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OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN 

 

Volgend overzicht toont de beleidsdoelstellingen, met bijhorende actieplannen en acties, aangevuld met de gerealiseerde 

ontvangsten en uitgaven in 2021 voor gemeente & ocmw Zoersel. 

 

 

 

 





Omschrijving Ontvangsten Uitgaven

BD000001 - Zoersel pakt het mobiliteitsprobleem aan, voor een veilige en vlotte mobiliteit. 171.000,00 55.887,02

AP000001 - We richten onze dorpskernen opnieuw in. 0,00 0,00

A000009 - We creëren een poorteffect aan de Berkenlaan om de dorpskern van Halle aan te duiden.

A000010 - We creëren een dubbelrichtingsfietspad tussen Vogelzang en Peggerstraat. 0,00 0,00

A000011 - We leggen de voetpaden opnieuw aan in het kader van de herinrichting van Halledorp. 0,00 0,00

A000012 - We zorgen voor de nodige verkeersveiligheidsmaatregelen in het kader van de herinrichting van Halledorp. 0,00 0,00

A000013 - We werken maatregelen uit met het oog op de handhaving van de zone 30 in Halledorp.

A000014 - We richten de kerkomgeving in Halle opnieuw in in het kader van PPS Halle.

A000015 - We vormen een visie over de herinrichting van het dorpsplein in Halle in het kader van PPS Halle in een 

participatietraject met de verschillende betrokkenen.

A000016 - We richten het dorpsplein in Halle in op basis van de visie tot stand gekomen in het kader van PPS Halle. 0,00 0,00

A000017 - We vormen een visie met participatietraject over de herinrichting van de doortocht door Zoerseldorp na de aanleg 

van de omleidingsweg.

AP000002 - We investeren in de (her)aanleg van voet- en fietspaden en bijhorende infrastructuur voor meer comfort 

voor de zachte weggebruiker. 0,00 0,00

A000018 - We leggen een dubbelrichtingsfietspad aan langs de Sint-Antoniusbaan en Voorne.

A000019 - We herstellen het voet- en fietspad in de Lindedreef. 0,00 0,00

A000020 - We herstellen het voet- en fietspad in de Eikenlaan. 0,00 0,00

A000021 - We herstellen het voet- en fietspad in de Bethaniënlei tussen de E. Vermeulenstraat en de R. Delbekestraat. 0,00 0,00

A000022 - We plaatsen permanente en kwalitatieve kortparkeerfietsstallingen in de drie dorpskernen met aandacht voor 

beveiliging en esthetiek. 0,00 0,00

AP000003 - We maken fietsen toegankelijk voor iedereen. 0,00 9.780,66

A000023 - We ontwikkelen een fietsnetwerk voor Sint-Antonius met onder meer aanleg van fietssuggestiestroken en de 

inrichting van fietsstraten. 0,00 9.780,66

A000024 - We ontwikkelen een fietsnetwerk voor Zoersel met onder meer aanleg van fietssuggestiestroken en de inrichting 

van fietsstraten. 0,00 0,00

A000025 - We creëren verbindingen tussen de deelgemeentelijke fietsnetwerken. 0,00 0,00

AP000004 - We onderhouden onze trage wegen en breiden ze uit. 0,00 769,79

A000027 - We onderhouden en herstellen trage wegen en creëren waar mogelijk verbindingen. 0,00 769,79
AP000005 - We zorgen voor een grotere verkeersveiligheid voor onze schoolgaande jeugd door schoolomgevingen 

en -routes veiliger te maken. 0,00 605,00

A000028 - We kopen een fietsregistratiesysteem aan en voorzien een beloningssysteem in het kader van het project 

'duurzaam naar school’ voor alle Zoerselse scholen. 0,00 0,00
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A000029 - We doen mee met het Route2school-project om de verkeersveiligheid op schoolroutes te verhogen en het 

verplaatsingsgedrag van leerlingen aan te passen. 0,00 605,00

A000411 - We verbeteren de veiligheid van de schoolomgevingen en -routes. 0,00 0,00

AP000006 - We zetten in op duurzaam woon- en werkverkeer en bieden alternatieven voor het autogebruik. 0,00 8.441,77

A000030 - We introduceren het systeem van (elektrische) leasingfietsen voor het personeel.

A000031 - We kopen twee elektrische fietsen voor dienstverplaatsingen en onderhouden deze fietsen. 0,00 8.441,77

A000032 - We vervangen dienstwagens en voeren een systeem van deelwagens in. 0,00 0,00
AP000007 - We monitoren en optimaliseren de verschillende verkeersstromen om te kunnen inspelen op evoluties in 

het verplaatsingsgedrag. 171.000,00 4.981,19

A000033 - We nemen deel aan de jaarlijkse fietstelling in het kader van de provinciale fietsbarometer en de fietstelweek. 0,00 0,00

A000039 - We dringen aan op de realisatie van de aanleg van een omleidingsweg rond Zoersel om zwaar wegverkeer uit de 

kern te weren en een leefbare kern te creëren. 141.000,00 0,00

A000040 - We verhogen de verkeersveiligheid in woonwijken door de opmaak van verkeerscirculatieplannen en/of het nemen 

van verkeersremmende maatregelen. 0,00 4.981,19

A000390 - We maken een nieuw en geactualiseerd mobiliteitsplan op waarin de visie op het toekomstig mobiliteitsbeleid wordt 

weergegeven. 30.000,00 0,00

AP000008 - We bieden vervoer op maat aan. 0,00 31.308,61

A000035 - We onderzoeken in overleg met De Lijn de mogelijkheden om een betere ontsluiting van Halle via het openbaar 

vervoer te realiseren.

A000036 - We optimaliseren in overleg met De Lijn het openbaar vervoer tussen Sint-Antonius en het station Noorderkempen.

A000037 - We bieden vervoer op maat aan door verderzetting en uitbreiding van het project van de buurtbus in samenwerking 

met Malle en Zandhoven. 0,00 31.308,61

A000038 - We onderzoeken de mogelijkheid om een (gesponsord) busje te voorzien voor vervoer in en tussen de 

deelgemeenten.

A000402 - We passen de bestaande bushaltes aan in het kader van het mobiliteitsplan om het gebruik door iedereen te 

bevorderen. 0,00 0,00

A000426 - We optimaliseren het vervoer van mensen met een mobiliteitsprobleem door de operationele werking van onze 

Minder Mobielen Centrale (MMC) over te dragen aan Handicar vzw. 0,00 0,00

A000427 - We voorzien in een toelage voor aangepast vervoer voor kwetsbare mensen. 0,00 0,00
BD000002 - Wij bouwen aan een veilige leefomgeving waar wonen, natuur, milieu en recreatie harmonisch 

samengaan. 37.966,17 310.306,19

AP000010 - We maken het klimaatactieplan op en voeren het uit. 3.400,00 94.340,23

A000041 - We voeren het klimaatactieplan uit om de CO2-uitstoot tegen 2030 te verminderen met 40%. 3.400,00 53.616,56
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A000042 - We werken mee aan het intergemeentelijke project van IGEAN 'werk maken van groene warmte' waarbij woningen 

worden voorzien van groene warmte. 0,00 0,00

A000043 - We maken energieprestatiecertificaten op voor alle gemeentelijke gebouwen. 0,00 78,65

A000044 - We werken samen met de sportraad een campagne uit over klimaatvriendelijk sporten.

A000045 - We faciliteren een energieaudit in de gebouwen van de Sint-Elisabethschool, Sint-Antoniusschool en Klim-Op. 0,00 0,00

A000046 - We promoten bij alle Zoerselse verenigingen het reglement voor de aanvraag van subsidie voor energiebesparende 

maatregelen en het verhogen van de toegankelijkheid in verenigingslokalen. 0,00 40.645,02

A000412 - We investeren in kennisopbouw rond de klimaatproblematiek in samenwerking met Europese partners. 0,00 0,00

A000413 - We realiseren de engagementen in het Lokaal Klimaat- en Energiepact. 0,00 0,00

AP000011 - We optimaliseren de afvalophaling volgens het principe 'de vervuiler betaalt'. 0,00 0,00

A000047 - We voeren in heel de gemeente de grijze container met chip in voor de ophaling van het restafval ter vervanging 

van de vuilniszakken. 0,00 0,00

AP000012 - We vergroenen en ontharden het gemeentelijk patrimonium. 0,00 66.451,05

A000048 - We vervangen de seizoensbeplanting door vaste aanplantingen op gemeentelijke percelen. 0,00 10.873,95

A000049 - We richten het Dwergenbos in met oog voor zachte recreatie en planten inheemse bomen, struiken en kruidachtige 

begroeiing. 0,00 0,00

A000050 - We maken een natuurbeheerplan op voor het Dwergenbos.

