de huidige en toekomstige noden 

duidelijk in kaart brengt zodat tijdig actie kan worden ondernomen

is lopende Een aantal acties uit het ZSP worden verder uitgevoerd zoals de bouw van de zorgwoningen 

in de Smissestraat. De oprichting van de eerstelijnszone Voorkempen is een feit. Veel thema's 

en acties die in het ZSP Zoersel stonden worden daardoor naar een regionaal niveau getild 

(bijvoorbeeld het Geïntegreerd Breed Onthaal, kennisdeling).
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A000237 - project aangepast buurtvervoer is lopende Het project van de Buurtbus wordt niet meer finacieel ondersteund door de provincie en 

wordt nu volledig bekostigd door de 3 deelnemende gemeenten Zoersel, Malle en 

Zandhoven, in afwachting van een duurzame oplossing via de vervoersregio.

A000243 - In de schoot van het regionaal Huis van het Kind ondersteunen van een 

vrijwilligerswerking rond de begeleiding van gezinnen met jonge kinderen die in 

armoede leven

is lopende DOMO-werking (door ondersteunen mee opvoeden) wordt van 5 naar 10 gezinnen 

uitgebreid.

A000248 - Tijdelijke tewerkstelling (VDAB-subsidie: trajectbegeleiding) is lopende Dit is reguliere werking.

A000249 - Tijdelijke tewerkstelling (VDAB-subsidie: compensatievergoeding) is lopende Dit is reguliere werking.

02 - Zoerselse inwoners worden gestimuleerd tot 'levenslang leren'

Aanbieden en ondersteunen van een kwalitatief basisonderwijs in elke deelgemeente

A000156 - Vervangen van de prefab klaslokalen van de Kiekeboes in voorbereiding Bestek voor aanstelling van een architectenbureau werd goedgekeurd op de gemeenteraad 

van maart 2019.

Er werd ondertussen een architectenbureau aangesteld.

A000222 - Inwoners via verschillende initiatieven sensibiliseren, informeren en 

responsabiliseren rond gezondheidsthema's waarbij we de Vlaamse 

gezondheidsdoelstellingen als minimum hanteren

is lopende Acties SIGo rond Geestelijke gezondheidszorg worden uitgevoerd (lezingen, infomomenten, 

workshops in de 7 gemeenten. 

Campagne Warme dagen (mei-september) is uitgewerkt en startte in mei.

03 - Het lokale bestuur, Zoerselse verenigingen, organisaties, wijken en 

ondernemingen slaan de handen in elkaar om van Zoersel een bruisende gemeente te 

maken

Een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid voeren

A000011 - Binnen de cultuurprogrammering van het gemeenschapscentrum (de Bijl, de 

Kapel, het Klavier en eventueel toekomstige podiumzaal)   een aantal 

kindervoorstellingen en voorstellingen die aansluiten bij jongerencultuur organiseren

is lopende In maart vond in het kader van de jeugdboekenweek een kindervoorstelling plaats in de 

bibliotheek. Tijdens de tentoonstellingen in de Bijl worden klasbezoeken en thematische 

workshops georganiseerd. Er vond in 2019 geen kindervoorstelling gericht naar de scholen 

plaats in de Kapel omwille van de afwezigheid van de cultuurfunctionaris wegens ziekte. 

A000071 - Kunst in het bezit van de gemeente meer aan bod laten komen in de 

openbare ruimte, gemeentelijke gebouwen en scholen.

in voorbereiding Een kunstwerk zal worden aangekocht in de tweede helft van het jaar.

A000116 - Samen met verschillende culturele actoren tweejaarlijks activiteiten 

uitwerken rond een thema dat verband houdt met de Zoerselse geschiedenis of 

actualiteit.

in voorbereiding Het jaarthema vindt tweejaarlijks plaats, momenteel wordt het thema 'Olympisch Vuur' in 

2020 voorbereid. Omdat een jaarthema samenwerking tussen verenigingen beoogt, werden 

culturele verenigingen, sportclubs, jeugdverenigingen, wijkraden, Zoerselse instellingen en 

scholen uitgenodigd om een kandidatuur in te dienen voor een nieuwe of vernieuwende 

activiteit samen met een andere vereniging of organisatie. 

Aanbieden van gevarieerde vormende activiteiten in de vrije tijd om zo talenten te stimuleren

A000223 - In samenwerking met betrokken actoren een kwalitatief lokaal 

gezondheidsbeleid voeren, adviezen geven over het vakgebied, adviesraden en 

werkgroepen ondersteunen en relevant bovenlokaal beleid in het vakgebied opvolgen

is lopende Wordt mee uitgevoerd via de acties uit algemeen het preventie - en gezondheidsbeleid. 

Instellingen worden extra aangespoord om deel te nemen.

Verenigingen en inwoners goede jeugd-, socio-culturele en sportinfrastructuur en recreatieruimte aanbieden die in samenwerking met verenigingen optimaal wordt uitgebouwd en beheerd

A000013 - Binnen het kader van PPS Zoersel Dorp huisvesting voorzien voor harmonie 

Eendracht Maakt Macht, toneelvereniging Tilia en fotoclub Obscura, met duidelijke 

engagementen vanuit zowel de gemeente als de verenigingen

in voorbereiding Hierover wordt nog verder overlegd met de betrokken verenigingen.

A000014 - Bouwen van nieuwe socio-culturele infrastructuur in het kader van PPS Halle-

Dorp

in voorbereiding In februari 2019 mochten we, na de periode van het openbaar onderzoek, een 

omgevingsvergunning ontvangen voor de nieuwe dorpszaal.  Er werd evenwel beroep 

aangetekend tegen de afgeleverde omgevingsvergunning. Zodra een uitvoerbare 

omgevingsvergunning bekomen is, kunnen de werken aanvatten. De voorziene bouwtijd is 12 

maanden
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A000060 - In samenwerking met de Zoerselse tennisclubs een goede en financieel 

haalbare formule uitwerken voor de realisatie en het beheer van een tennishal en 

buitenterreinen via het RUP recreatiezone De Kievit, met sterke engagementen vanuit 

de tennisclubs.

is lopende De situatie van de tennisclubs is in de loop van de voorbije jaren veranderd, waardoor de 

gezamenlijke realisatie en uitbating van een tennishal momenteel door de clubs actief wordt 

voorbereid. 

A000074 - Met de betrokken partners (KFC Antonia, boogschutters,...) een visie 

uitwerken over de zone rond de voetbalvelden in de Bethaniënlei.

in voorbereiding Dit wordt verder voorbereid in overleg met de betrokken verenigingen.

A000113 - Realiseren van een skate-terrein in de Achterstraat (site de Vleugel) en 

verder inrichten van sport- en speelpleintjes

is lopende Dossier werd ondertussen toegewezen aan een aannemer. Er wordt momenteel een 

aangepast plan opgemaakt in samenspraak met de skaters. Uitvoering voorzien in het najaar. 

Een kwalitatief en laagdrempelig jeugdbeleid voeren

A000030 - Een beleid voeren ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur, met 

ondermeer een evenwichtig muziek- en feestbeleid en aandacht voor speelcultuur

is lopende De jeugdraad en de jeugddienst organiseerden een Buitenspeeldag voor kinderen op 

woensdag 24 april. Gemeente Zoersel voert een muziek- en feestbeleid door o.a. continu in 

te zetten op veiligheid bij evenementen en het voorkomen van gehoorschade. Voor 

tentfuiven en openluchtmanifestaties wordt er samen met de organisaties en 

veiligheidsdiensten een overleg gepland. De gemeente stelt ook fuifruimte ter beschikking. 

I.s.m. jeugdhuis JoeNiz faciliteert de gemeente de mogelijkheid voor muziekbandjes om te 

repeteren in repetitieruimte JoeBox. 

A000157 - Via de zomerwerking voorzien van een aanbod aan activiteiten voor 

kinderen en jongeren in de zomervakantie

in voorbereiding De zomerwerking (speelplein, uitstappen en workshops) voor kinderen en tieners is 

voorbereid en vindt plaats in juli en augustus.

Logistieke en promotionele ondersteuning bieden aan de lokale middenstand en landbouw en lokaal ondernemen stimuleren

A000083 - Ondernemingen en middenstand ondersteunen en aantrekkelijk maken voor 

(Zoerselse) klanten

volledig uitgevoerd Permanente actie.  Bij jubilea en recepties worden lokale producten aangeboden.

Een toeristisch aanbod van zachte recreatie in een groene omgeving uitbouwen en promoten

A000225 - Werken aan drugspreventie bij scholieren in voorbereiding Dit wordt door de lokale politie opgenomen in samenwerking met de scholen.