A000051 - We onderzoeken de mogelijkheid om verhardingen in woongebieden te vervangen door groenaanplantingen. We 

maken een inventaris op en maken hier een financieel plan voor op.

A000052 - We ijveren in overleg met de Vlaamse Overheid voor natuurlijke verbindingen tussen het Zoerselbos en het Zalfens 

Gebroekt bij de realisatie van de omleidingsweg.

A000053 - We zorgen voor het openstellen van groene ontmoetingsplaatsen in de drie dorpskernen.

A000054 - We verwerven het terrein Gestelbos vanuit de IGEAN-portefeuille. 0,00 23.500,00

A000055 - We blijven via het toekennen van subsidies natuurverenigingen ondersteunen in het verwerven van percelen die 

bijdragen aan natuurbehoud. 0,00 0,00

A000196 - We maken een visie op over Dorp 50 waarbij het perceel eerst wordt onthard en vergroend om het nadien te 

kunnen inbrengen in een ruimere private woonontwikkeling met aandacht voor voldoende groenaanleg. 0,00 32.077,10

A000403 - We maken een bermbeheersplan op. 0,00 0,00

AP000013 - We zorgen voor een schoner milieu. 0,00 9.472,73

A000056 - We kopen een mobiele camera aan voor het registreren en ontraden van allerhande gedrag dat overlast berokkent 

zoals onder meer sluikstorten, ongepast gedrag op evenementen en fietsdiefstal. 0,00 0,00

A000057 - We lanceren een campagne ‘verpakkingsvrije gemeente’, gericht op het sensibiliseren van handelaars en de 

bevolking om een gedragsverandering te bekomen waarbij er minder gebruik wordt gemaakt van plastic verpakkingsmateriaal.
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A000058 - We ondersteunen organisatoren van evenementen om herbruikbare bekers te gebruiken. Hiertoe kopen we een 

wasunit aan om deze herbruikbare bekers tijdens het evenement te kunnen spoelen. 0,00 4.375,00

A000059 - We zorgen voor nette straten en pleinen in samenwerking met vrijwilligers, verenigingen en jeugdbewegingen. We 

betrekken hierbij de bewoners, lokale handelaars en horeca. 0,00 0,00

A000060 - We kennen in de plaats van de zitpenningen voor de leden een jaarlijkse toelage toe aan de MINA-raad als 

werkingsbudget, dat wordt ingezet door de MINA-raad voor de organisatie van milieugerichte acties, sensibilisering en 

opleiding. 0,00 5.097,73

A000388 - We voeren een oriënterend bodemonderzoek uit voor het dorpsplein van Halle. 0,00 0,00

A000389 - We voeren een oriënterend bodemonderzoek uit voor het pleintje op de hoek van de Liersebaan en de Achterstraat. 0,00 0,00

AP000014 - We zorgen voor een ruimtelijk beleid op maat van Zoersel. 0,00 112.822,30

A000061 - We optimaliseren de ontwikkelingsmogelijkheden voor Domein Martinus door de opmaak van een RUP ' Domein 

Martinus'. 0,00 0,00

A000062 - We optimaliseren de ontwikkelingsmogelijkheden voor 'perron Zoerselbos-oost' door de opmaak van een RUP 

'gedeeltelijke herziening RUP toeristische perrons'. 0,00 0,00

A000063 - We maken een visie op over de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen en het aansluitend gemeentelijk beleidsplan 

'ruimte' met aandacht voor projecten betaalbaar wonen. 0,00 0,00

A000064 - We maken een diagnose op van de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente door middel 

van de Bouwmeester Scan. 0,00 19.075,65

A000065 - We optimaliseren de mogelijkheden met de eigendommen 'de Rank' en 'Galilea' door de opmaak van een RUP 

'Domein Bethaniën'. 0,00 0,00

A000066 - We verstrekken stedenbouwkundige inlichtingen via digitalisering en automatisering van notarisbrieven. Door 

notarisbrieven te digitaliseren en te automatiseren winnen we tijd om burgers stedenbouwkundige inlichtingen te geven. 0,00 0,00

A000067 - We voeren een mobiliteitstoets in voor alle grote projecten en openbare werken.

A000068 - We realiseren verkoopbare betaalbare bouwpercelen op de site De Blokskens om te verkopen in samenwerking 

met IGEAN. 0,00 0,00

A000069 - We onderzoeken welke sites geschikt zijn voor betaalbaar en sociaal wonen, voor dit laatste met het oog op de 

realisatie van het bindend sociaal objectief.

A000070 - We bereiden de realisatie van achttien sociale huurwoningen voor binnen een gemengde woonontwikkeling op de 

site van de voormalige Sint-Martinusschool en zaal Sint-Maarten in het kader van PPS Halle. 0,00 0,00

A000071 - We realiseren achttien sociale huurwoningen binnen een gemengde woonontwikkeling op de site van de voormalige 

Sint-Martinusschool en zaal Sint-Maarten in het kader van PPS Halle. 0,00 70.397,80

A000072 - We verkopen grondaandelen verbonden aan de gemengde woonontwikkeling op de site van de voormalige Sint-

Martinusschool en zaal Sint-Maarten in het kader van PPS Halle. 0,00 0,00
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A000073 - We ontwikkelen een visie voor de realisatie van een duurzaam woonproject op de oude site Zonneputteke in het 

kader van PPS Zoersel: zowel voor wat betreft de woonvormen als voor de technieken (warmtenetten, energieopslag, 

gemeenschappelijk gebruik zonnepanelen …).

A000074 - We verkopen grondaandelen van tien sociale zorgwoningen op de site van het WZC De Buurt (Smissestraat).

A000076 - We leggen nutsvoorzieningen aan op de site van het WZC De Buurt (Smissestraat).

A000077 - We realiseren een duurzaam woonproject in deelgemeente Zoersel naar aanleiding van het vrijkomen van de site 

Zonneputteke in het kader van PPS Zoersel. 0,00 0,00

A000078 - We maken een RUP 'eengezins-/meergezinswoningen' op zodat gebieden waar enkel eengezinswoningen worden 

toegestaan een verordenend karakter krijgen. 0,00 0,00

A000079 - We keuren een doelgroepenplan levensloopbestendige zorgwoningen in de Smissestraat goed en evalueren de 

uitvoering van dit plan.

A000080 - We maken deel uit van de intergemeentelijke cel 'handhaving ruimtelijke ordening' van IGEAN met zowel een 

verbalisant als een gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur. 0,00 12.815,07

A000376 - We duiden in samenspraak met geïnteresseerde inwoners minstens één stilteplek aan in de gemeente: een stem 

voor rust en ruimte in drukke tijden. 0,00 0,00

A000410 - We maken een ruimtelijk ontwikkelingsplan op voor de site Watermolen. 0,00 10.533,78

AP000015 - We ondersteunen de lokale ondernemers. 0,00 6.050,00

A000081 - We onderzoeken de mogelijkheid om op een aantal strategische plaatsen LED-schermen te voorzien voor de 

aankondiging van gemeentelijke activiteiten die ook lokale handelaars kunnen gebruiken. 0,00 0,00

A000082 - We brengen lokale handelaars en hun producten onder de aandacht via een prominente link op de gemeentelijke 

website en we houden de handelsgids actueel. 0,00 0,00

A000083 - We onderzoeken of we als gemeente meewerken aan een systeem van bestaande of nieuwe loyaliteits- en 

geschenkkaarten.