04 - Zoersel heeft aandacht voor wonen, natuur, milieu en zachte recreatie met oog 

voor behoud van de Zoerselse eigenheid

Kwalitatief en betaalbaar wonen stimuleren

A000024 - Door de opmaak van een RUP de bouw van een nieuw centraal 

gemeentemagazijn mogelijk maken

volledig uitgevoerd Het RUP werd in januari 2018 door de gemeenteraad definitief vastgesteld.  Ondertussen 

werd ook de omgevingsvergunning voor de bouw het magazijn verleend.

A000025 - Door de opmaak van een RUP 'domein Bethaniën' (sociale) bewoning op de 

site mogelijk maken

in voorbereiding Igean werd aangesteld als studiebureau.  Er vond reeds een startvergadering plaats maar 

Emmaüs liet recent weten geen heil meer te zien in de opmaak van dit RUP.

A000114 - Realiseren van sociale huisvesting en betaalbare woningen in het kader van 

PPS Halle Dorp

in voorbereiding Het schepencollege besloot op 11 februari 2019 om samen met Groep Van Roey NV een 

kandidatuur in te dienen voor de deelname aan de CBO (d.i. constructieve benadering 

overheidsopdrachten) 2018. Inmiddels werd het project geselecteerd tot fase 2 

(gunningsfase). De deadline voor de indiening van een offerte fase 2 (gunningsfase) is 29 

augustus a.s. 

A000132 - Uitwerken van een woonvisie, een woonbeleidsplan en een lokaal 

woonoverleg met alle lokale woonactoren

volledig uitgevoerd Voor het woonbeleidsplan werd een actualisatie gedaan in 2017.  Het lokaal woonoverleg 

wordt 3 maal per jaar georganiseerd. 

A000267 - Realiseren van het bindend sociaal objectief door eigen investeringen of in 

samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen

is lopende Permanente actie.  Recent werden aan Dorp 30 drie sociale huurappartementen gerealiseerd 

die vallen onder het sociaal huurstelsel en binnenkort toegewezen kunnen worden. Voor de 

bouw van 18 woningen aan de Lindedreef werd de procedure CBO opgestart in 

samenwerking met SHM De Voorkempen en de VMSW. 

Een klantgericht en sensibiliserend afvalbeleid voeren

A000029 - Een afvalbeleid voeren vanuit het principe 'de vervuiler betaalt' met de 

ophaling van diverse afvalfracties en de uitbating van een containerpark

volledig uitgevoerd Het schepencollege besliste om de eventuele invoering van restafvalcontainers te laten 

onderzoeken door Igean. Gratis afvalzakken werden afgeschaft.

Een duurzaam milieubeleid nastreven
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A000121 - Streven naar een rationeel energiegebruik (REG) via een doelgericht 

investeringsprogramma



is lopende REG gebouwen: bestek isolatie dak GB De Kiekeboes is gegund. Uitvoering in fasen. 

Afwerking dak turnzaal voorzien in grote vakan%e.

REG OV: Tweede fase wijk De Kievit is uitgevoerd in het voorjaar. Verledden OV Halle dorp

(Berkenlaan, Halle-Dorp en Driesheide) is besteld maar nog niet uitgevoerd.

Erfgoed als identiteitsvormend element van onze gemeente bevorderen

A000093 - Opmaken van een lokale visie rond het behoud en de bescherming van 

onroerend erfgoed en inzetten op het inventariseren, bewaren en ontsluiten van het 

cultuur- historisch- en natuurpatrimonium (gebouwen, funerair erfgoed, kerkarchieven, 

trage wegen,...)

is lopende Zoersel blijft lid van de intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst (IOED) en blijft ook 

inzetten op eigen activiteiten zoals de opmaak van straatnaambordjes met ondertekst. Op 28 

april vond de erfgoeddag plaats in het thema 'Hoe maakt u het?' Zoersel voorziet middelen 

voor de opmaak van een tragewegenplan i.s.m. Regionaal Landschap de Voorkempen.

Een duurzaam milieubeleid nastreven

A000094 - Opmaken van een natuurbeheerplan 'Halse Hoek' in samenwerking met het 

Agentschap voor Natuur en Bos

in voorbereiding Het Agentschap voor Natuur en Bos bereidt dit verder voor.

A000129 - Uitvoeren van het parkbeheersplan is lopende Natuurwerk heeft recent rododendrons verwijderd en werkt verder aan de exotenbestrijding.  

In een gedeelte van de hofgracht werden maatregelen genomen ter slibbestrijding.

A000169 - We engageren ons in het burgemeestersconvenant en starten met de 

opmaak van een klimaatactieplan

is lopende Er werd in samenwerking met Igean een ontwerp van klimaatactieplan opgemaakt.  Dit plan 

zal de komende maanden verder worden verfijnd. 

A000170 - We streven naar een klimaatneutrale organisatie tegen 2020 en starten met 

de opmaak van een broeikasinventaris

in voorbereiding Er worden met de provincie de nodige afspraken gemaakt voor het opmaken van een 

broeikasinventaris voor 2018.

Inzetten op ruimtelijke ordening en een duurzaam woon- en grondbeleid

A000026 - door de opmaak van een RUP 'ééngezins/meergezinswoningen' de 

beleidsvisie rond de gebieden waar enkel ééngezinswoningen worden toegestaan een 

verordenend karakter geven

nog niet opgestart Kan worden opgemaakt na opmaak visie beleidsmatig gewenste ontwikkelingen.

A000027 - door de opmaak van een RUP zone Kapelstraat het bestaande recreatie- en 

woonuitbreidingsgebied herschikken en optimaliseren

geschrapt Opmaak van RUP zone Kapelstraat is niet meer aan de orde.

A000072 - Meewerken bij het uitschrijven van een gezamenlijke visie en nieuw 

ontwikkelingsperspectief in het kader van de opmaak van het strategische project 

'bebouwd perifeer landschap'

volledig uitgevoerd Het project loopt in 2019 af.  Het is niet duidelijk of dit nog verlengd zal worden.  

A000258 - door de opmaak van een RUP ' binnengebieden' de beleidsvisie uit het GRS 

over het vrijwaren van binnengebieden een verordenend karakter geven

volledig uitgevoerd Dit RUP werd in januari 2018 definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

A000259 - Door de opmaak van een RUP 'domein Martinus' de beleidsvisie uit het GRS 

een verordenend karakter toekennen

volledig uitgevoerd Het RUP werd in 2017 definitief vastgesteld door de gemeenteraad.  Er loopt nog wel een 

aanvraag tot herziening van dit RUP.

A000265 - Door de opmaak van een RUP 'TC ten Otter' het stedenbouwkundig kader 

uitwerken opdat deze tennisclub haar infrastructuur kan optimaliseren

volledig uitgevoerd Het RUP werd definitief vastgesteld op 20 juni 2017.  Ondertussen werd de infrastructuur van 

TC Den Otter na het verkrijgen van de nodige omgevingsvergunning reeds uitgebreid en 

geoptimaliseerd.

A000268 - Opmaken van een visie rond beleidsmatig gewenste ontwikkelingen in voorbereiding Igean werd aangesteld om dit proces te begeleiden.  Er werd een startvergadering gehouden 

om de aanpak te bespreken.

A000271 - Door de opmaak van een RUP 'gedeeltelijke herziening RUP toeristische 

perrons' de ontwikkelingsmogelijkheden voor 'perron Zoerselbos-oost' optimaliseren

nog niet opgestart Er is momenteel geen vraag meer voor Villa Quinta.

05 - Zoersel zet in op mobiliteit en een veilige omgeving

Preventieve sensibiliseringsacties rond veiligheid uitvoeren

A000086 - Ondersteunen van BIN-netwerken en BIN Z netwerken is lopende Deze ondersteuning loopt continu door

A000103 - Organiseren van de actie 'veilig naar school' volledig uitgevoerd
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A000124 - Tweejaarlijks organiseren van de veiligheidsmaand in voorbereiding De veiligheidsmaand zal in samenwerking met de scholen plaatsvinden in september / 

oktober. De eerste voorbereidingen werden reeds getroffen.

De werking van de veiligheidsdiensten ondersteunen

A000020 - De politie realiseert haar doelstellingen van hulpverlening en veiligheidszorg 

en komt de vragen van burgers, verenigingen, ondernemingen en bestuur 

klantvriendelijke en professioneel tegemoet

is lopende Deze actie dient uitgevoerd te worden door de politiezone. Voor (tussentijdse) rapportering 

verwijzen we naar de politieraad.