A000393 - We zorgen voor een financiële ondersteuning van de Zoerselse handelaars die door de coronamaatregelen hun 

zaak verplicht hebben moeten sluiten. 0,00 0,00

A000404 - We bieden een digitaal platform aan met een Zoerselse pronostiek per handelszaak waar elke zaak zich gratis zal 

kunnen inschrijven en waar we de vaste klanten van de handelszaak met elkaar laten wedijveren. Iedereen zal de kans 

hebben mee te spelen met zoveel mogelijk pronostieken, waarbij de gemeente dan een winnaar kan aanduiden met 

Zoerselcheques als hoofdprijs. 0,00 6.050,00

A000414 - We lanceren een relanceplan voor de horeca na corona. 0,00 0,00
AP000030 - We maken van Zoersel een veilige gemeente door een nauwe samenwerking met onze politie- en 

brandweerzone en andere betrokken partners. 34.566,17 14.783,12

A000148 - We richten een lokale integrale veiligheidscel op.

A000210 - We richten een dienst burenbemiddeling op waarin via vrijwillige bemiddelaars conflicten tussen buren worden 

ontmijnd. 0,00 3.663,89
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A000379 - We actualiseren samen met de drie andere gemeenten van de politiezone het politiereglement van gemeentelijke 

administratieve sancties.

A000394 - We ondersteunen begeleidende veiligheidsmaatregelen om de risico's te beheersen tijdens de coronacrisis. 34.566,17 11.119,23

A000418 - We passen het brandregime van de openbare verlichting aan met het oog op het verhogen van de veiligheid.

AP000085 - We hebben aandacht voor dierenwelzijn. 0,00 6.386,76

A000255 - We leggen een hondenlosloopzone aan per deelgemeente: in Zoersel, in Sint-Antonius (ZNA Joostens) en in Halle 

(buurtweg 45). 0,00 6.386,76
BD000003 - Wij slaan de handen in elkaar met burgers, verenigingen, organisaties, wijken en ondernemingen om 

samen van Zoersel een actieve en warme gemeente te maken. 7.639,88 840.693,85
AP000016 - We voeren een structureel beleid rond spelen en sporten en investeren in buitenspeelruimte en 

buitensportruimte. 0,00 0,00

A000084 - We brengen per deelgemeente de huidige 'blinde vlekken' van onze openbare speelruimte in kaart en maken een 

plan op om nadien bijkomende (of opgewaardeerde) speelruimtes en hangzones voor kinderen en jongeren te realiseren. 0,00 0,00

A000085 - We richten de omgeving van de skategelegenheid in de Achterstraat in met zit- en hangplekken. 0,00 0,00

A000086 - We brengen in overleg met de sportraad de buitensportmogelijkheden in kaart en maken een plan op om nadien 

extra voorzieningen zoals een buitenfitness te realiseren zodat er in elke deelgemeente buitensportmogelijkheden voorhanden 

zijn. 0,00 0,00

A000087 - We realiseren een petanqueterrein aan WZC De Buurt, aan de Kardinaal Cardijnlaan en aan Den Akker. 0,00 0,00

AP000018 - We realiseren een dorpszaal aan de pastorij in Halle. 7.639,88 604.630,18

A000092 - We bouwen een nieuwe socioculturele infrastructuur en renoveren de pastorij in het kader van PPS Halle 

(dorpszaal Halle). 7.639,88 604.630,18

A000093 - We maken een gebruikersreglement voor de nieuwe dorpszaal in Halle.

AP000019 - We zoeken samen met onze verenigingen die vragen hebben over een eigen verenigingslokaal naar 

oplossingen op maat en vertrekken daarbij vanuit het principe van gedeelde verantwoordelijkheden. 0,00 74.520,29

A000094 - We zorgen ervoor dat alle jeugdlokalen worden uitgerust met rookmelders. 0,00 0,00

A000095 - We installeren een inbraakalarm voor jeugdhuizen de Non en de Zoezel. 0,00 4.719,34

A000096 - We zoeken samen met de Akabescouts naar een goede oplossing voor toegankelijke huisvesting voor alle groepen 

met een beperking.

A000097 - We maken samen met de parochie en de chirojongens van Sint-Antonius een concreet plan van aanpak op om een 

nieuw lokaal te realiseren, waarbij de gemeente de grond aankoopt. 0,00 0,00
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A000098 - We realiseren verenigingsinfrastructuur in de Kapelstraat met vast te leggen engagementen van de gemeente én 

de hierbij betrokken verenigingen (de harmonie Eendracht Maakt Macht, de toneelvereniging Tilia en de fotoclub Obscura). 0,00 24.812,67

A000099 - We leggen de omgeving van de verenigingsinfrastructuur in de Kapelstraat aan alsook de nutsvoorzieningen. 0,00 0,00

A000100 - We breiden de sportfaciliteiten van KFC Antonia uit en herlokaliseren de schuttersgilde en de omnisport- en 

speelmogelijkheden. 0,00 40.236,47

A000392 - We zoeken naar een financieel haalbare formule voor de realisatie en beheer van een tennishal en buitenterreinen 

via het RUP recreatiezone De Kievit, met sterke engagementen vanuit de tennisclubs. 0,00 4.751,81
AP000020 - We faciliteren verenigingen bij de organisatie van hun activiteiten via logistieke en promotionele 

ondersteuning. 0,00 77.135,87

A000101 - We bekijken samen met verenigingen die dit nodig hebben hoe we hun bestuurskracht kunnen ondersteunen.

A000102 - We bekijken hoe we samen met verenigingen en mogelijk ook samen met buurgemeenten nog extra kunnen 

inzetten op (digitale) promotie van verenigingsactiviteiten. We zorgen voor een plan van aanpak.

A000104 - We bieden alle erkende Zoerselse verenigingen, wijkraden, zorginstellingen en scholen de mogelijkheid om samen 

te werken rond een jaarthema. 0,00 0,00

A000105 - We richten een (digitaal) evenementenloket in om het organiseren van evenementen door verenigingen, 

buurtcomités en andere organisaties te faciliteren.

A000106 - We bekijken de mogelijkheden om het beschikbare aanbod aan uitleenmateriaal online te visualiseren voor onze 

verenigingen, organisaties en buurtcomités.

A000107 - We vervangen de containers die gebruikt worden voor het kampvervoer van het particuliere jeugdwerk. 0,00 0,00

A000253 - We kopen een wc-wagen op containerslede aan. 0,00 27.225,00

A000357 - We richten een container in als ontmoetingsruimte voor buurtbabbels en andere evenementen met daarin een toog, 

tafels en stoelen, afwasvoorziening en herbruikbare bekers. 0,00 14.701,50

A000398 - We zorgen voor een financiële ondersteuning van de Zoerselse sport-, jeugd- en socioculturele verenigingen met 

de middelen van het Vlaams noodfonds als tegemoetkoming voor de maatregelen die zij moesten nemen door de coronacrisis. 0,00 35.209,37

A000415 - We passen het reglement speerpuntacties aan in functie van inclusieve en toegankelijke evenementen. 0,00 0,00
AP000021 - We blijven onze jumelageverenigingen ondersteunen en zoeken actief mee naar manieren om onze 

Europese partnerschappen en vriendschappen ook in de komende generaties te onderhouden en Zoerselaars nog 

meer te betrekken bij het verbroederingsfeest Eurozoersel. 0,00 3.000,00

A000109 - We bekijken samen met de jumelagecomités hoe we het samenwerkingsverband Eurozoersel vormgeven en hoe 

we op regelmatige basis onze vriendschapsbanden en Europese partnerschappen in de kijker kunnen zetten en hoe we (ook 

jongere) Zoerselaars hierbij kunnen betrekken. 0,00 3.000,00

A000110 - We bekijken samen met de jumelageraad hoe we het jumelage-evenement Eurozoersel in 2022 kunnen vormgeven 

en welke Europese subsidiemogelijkheden we daarvoor kunnen aanspreken. 0,00 0,00

Gemeente ocmw Zoersel / documentatie bij de jaarrekening 2021

11 / 38



AP000022 - We streven een divers eigen gemeentelijk activiteitenaanbod na (jeugd, sport, cultuur, senioren) dat 

aanvullend is op het aanbod van verenigingen en particuliere organisaties. 0,00 0,00

A000111 - We willen met de gemeentelijke cultuurprogrammatie een bre(e)d(er) publiek bereiken: zowel kinderen, jeugd, 

jongvolwassenen, medioren als senioren. Om dit te bereiken willen we extra inzetten op een jeugdprogrammatie, waar 

mogelijk in samenwerking met andere gemeenten.

A000112 - We onderzoeken op welke manier we cultuur tot in de huiskamers kunnen brengen, bijvoorbeeld via filmpjes of 

livestreaming van een tentoonstelling of voorstelling.