A000036 - Er op toezien dat de zonevorming van de brandweer leidt tot optimale inzet 

van de vrijwillige en professionele hulpverleners. Materialen en middelen worden door 

intensievere samenwerkingen met korpsen in de buurgemeenten efficiënt ingezet en 

vergroten de slagkracht van het korps

is lopende  Dit is een continu aandachtspunt voor de mandatarissen van Zoersel in de zoneraad.

Vlotte en veilige verkeersstromen nastreven

A000171 - Werken aan een beter en veiliger mobiliteitsbeleid is lopende Dit is een permanente ac%e.  Recente voorbeelden zijn: 

- de heraanleg kruispunt Bethaniënlei/E. Vermeulenstraat;

- de proefopstelling voor een knip in de Oude Baan; 

- de opstart van het coachingstraject verkeersveilige gemeente;

- de uitwerking van het parallel fietsnetwerk Halle (met o.a. invoering 3 fietsstraten);

- de opstart van gesprekken met buurtbewoners Liefkenshoek en H.Consciencelaan rond 

wijkcircula%eplan;

- de herinrich%ng van de snelheidsremmers Heideweg;

- de opstart van het nieuw mobiliteitsplan (fase 1 is afgerond met o.a. 3 participatieavonden).

06 - Zoersel beschikt over goed onderhouden wegen, openbare terreinen en openbare 

infrastructuur en zet in op een efficiënt patrimoniumbeheer

Begraafplaatsen goed beheren

A000140 - Vergroenen van begraafplaatsen (o.a. aanleggen van groenpaden, plaatsen 

van bodembedekkers,...) om het onderhoud ervan te vereenvoudigen

is lopende Staan nog op het programma:

* Zoersel: vergroenen erepark

* Halle: vergroenen linkse kant begraafplaats (cfr. rechtse kant) - verder afwerken.

Gemeentelijke gebouwen preventief en curatief onderhouden

A000082 - Onderhoudswerken uitvoeren aan geklasseerde gebouwen (lijsten 

monumentenwacht) en ander gemeentelijk onroerend erfgoed op basis van een 

onderhoudsprogramma

is lopende Eerste ontwerp van het "beheersplan" voor Zoersel werd overlopen (samenwerking met

regionaal landschap de Voorkempen). 

Opdracht voor opmaak van de "beheersplannen" van kerk Halle en pastorij Zoersel werd 

gegund aan architectenbureau en is in uitvoering.

Gemeentewegen en openbare terreinen onderhouden en vernieuwen

A000003 - Afronden van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering 

Waterstraat" (Raymond Delbekestraat)

is lopende De definitieve oplevering heeft nog niet plaatsgehad wegens betonschade.

A000004 - Afronden van het wegen- en rioleringsdossier "Zijstraten Langebaan" 

(Priorijlaan, Monnikenheide, Boerenkrijglaan, Jagersdreef en Monikkendreef)

volledig uitgevoerd De werken werden voorlopig opgeleverd op 26/06/2017

A000130 - Uitvoeren van omgevingswerken aan het Dorpsplein Halle binnen het kader 

van PPS Halle-Dorp

in voorbereiding De gemeenteraad keurde op 25 juni 2019 het ontwerp voor de heraanleg van de directe 

omgeving van de kerk goed. De aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt voorbereid. 

A000141 - Verhogen van de verkeersveiligheid op de Oostmallebaan tussen de 

Herentalsebaan en de Voetbalstraat

volledig uitgevoerd Werken zijn uitgevoerd

A000144 - Vernieuwen van de Herentalsebaan en Biekorfstraat in het kader van het 

wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering Ring"

is lopende Werken gestart in juni 2019 (kant De Beemdekens). Vanaf medio augustus start aanleg 

nieuwe netten nutsmaatschappijen. In najaar start eigenlijke rioleringswerken kant 

Biekorfstraat.



Pagina 8

A000145 - Vernieuwen van De Hulsten in het kader van het wegen- en rioleringsdossier 

"De Hulsten"

in voorbereiding Ontwerpfase 2 in opmaak.

A000147 - Vernieuwen van de Meerheide, Meerheideweg, Schaddestraat, Cyriel 

Buysselaan en Hazepad in het kader van het wegen- en rioleringsdossier

in voorbereiding De buurtwegprocedure en onteigeningsprocedure zijn lopende. Het gerechtelijk 

onteigeningsdossier is opgemaakt en de procedure is ingeleid.