A000113 - We bieden aan lokaal talent en artiesten uit onze eigen omgeving een forum. We blijven lokale kunstenaars via het 

Wintersalon een tentoonstellingsmogelijkheid aanbieden in de Bijl, maar we bekijken ook elk jaar minstens één bijkomende 

mogelijkheid om lokaal talent in de kijker te zetten. 0,00 0,00

AP000023 - We geven onze inwoners positieve stimulansen om meer te sporten en te bewegen. 0,00 2.871,75

A000114 - We promoten sporten en bewegen in open lucht. We zoeken een partner om in Zoersel start to run mee te 

organiseren. 0,00 0,00

A000115 - We promoten de bestaande looppaden in deelgemeenten Halle en Zoersel via een samenwerking met Sport 

Vlaanderen en een peter- en meterschap door atletiekclub DAL.

A000116 - We helpen kinderen van het derde en vierde leerjaar om een juiste sportkeuze te maken via SportKompas. 0,00 2.376,00

A000117 - We stimuleren gezinnen om (opnieuw) te sporten door bijvoorbeeld gezamenlijke kind-ouderactiviteiten aan te 

bieden of door ouders sportmogelijkheden aan te bieden in de nabijheid van de naschoolse (sport)activiteiten van hun 

kinderen.

A000118 - We zoeken bij onze sportclubs en zorginstellingen partners om een project 'buurtsport' op poten te zetten, waarbij 

kansengroepen via een sportaanbod (opnieuw) kunnen participeren aan het gemeenschapsleven. 0,00 495,75

AP000024 - We bewaren en ontsluiten het Zoerselse erfgoed en kunstpatrimonium. 0,00 4.878,43

A000119 - We inventariseren Zoerselse gebouwen niet erkend als waardevol erfgoed in samenwerking met de IOED 

(Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst) Voorkempen. 0,00 0,00

A000120 - We investeren in kunst in de openbare ruimte. 0,00 465,03

A000121 - We bekijken de mogelijkheid voor het realiseren van een moderne 'kunst- en architectuurfietsroute' langs 

waardevolle gebouwen en kunstwerken. Voor de fietsroute zoeken we naar samenwerkingspartners en mogelijke subsidies.

A000122 - We participeren mee in de oprichting van een erfgoedcel met de focus op immaterieel en roerend erfgoed. 0,00 4.413,40

A000123 - We ondersteunen de Heemkundige Kring van Zoersel in het realiseren van een goede huisvesting voor het 

materiaal van 'Smidse Bogaerts' en onderzoeken hiervoor de subsidiemogelijkheden bij LEADER (Europese 

plattelandsontwikkelingssubsidies). 0,00 0,00

A000256 - We verfraaien straatkasten in samenwerking met verenigingen, jongeren, kunstenaars … 0,00 0,00

AP000025 - We promoten de lokale toeristische mogelijkheden. 0,00 53.700,00

A000124 - We breiden de promotie van de toeristische mogelijkheden van Zoersel in het kader van het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband Land van Playsantiën uit. 0,00 6.000,00
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A000125 - We realiseren twee schuilhutten in samenwerking met het VTI van Zandhoven en plaatsen deze na overleg met 

landbouwers, natuurverenigingen … 0,00 0,00

A000399 - We participeren als partner aan het LEADER-project "toeristische onthaalpoorten" van het Land van Playsantiën. 0,00 47.700,00

AP000028 - We optimaliseren de bibliotheekinfrastructuur in de verschillende deelgemeenten. 0,00 10.285,00

A000131 - We leggen aan de bibliotheek van Halle een leesterras aan en plaatsen een fietsenstalling. 0,00 0,00

A000133 - We frissen de buitengevel van bibliotheek Halle op. 0,00 10.285,00

AP000086 - Zorgen voor goed en overzichtelijke aanbod aan sport- en socioculturele lokalen

A000088 - We zorgen voor een door iedereen raadpleegbaar overzicht van lokalen beschikbaar voor verenigingen en 

particuliere gebruikers.

A000089 - We zorgen ervoor dat onze verenigingen de beschikbaarheid van de gemeentelijke sport- en socioculturele lokalen 

online kunnen raadplegen.

A000090 - We onderzoeken of we leegstaande gebouwen tijdelijk ter beschikking kunnen stellen aan startende kunstenaars.

AP000087 - We zorgen voor zweminfrastructuur die goed bereikbaar is voor Zoerselse scholen en burgers. 0,00 9.672,33

A000091 - We bekijken in samenwerking met de buurgemeenten een financieel haalbaar alternatief voor het huidige zwembad 

van Pulderbos, zodat we onze scholen en burgers in de nabijheid van Zoersel zwemgelegenheid kunnen bieden. 0,00 9.672,33
BD000004 - Zoersel werkt aan een kwalitatieve dienstverlening: Via participatie brengen we de stem van de burger 

binnen, door een duurzaam personeelsbeleid bouwen we aan een sterk team om het beleid vorm te geven binnen de 

financiële mogelijkheden. Door te investeren in digitalisering optimaliseren we onze dienstverlening en interne 

werking. 4.577,58 106.734,06
AP000029 - We zetten de organisatierisico's om in concrete beheersmaatregelen voor een efficiënte, kwaliteitsvolle 

organisatie van de dienstverlening en het realiseren van de beleidsdoelstellingen. 0,00 3.132,69

A000135 - We communiceren de missie, visie en speerpunten uit het meerjarenplan aan alle medewerkers en inwoners. 0,00 0,00

A000136 - We voeren e-tendering in voor overheidsopdrachten.

A000137 - We betrekken medewerkers, adviesraden en inwoners tijdig om input te verzamelen voor het meerjarenplan. 0,00 0,00

A000139 - We monitoren onze werking door te bepalen welke vijf bijkomende rapporten minstens nodig zijn om de 

dienstverlening en doelstellingenrealisatie op te volgen.

A000140 - We zetten het bovenlokaal overleg verder om de mogelijkheden van gemeenschappelijke personeelsinzet te 

verkennen.

A000141 - We evalueren de afsprakennota.

A000143 - We actualiseren het dienstverleningsmodel en zetten in op meerdere kanalen van dienstverlening (loket, satelliet, 

afspraak, huisbezoek, digitale dienstverlening). 0,00 3.132,69
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A000144 - We hernemen met de werkgroep 'zelfevaluatie' de zelfevaluatie op basis van de leidraad van Audit Vlaanderen.

A000145 - We organiseren in elke afdeling een gestructureerd en regelmatig team- of dienstoverleg.

A000146 - We organiseren tweemaal per jaar een diensthoofdenoverleg over thema’s die te maken hebben met de visie rond 

leidinggeven. 0,00 0,00

A000147 - We organiseren opleiding over leidinggeven en waarderend coachen. 0,00 0,00

A000416 - We verduurzamen onze overheidsopdrachten.

A000417 - We zoeken actief naar subsidiemogelijkheden voor voorziene acties in het meerjarenplan. 0,00 0,00
AP000031 - We maken onze dienstverlening efficiënter, optimaliseren onze processen en zetten in op nieuwe 

technologieën door te digitaliseren. 0,00 60.358,13

A000149 - We digitaliseren procedures en werken overbodige of ondoelmatige formaliteiten en processen weg. 0,00 0,00

A000150 - We implementeren via het project LB365 een contractbeheer zodat we een overzicht hebben van alle lopende 

contracten met hun termijnen, opzeggingsvoorwaarden …

A000151 - We onderzoeken de softwaremogelijkheden voor de opvolging van rechtszaken.