A000148 - Vernieuwen van de Salphensebaan, Broekstraat en Graffendonk in het kader 

van het wegen- en rioleringsdossier

in voorbereiding Ontwerpfase 2 is in opmaak.

A000149 - Vernieuwen van de Salphensebaan, Maalstraat, Korte Maalstraat en 

Diamantstraat in het kader van het wegen- en rioleringsdossier

in voorbereiding Ontwerpfase 2 is in opmaak.

A000150 - Vernieuwen van de Sint-Martinusstraat, Winkelhoeve, Ketelheide, D'Eike en 

Ronkaartweg in het kader van het wegen- en rioleringsdossier

is lopende De nutsmaatschappijen zijn begonnen met het vernieuwen van hun netten in fase 1. Hiertoe 

werden de opstanden door de aannemer rioleringswerken verwijderd. Na het bouwverlof 

starten de eigenlijke rioleringswerken van fase 1.

A000151 - Vernieuwen van de St.-Antoniusbaan, Monnikenheide,... in het kader van het 

wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering De Hulsten"

in voorbereiding Ontwerpfase 2 in opmaak.

A000152 - Vernieuwen van de St.-Antoniusbaan, tussen K. Uytroevelaan en 

Populierenlaan, in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering 

St.-Antoniusbaan"

in voorbereiding Ontwerpfase 2 in opmaak. Rooilijnen werden in situ uitgezet.

A000154 - Vernieuwen van Wandelweg en Heidehoeven in het kader van het wegen- 

en rioleringsdossier "Wandelweg - fase 2"

in voorbereiding Ontwerpfase 2 in opmaak.

A000190 - Aanleggen van een RWA stelsel in de Stijn Streuvelslaan ter voorkoming van 

wateroverlast

nog niet opgestart Dossier nog op te starten.

A000266 - Vernieuwen van de Sint Antoniusbaan, Populierenlaan, Kiwilaan, Boslaan, 

Rubenslaan en Kleistraat in het kader van het weg- en rioleringsdossier Sint 

Antoniusbaan en zijstraten

in voorbereiding Ontwerpfase 2 in opmaak. Rooilijnen werden in situ uitgezet.

A000269 - Vernieuwen van Hoge Dreef, Binnenweg, Gagelaars, Elzenlaan, Gestelsebaan 

(deel), Baron de Caterslaan en Lijsterbeslaan in het kader van het wegen- en 

rioleringsdossier "Bloemenwijk 6de fase"

in voorbereiding Ontwerpfase 2 in opmaak.

A000270 - Vernieuwen van Medelaar, Heidehoeven, Zoerselhoek en Boskant in het 

kader van het wegen- en rioleringsdossier

in voorbereiding Ontwerpfase 2 in opmaak.

07 - Zoersel kiest voor een kwalitatieve klantgerichte dienstverlening en voert een 

open en constructieve dialoog met adviesraden, verenigingen, wijken, doelgroepen en 

burgers

Inspraakmomenten voor inwoners voorzien en de inspraak en werking van de adviesraden ondersteunen

A000064 - Informeren van bewoners en hen proactief betrekken bij het Zoerselse 

beleid via wijkoverleg, bevragingen, informatievergaderingen, doelgroepenoverleg en 

thematische infomomenten

is lopende Verschillende momenten hebben reeds plaatsgevonden

08 - Zoersel kiest voor een doeltreffende werking met een professioneel 

personeelsbeleid, een nauwe samenwerking en een geïntegreerde aanpak van 

dossiers

Voor een kwalitatieve huisvesting en uitrusting zorgen van de diensten

A000015 - Centraliseren van de dienstverlening van de dienst openbare werken door 

het bouwen van een nieuw gemeentemagazijn (PPS Zoersel)

is lopende De Omgevingsvergunning is aangevraagd en wordt verwacht tegen uiterlijk 7 juli.

Uitvoering kan starten na 30 dagen.

09 - Zoersel voert een doordacht en gezond financieel beleid

Voeren van een transparant financieel beleid met visie op lange termijn

A000095 - Ondersteunen van de werking van het autonoom gemeentebedrijf is lopende De beslissingsorganen van het AGB werden naar aanleiding van de nieuwe legislatuur en het 

nieuwe decreet lokaal bestuur opnieuw samengesteld. Ook de beheersovereenkomst en het 

toelagereglement werden vernieuwd.