A000152 - We implementeren via het project LB365 een module vergaderbeheer en zorgen ervoor dat alle raadsleden de 

dossiers van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen raadplegen en via een tablet hun stem kunnen 

uitbrengen. 0,00 20.077,98

A000153 - We maken onze vergaderlokalen (inclusief de raadzaal) meer digitaal en gebruiksvriendelijker. 0,00 813,12

A000154 - We introduceren mobiel werken bij onze medewerkers voor een vlottere werking enerzijds en een dienstverlening 

aan huis voor minder mobiele burgers anderzijds. 0,00 12.250,41

A000155 - We implementeren het GIS (Geografisch Informatie Systeem) als instrument in de organisatie om geografische 

informatie aan te maken en bij te houden (plannen- en leegstandsregister, register onbebouwde percelen, adressenregister, 

GRB, RUP’s …) in alle beleidsdomeinen. 0,00 0,00

A000156 - We onderzoeken softwaremogelijkheden voor de digitale ondertekening en verzending van alle uitgaande 

briefwisseling. 0,00 932,16

A000157 - We investeren in nieuwe software voor het digitaal sociaal dossier (dienst maatschappelijk welzijn). 0,00 12.713,88

A000158 - We investeren in nieuwe software om de planning, administratie en verwerking van de gegevens efficiënter te 

organiseren (dienst thuiszorg). 0,00 0,00

A000159 - We investeren in nieuwe software voor een e-loket (dienst burgerzaken). 0,00 7.646,60

A000160 - We investeren in nieuwe software voor de digitale woonstcontrole in samenwerking met de politie Voorkempen 

(dienst burgerzaken). 0,00 0,00

A000161 - We investeren in nieuwe software voor de loonberekening en HRM-toepassing (dienst personeel). 0,00 0,00

A000162 - We zoeken naar een systeem om efficiënt de aanwezigheden van de kinderen op het speelplein te registreren en 

indien nodig snel hun medische informatie ter beschikking te hebben.

A000163 - We onderzoeken de mogelijkheden voor de integratie van onze serverinfrastructuur met onze buurgemeenten. 0,00 5.923,98
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A000405 - We nemen deel aan het project 'Citizen Science' om met behulp van burgerinitiatieven en participatie kwalitatieve 

en kwantitatieve metingen te kunnen uitvoeren om het beleid mee te bepalen en bij te sturen. 0,00 0,00

A000419 - We digitaliseren het vergunningsproces van innames openbaar domein en evenementen met het oog op een 

vlottere en efficiëntere manier van opvolging ervan. 0,00 0,00
AP000032 - We zijn een werkgever met een slagvaardig en naar waarden gestuurd personeelsbeleid dat inzet, talenten 

en competenties van zijn werkkrachten waardeert. We staan voor een beleid dat oog heeft voor het welbevinden van 

de medewerkers en dat hen versterkt. 0,00 2.364,86

A000164 - We evalueren bij elk scharniermoment (zoals pensionering, uitdiensttreding) het takenpakket en de 

personeelsinzet.

A000165 - We zetten in op interne mobiliteit en bijscholing van onze medewerkers. 0,00 0,00

A000166 - We stimuleren onze eigen medewerkers om gezonder te leven. 0,00 2.364,86

A000167 - We verhogen de maaltijdcheques voor onze medewerkers naar 7 euro vanaf het tweede kwartaal van 2020. 0,00 0,00

A000168 - We verhogen de tweede pensioenpijler voor al onze contractuele medewerkers tot 35%. 0,00 0,00

A000169 - We herhalen tweejaarlijks een welzijnsbevraging van onze medewerkers.

A000170 - We implementeren de prioriteiten uit de welzijnsbevraging van onze medewerkers via teambegeleiding, vorming en 

sensibilisering. 0,00 0,00

A000171 - We implementeren de gemeenschappelijke visie op leidinggeven door opleiding, begeleiding … en communiceren 

deze visie in alle teams.

A000172 - We voeren een risico-analyse uit, werken een beleid uit en organiseren opleiding over grensoverschrijdend gedrag 

op het werk. 0,00 0,00

A000173 - We voorzien coaching of begeleiding voor arbeiders die collega's met een beperking begeleiden. 0,00 0,00

A000174 - We schakelen voor onze medewerkers over naar de vakantieregeling publieke sector. 0,00 0,00

A000420 - We zorgen voor een uitgewerkt onthaal- en exitbeleid voor elke (ex-)medewerker.

AP000033 - We communiceren transparant, op maat van onze doelgroepen en betrekken hier de nodige 

belanghebbenden bij. 3.471,90 40.878,38

A000176 - We zetten in op nieuwe media en kanalen voor het opzetten van doelgerichte acties en promotiecampagnes om 

onze burgers optimaal te bereiken. 0,00 0,00

A000177 - Door gebruik te maken van digitale schermen voor interne en externe communicatie op publieke en interne locaties 

kunnen we onze dienstverlening bekendmaken, evenementen aankondigen, vacatures publiceren … 0,00 0,00

A000178 - We ontwikkelen een nieuw intranet om beter in te zetten op interne communicatie. 0,00 0,00

A000179 - We gebruiken de verschillende treden in de zogenaamde participatieladder: informeren, consulteren, samen 

beslissen, samen doen, versterken en ondersteunen van burgerinitiatieven en screenen elke actie in het meerjarenplan om te 

bepalen welke vorm van inspraak/participatie we inzetten. 0,00 0,00

A000180 - We zetten volop in op sociale cohesie binnen wijken via nieuwe media zoals Hoplr. 0,00 8.088,85

A000181 - We organiseren een infodag over duurzaamheid en klimaat in het kader van het INTERREG-project Solarise. 3.471,90 16.673,66
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A000182 - We organiseren jaarlijks een onthaalmoment voor nieuwe inwoners dat ervoor zorgt dat zij de gemeente leren 

kennen. 0,00 0,00

A000183 - We organiseren een openingsmoment bij elke ingebruikname van een nieuw gemeentelijk gebouw. 0,00 4.735,89

A000184 - We maken een communicatie- en participatiebeleidsplan op voor een betere informatiedoorstroming en -bevraging. 0,00 10.285,00

A000185 - We onderzoeken de mogelijkheid om op onze website gebruik te maken van een geautomatiseerde chatbox.

A000186 - We informeren burgers helder en tijdig over de grote bouwprojecten. 0,00 1.094,98

A000187 - We herbekijken ons Zoerselmagazine en zorgen ervoor dat het nog meer aansluit bij de wensen van onze burgers. 0,00 0,00

A000188 - We stellen een informatiebrochure op die de burgers informatie geeft over onze dienstverlening en de middenstand 

binnen onze gemeente.

A000189 - We zoeken bijkomende manieren om met jongeren tussen 15 en 35 jaar te communiceren op een interactieve 

manier om zo ook van hen inspraak te bekomen.

A000190 - We voorzien een infowijzer voor senioren op onze website in de vorm van een doorverwijspagina die verwijst naar 

gemeentelijke en bovenlokale webpagina's met informatie die belangrijk is voor senioren.

A000421 - We gebruiken het inwonerspanel om een goed beeld te krijgen van wat er leeft in Zoersel rond actuele (beleids-

)thema’s en houden de samenstelling ervan actueel. 0,00 0,00

AP000034 - We zijn een kwalitatieve, klantgerichte organisatie die zich focust op haar kerntaken. 0,00 0,00

A000191 - We zorgen voor een uitgebouwd en beschikbaar digitaal en papieren archiefbeheer en zetten in op een interne 

DPO en we delen de kosten daarvoor met Malle.

A000422 - Met het oog op een adequate monitoring en onderbouwing van het beleid worden de hiervoor beschikbare data 

actief intern en extern ter beschikking gesteld. 0,00 0,00

AP000035 - We stimuleren wijken om duurzame en gemeenschapsbevorderende initiatieven te nemen. 1.105,68 0,00

A000192 - We kennen budgetten toe voor duurzame initiatieven van wijken. 0,00 0,00

A000193 - De burgemeester en schepenen zetelend in intercommunales en andere samenwerkingsverbanden staan hun netto 

zitpenning af aan de gemeente ten voordele van de wijkbudgetten. 1.105,68 0,00

AP000036 - We creëren meer financiële ruimte door efficiënt om te gaan met patrimonium. 0,00 0,00

A000194 - We verkopen het voormalige politiecommissariaat in de Kerkhoflei. 0,00 0,00

A000195 - We verkopen de panden de Rank en Galilea. 0,00 0,00
BD000005 - Zoersel is een gemeente met een sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan en aanzet tot 

levenslang leren.  Zoersel, zorg(t) voor iedereen. 1.738.355,71 1.435.163,50
AP000037 - We ondersteunen inwoners uit kansengroepen zodat hun kwetsbaarheid vermindert en ze een 

menswaardig bestaan kunnen uitbouwen. -4.486,29 79.929,65

A000197 - We werken de wachtlijst weg voor de aanvragen schuldhulpverlening. 0,00 0,00

A000198 - We bieden via het netwerk vrijetijdsparticipatie aan inwoners met een beperkt inkomen de mogelijkheid aan om in 

Vlaanderen aan verminderd tarief deel te nemen aan allerlei vrijetijdsactiviteiten. 2.597,22 0,00
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A000200 - We ondersteunen nieuwe initiatieven die de participatie van kansengroepen verhogen. We werken samen met 

onder andere ervaringsdeskundigen bij het opstarten van nieuwe projecten en bij het evalueren van onze bestaande werking, 

dit zowel bij planning, uitvoering als opvolging. 0,00 0,00

A000201 - We werken actief mee aan het geïntegreerd breed onthaal (GBO) in de schoot van de Eerstelijnszone Voorkempen. 2.208,89 0,00

A000202 - We ondersteunen mensen in armoede bij het dagelijks leven via allerhande projecten (bijvoorbeeld rond 

vrijetijdsbesteding, gezondheid, rechtenverkenning, leefomgeving … ). 1.215,00 1.376,84

A000203 - We onderzoeken de mogelijkheden voor het vervoer van kinderen uit kwetsbare gezinnen naar en van Stekelbees 

en de speelpleinwerking om zo de drempel te verlagen om deel te nemen.

A000395 - We ondersteunen jongeren en gezinnen in begeleiding bij onze dienst maatschappelijk welzijn door het toekennen 

van een bijkomende tenlasteneming van kosten op het vlak van het dagelijks leven en primaire behoeften. -10.507,40 30.223,66

A000396 - We verhogen het consumptiebudget van de houders van een Z|pas en steunen de lokale handelaars in de 

gemeente door de individuele toekenning aan elke houder van een pakket Zoerselcheques voor het einde van het jaar 2021 

voor een totaal bedrag van 29.800 euro. 0,00 13.150,00

A000397 - We breiden het team maatschappelijk welzijn uit met 0,3 VTE maatschappelijk assistent, voor zolang de 

subsidieperiode loopt van de Vlaamse middelen ter verhoging van het consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen, om nieuwe 

sociale noden proactief te detecteren en de middelen aan te wenden en administratief te verwerken conform de richtlijnen. 0,00 35.179,15

A000428 - We zetten in op e-inclusie omdat mensen in armoede door een digitale achterstand veel praktische moeilijkheden 

ondervinden om mee te kunnen in een sterk digitaliserende wereld (onderwijs, gezondheidszorg, werk …). Dit doen we door 

praktische hulp aan huis bij het gebruik van hard- en software aan te bieden door externen aan een sterk verlaagde prijs en 

door aan te sluiten bij regionale initiatieven. 0,00 0,00

A000429 - We sensibiliseren de brede bevolking rond de armoedeproblematiek in eigen omgeving.

A000430 - We brengen partners samen in het kader van evaluatie en actualisering van het zorgstrategisch plan.

A000432 - We besteden extra aandacht aan kinderarmoede en focussen op het voorkomen ervan.

AP000038 - We ondersteunen mensen in hun zoektocht naar waardig werk, volgens ieders behoeften en 

mogelijkheden. 0,00 0,00

A000204 - We organiseren in samenwerking met VDAB en de lokale besturen Zandhoven en Malle de jaarlijkse jobbeurs. 

Deze heeft afwisselend in elke gemeente plaats. 0,00 0,00

AP000039 - We bevorderen het welzijn van onze inwoners via laagdrempelige en aangepaste zorg dicht bij huis. 1.604.330,00 1.209.810,76

A000205 - We bieden schoonmaakhulp aan onze inwoners met een zorgnood die voortkomt uit ouderdom, ziekte of een 

beperking. We houden rekening met de voorspelde toename van de zorgnood (+ 20%). We streven ernaar om de wachtlijst 

weg te werken via de uitbreiding van onze dienstenchequeonderneming. 0,00 0,00

A000206 - We promoten de kwaliteit van onze thuisdiensten en benutten het volledige gesubsidieerde urencontingent voor 

Zoerselaars met een zorgnood. 0,00 438,62

A000207 - We gaan op zoek naar mogelijkheden om de werking van een buurthuis in elke deelgemeente te realiseren.
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A000208 - We ondersteunen financieel en logistiek de werking van de ontmoetingsruimte aan de Smissestraat als buurthuis. 0,00 2.012,69

A000209 - We houden op regelmatige basis samen met de kwaliteitscoördinator een tevredenheidsonderzoek over de 

thuiszorgdiensten en passen onze werking daarop aan. 0,00 0,00

A000211 - We organiseren tweejaarlijks een infomoment over de mogelijkheden en hulpmiddelen om langer thuis te wonen, 

over levenslang wonen en over de mogelijkheden om in gemeenschap te wonen (cohousing, zorgwoningen …).

0,00 0,00

A000212 - We overleggen op regelmatige basis met de zorginstellingen zodat we op lokaal vlak een platform hebben om 

praktische zaken en samenwerking uit te werken.

A000213 - We zetten als gezonde gemeente, in samenwerking met andere lokale besturen, via preventieve acties onze 

inwoners aan om zorg te dragen voor hun eigen gezondheid en die van anderen. 0,00 7.359,45

A000214 - We ondersteunen inwoners met een chronische ziekte en aandoeningen met lastige neveneffecten zoals 

incontinentie, slechtziendheid … (bijvoorbeeld plaspunten, ziekte van Crohn-toiletgebruik, lokaal gratis ter beschikking stellen 

voor patiëntengroepen). 0,00 0,00

A000215 - We onderzoeken de mogelijkheden om een laagdrempelig eerstelijnsaanbod rond geestelijke gezondheid van 

jongeren aan te bieden. 0,00 0,00

A000216 - We integreren de driejaarlijkse bevraging van de 80-plussers (voorheen uitgevoerd door Bpost) in onze eigen actie 

'Wij weten elkaar wonen'. Zo worden onze oudere inwoners op een meer persoonlijke manier bevraagd naar hun welzijn. We 

voorzien een duidelijke begeleiding en omkadering voor de vrijwilligers en verenigingen die de bevraging zullen uitvoeren. 0,00 0,00

A000352 - We zorgen in elke deelgemeente in het centrum en rond de bestaande zorginstellingen voor een rolstoelvriendelijke 

wandelroute. 0,00 0,00

A000400 - We voeren de overeenkomst uit om het WZC De Buurt te integreren in de vzw Emmaüs tegen 1 januari 2022. 1.604.330,00 1.200.000,00

A000423 - We ontwikkelen een beleid rond EHBO en levensreddend handelen in samenwerking met relevante partners. 0,00 0,00

A000431 - Via het concept 'zorgzame buurten' versterken we het sociale weefsel, stimuleren we de inwoners om elkaar 

onderlinge steun te bieden en faciliteren we de link tussen formele en informele zorg. Daarbij werken we samen met de 

welzijns- en zorgpartners die actief zijn in de gemeente en andere partners wiens werking gericht is op sociale cohesie. 0,00 0,00
AP000040 - We stimuleren en faciliteren solidariteit tussen mensen (lokaal en internationaal). Door de verbinding die 

zo ontstaat, willen we ook het individuele welzijn verbeteren. 18.000,00 103.325,39

A000217 - We werken de stedenband met Bohicon (Benin) verder uit en kijken of we met Europese subsidies naar een 

schaalvergroting van ons project kunnen gaan. 0,00 26.417,43

A000218 - We zetten de thema's klimaat en internationale samenwerking binnen alle scholen in Zoersel in de kijker met 

projecten zoals de klimaatbende. 0,00 1.345,49
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A000219 - We voeren het federale programma internationale samenwerking uit in samenwerking met VVSG en zorgen ervoor 

dat dit de lokale ontwikkeling van Bohicon ten goede komt. 18.000,00 65.744,01

A000220 - We zoeken Europese partners zoals GIZ (Duitsland), IMRO (Hongarije) … en Europese subsidies om projecten die 

de bevolking van Bohicon ten goede komen te faciliteren. 0,00 1.955,36

A000221 - We zoeken met onze verschillende diensten andere Europese partners om samen knowhow te verwerven en uit te 

wisselen zodat we zelf gemakkelijker op Europese subsidies beroep kunnen doen. 0,00 6.098,83

A000222 - We promoten als fairtradegemeente eerlijke handel, zowel internationaal als lokaal en steunen acties en projecten 

om fairtrade te bevorderen. We streven ernaar een 5-sterren-fairtradegemeente te worden. 0,00 1.764,27

A000387 - We promoten de lokale producenten van voedingswaren door de ontwikkeling van een interactieve kaart van de 

gemeente waarop deze producenten hun producten, locatie en bedrijfsinfo weergeven. 0,00 0,00
AP000041 - We ondersteunen gezinnen door het faciliteren van goede kinderopvang of door die zelf te organiseren. 

We bieden via partners ondersteuning bij de opvoeding. 0,00 5.000,00

A000223 - We ondersteunen de opvang van baby's en peuters via zelfstandige kinderopvanginitiatieven en onthaalouders. We 

behandelen de vragen die we rechtstreeks of via het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) krijgen. Via het LOK houden we 

contact met de aanbieders van kinderopvang en gedeeltelijk met de gebruikers (oudercomités). Zo kunnen we beter inspelen 

op de concrete noden op het vlak van kinderopvang. 0,00 0,00

A000224 - We richten samen met de andere gemeenten van de eerstelijnszone Voorkempen een intergemeentelijk Lokaal 

Loket Kinderopvang op binnen de schoot van het Huis van het Kind. 0,00 0,00

A000225 - We breiden de DOMO-werking (Door Ondersteuning Mee Opvoeden) uit vanaf 2021. 0,00 5.000,00

A000226 - We faciliteren de lezingen en activiteiten van de opvoedingswinkel voor ouders. 0,00 0,00

A000409 - We ontwikkelen een visie over de concrete invulling van de regierol en het opnemen daarvan zoals bedoeld in het 

nieuwe decreet over de organisatie van buitenschoolse kinderopvang en de afstemming ervan met buitenschoolse activiteiten.

AP000042 - We geven de kinderen in onze drie gemeentelijke basisscholen de beste kansen om op te groeien in een 

stimulerende schoolomgeving en bieden kwaliteitsvol onderwijs. 120.512,00 37.097,70

A000227 - We vervangen in de gemeentelijke scholen gefaseerd de beamers van de digiborden door grote tv-schermen. 0,00 0,00

A000228 - We digitaliseren de registratie van aanwezige leerlingen in de voor- en naschoolse opvang. 0,00 864,83

A000229 - We verbeteren de infrastructuur en performantie van het draadloos netwerk in gemeentelijke basisschool Beuk & 

Noot. 0,00 19.968,80

A000230 - We analyseren de huidige leermethode en veranderen van didactische methode als er een beter alternatief op de 

markt is. 0,00 16.264,07

A000231 - We vergroenen de speelplaatsen en richten een buitenklas in de gemeentescholen in. 0,00 0,00

A000233 - We zoeken naar een oplossing voor de hittemomenten op de bovenste verdieping van het laatst gebouwde 

gedeelte van gemeentelijke basisschool Beuk & Noot (klaslokalen van derde en zesde leerjaar).

A000234 - We verbeteren de signalisatie in gemeentelijke basisschool Beuk & Noot (toegang en wegwijs naar secretariaat en 

directie). 0,00 0,00
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A000235 - We ontwikkelen een visie over de concrete invulling van de regierol en het opnemen daarvan zoals bedoeld in het 

nieuwe decreet over de organisatie van buitenschoolse kinderopvang en de afstemming ervan met buitenschoolse activiteiten.

A000236 - We maken twee permanente fietsoefenroutes, één in Zoersel en één voor Sint-Antonius en Halle. 0,00 0,00

A000424 - We zetten verder in op kwaliteitsvolle digitalisering in onze basisscholen. 120.512,00 0,00

AP000043 - We stimuleren onze inwoners tot levenslang leren. 0,00 0,00

A000237 - We blijven de bestaande samenwerking met onze partners inzake deeltijds kunstonderwijs en vorming 

ondersteunen en besteden aandacht aan elke kans die zich voordoet om in samenwerking met partners de Zoerselaars nog 

ruimere leermogelijkheden te bieden. Zodra mogelijk organiseren we de middelbare graad beeldende kunst met Vlaamse 

middelen.

A000239 - We stimuleren digitalisering van alle inwoners door laagdrempelige computerlessen via Digidak te blijven aanbieden 

en onderzoeken daarnaast ook of we JongDigidak-activiteiten kunnen opzetten. 0,00 0,00
BD000006 - We onderhouden onze wegen, terreinen, uitrusting en gebouwen op een duurzame manier. Door een 

doordacht en efficiënt patrimoniumbeheer geven we Zoersel zijn unieke belevingswaarde. 205.696,79 904.759,05
AP000044 - We geven de ‘circulaire economie’ een duidelijke plaats met doorgedreven hergebruik van grondstoffen 

en materialen. 0,00 9.276,84

A000240 - We leggen een tijdelijke opslagplaats aan in de R. Delbekestraat voor het hergebruik van grondoverschotten. 0,00 9.276,84
AP000045 - We centraliseren de dienstverlening van de afdeling openbare werken door het bouwen van een nieuwe 

technische dienst. 0,00 33.208,14

A000241 - We richten de magazijnen en het administratief gedeelte van de nieuwbouw Openbare Werken verder in. 0,00 33.208,14

A000243 - We bouwen een nieuw gebouw voor Openbare Werken in de Achterstraat. 0,00 0,00

AP000046 - Uitbreiden mogelijkheden van zaal de Kapel 

A000247 - We verbeteren de uitrusting van de Kapel met nieuwe tafels en extra verlichting.

A000248 - We verbeteren de toegankelijkheid van de Kapel voor slechthorenden via een ringleiding.

AP000047 - We onderhouden en vergroenen de begraafplaatsen. 0,00 0,00

A000250 - We herstellen de bestaande graven van de ereparken of graven die erkend zijn als funerair erfgoed. 0,00 0,00

A000251 - We ontgraven 203 graven van de begraafplaats in Sint-Antonius (vak B en C) en breiden de columbariummuur uit. 0,00 0,00

A000252 - We ontgraven 132 graven van de nieuwe begraafplaats in Zoersel (vak A en B). 0,00 0,00

AP000049 - We voeren onderhoudswerken uit aan geklasseerde gebouwen en ander gemeentelijk onroerend erfgoed. 42.000,00 91.462,18

A000257 - We vernieuwen de sturing van de klokken in de kerk van Sint-Antonius. 0,00 0,00

A000258 - We renoveren het Pescheurorgel in de Sint-Elisabethkerk in Zoersel. 0,00 0,00

A000259 - We ontvangen subsidies vanuit de erfgoedpremie van het Agentschap Onroerend Erfgoed. 0,00 0,00

A000380 - We voeren de meerjarenonderhoudsplannen voor kerken en pastorijen uit. 42.000,00 81.948,88
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A000381 - We werken meerjarenonderhoudsplannen uit voor kerken en pastorijen. 0,00 0,00

A000401 - We onderhouden de kapellen in Zoersel (Watermolen en Uitweg-Herentalsebaan). 0,00 9.513,30

AP000050 - We streven naar een rationeel energiegebruik (REG). 161.531,79 359.050,10

A000260 - We investeren in het reduceren van het energiegebruik van de openbare verlichting door te verledden. 161.531,79 218.222,90

A000261 - We investeren in het reduceren van het energiegebruik van gemeentelijke gebouwen. 0,00 140.827,20

A000425 - We werken een studie en actieplan uit met betrekking tot de ventilatie van onze gemeentelijke gebouwen. 0,00 0,00

AP000051 - We beheren de niet-geklasseerde gemeentelijke gebouwen. 0,00 31.605,65

A000249 - We breken het gebouw de Wijnstok af. 0,00 0,00

A000262 - We vernieuwen de welzijnsalarmering en passen het domoticasysteem van de serviceflats de Loteling aan. 0,00 13.068,00

A000263 - We vernieuwen de ventilatiemotoren en -filters in de serviceflats de Loteling. 0,00 0,00

A000264 - We organiseren voor elk gebouw met douches staalnames en nemen beheersmaatregelen om 

legionellabesmetting te voorkomen. 0,00 560,04

A000265 - We vervangen de ramen van het oude gemeentehuis in Halle. 0,00 0,00

A000266 - We sluiten een onderhoudscontract af voor gemeentelijke basisschool Pierenbos. 0,00 3.891,82

A000267 - We sluiten een onderhoudscontract af voor de Vleugel. 0,00 3.054,65

A000268 - We sluiten een onderhoudscontract af voor de nieuwbouw Openbare Werken. 0,00 70,58

A000269 - We herstellen het torenuurwerk van het cultureel centrum Bethaniën. 0,00 0,00

A000270 - We optimaliseren het thermisch en akoestisch comfort van de Vleugel. 0,00 2.098,81

A000271 - We vinden een nieuwe bestemming voor domein De Welvaert. 0,00 0,00

A000272 - We onderzoeken de subsidiemogelijkheden voor het naschools openstellen van sportinfrastructuur en dienen waar 

mogelijk een dossier in.

A000273 - We evalueren de gemeentelijke gebouwen op toegankelijkheid voor mensen met een beperking en voeren waar 

mogelijk aanpassingswerken uit.

A000274 - We onderzoeken de uitbreiding van de polyvalente ruimte van zaal Klavier. 0,00 0,00

A000355 - We bouwen een nieuw meterlokaal en een opslagruimte aan de begraafplaats in Halle. 0,00 0,00

A000356 - We zoeken een geschikte locatie voor de dorpsploeg van Zoersel en bouwen daar een nieuw lokaal. 0,00 0,00

A000382 - We herstellen de gevel van het Bethaniënhuis na afbraak van de Wijnstok. 0,00 0,00

A000383 - We voorzien na afbraak van de Wijnstok de vrijgekomen ruimte van groenaanleg en bijkomende 

parkeergelegenheid. 0,00 0,00

A000384 - We vervangen de ramen van de kapel van het jeugdhuis de Non. 0,00 8.861,75

A000385 - We renoveren het prieel in het park van Halle. 0,00 0,00

AP000052 - We voeren verfraaiingswerken uit aan de gemeentelijke basisscholen. 0,00 65.850,13

A000254 - We herstellen de grasdals van de parkings aan gemeentelijke basisschool Beuk & Noot. 0,00 0,00
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A000275 - We plaatsen een onderdak in de sporthal van gemeentelijke basisschool Beuk & Noot om lekken te voorkomen. 0,00 0,00

A000276 - We vervangen de prefabklassen in de kleuterschool van de Kiekeboes. 0,00 65.850,13

A000386 - We onderzoeken hoe we de kelder van gemeentelijke basisschool de Kiekeboes waterdicht kunnen maken.

AP000054 - We vernieuwen de Herentalsebaan en de Biekorfstraat in het kader van het wegen- en rioleringsdossier 

"Verbindingsriolering Ring" (Aquafin). 0,00 39.599,08

A000277 - We voeren de wegen- en rioleringswerken uit in de Herentalsebaan en de Biekorfstraat. 0,00 410,98

A000278 - We ontvangen middelen voor het uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Herentalsebaan en de 

Biekorfstraat via het investeringsfonds.

A000279 - We realiseren voldoende brede rooilijnen in de Herentalsebaan en de Biekorfstraat. 0,00 39.188,10

A000280 - We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp voor de wegen- en rioleringswerken in de Herentalsebaan 

en de Biekorfstraat. 0,00 0,00

A000281 - We brengen de nutsleidingen ondergronds en vernieuwen (LED) de openbare verlichting in het dossier 

Verbindingsriolering Ring.

AP000055 - We vernieuwen de Hoekstraat en de Antwerpsedreef in het kader van wegen- en rioleringswerken 

"Wandelweg - fase 4" (Aquafin). 0,00 0,00

A000282 - We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Wandelweg - fase 4. 0,00 0,00

A000283 - We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp voor het dossier Wandelweg - fase 4. 0,00 0,00

A000284 - We brengen de nutsleidingen ondergronds en vernieuwen (LED) de openbare verlichting in het dossier Wandelweg - 

fase 4.

A000285 - We voeren de wegen- en rioleringswerken uit in het dossier Wandelweg - fase 4.

A000286 - We maken gebruik van de derdebetalersregeling van PIDPA voor de gedeeltelijke tenlasteneming van de kosten 

voor de RWA-aanleg in het dossier Wandelweg - fase 4.

AP000056 - We vernieuwen de Hoge Dreef, Lijsterbeslaan, Gagelaars … in het kader van het wegen- en 

rioleringsdossier "Bloemenwijk - fase 6" (Pidpa). 0,00 13.538,19

A000287 - We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Bloemenwijk - fase 6. 0,00 958,56

A000288 - We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Bloemenwijk - fase 6. 0,00 12.579,63

A000289 - We brengen de nutsleidingen ondergronds en vernieuwen (LED) de openbare verlichting in het dossier 

Bloemenwijk - fase 6 0,00 0,00

A000290 - We voeren de wegen- en rioleringswerken uit in het dossier Bloemenwijk - fase 6. 0,00 0,00

AP000057 - We vernieuwen De Hulsten en Sint-Antoniusbaan in het kader van het wegen- en rioleringsdossier 

"Verbindingsriolering De Hulsten" (Aquafin) en wegen- en rioleringsdossier "De Hulsten" (Pidpa). 0,00 0,00

A000291 - We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier De Hulsten. 0,00 0,00

A000292 - We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier De Hulsten. 0,00 0,00
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A000293 - We brengen de nutsleidingen ondergronds en vernieuwen (LED) de openbare verlichting in het dossier De Hulsten. 0,00 0,00

A000294 - We voeren de wegen- en rioleringswerken uit in het dossier De Hulsten. 0,00 0,00

A000295 - We breiden het fietspad uit tot aan de Kerkstraat. 0,00 0,00

A000296 - We gebruiken de derdebetalersregeling met PIDPA voor een deel van de kosten voor het vervangen van de 

kopmuren aan Schriekbos. 0,00 0,00

A000297 - We ontvangen subsidie vanuit het fietsfonds voor het uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in het dossier 

De Hulsten. 0,00 0,00
AP000058 - We vernieuwen de Medelaar, Heidehoeven, Zoerselhoek en Boskant in het kader van het wegen- en 

rioleringsdossier "Medelaar" met aandacht voor de nodige fietsinfrastructuur (Pidpa). 0,00 0,00

A000298 - We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Medelaar. 0,00 0,00

A000299 - We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Medelaar. 0,00 0,00

A000300 - We brengen de nutsleidingen ondergronds en vernieuwen (LED) de openbare verlichting in het dossier Medelaar. 0,00 0,00

A000301 - We voeren wegen- en rioleringswerken uit met aandacht voor de aanleg van de nodige fietsinfrastructuur in het 

dossier Medelaar. 0,00 0,00
AP000059 - We vernieuwen de Medelaar, Jacobslaan en Sinjorendreef in het kader van wegen- en rioleringswerken 

"Wandelweg - fase 3" (Aquafin). 0,00 0,00

A000302 - We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Wandelweg - fase 3. 0,00 0,00

A000303 - We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Wandelweg - fase 3. 0,00 0,00

A000304 - We brengen de nutsleidingen ondergronds en vernieuwen (LED) de openbare verlichting in het dossier Wandelweg - 

fase 3.

A000305 - We voeren de wegen- en rioleringswerken uit in het dossier Wandelweg - fase 3. 0,00 0,00

A000306 - We maken gebruik van de derdebetalersregeling van PIDPA voor de gedeeltelijke tenlasteneming van de kosten 

voor de RWA-aanleg in het dossier Wandelweg - fase 3.

AP000060 - We vernieuwen de Meerheide, Meerheideweg, Schaddestraat, Cyriel Buysselaan en Hazepad in het kader 

van het wegen- en rioleringsdossier "Meerheide" (Pidpa). 0,00 26.805,73

A000307 - We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Meerheide. 0,00 26.805,73

A000308 - We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Meerheide. 0,00 0,00

A000309 - We brengen de nutsleidingen ondergronds en vernieuwen (LED) de openbare verlichting in het dossier Meerheide. 0,00 0,00

A000310 - We voeren de wegen- en rioleringswerken uit in het dossier Meerheide. 0,00 0,00
AP000061 - We vernieuwen de Mostheuvelstraat in het kader van het wegen- en rioleringsdossier 

"Verbindingsriolering Den Mostheuvel" (Aquafin). 0,00 0,00

A000311 - We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Mostheuvel. 0,00 0,00

A000312 - We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Mostheuvel. 0,00 0,00
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A000313 - We brengen de nutsleidingen ondergronds en vernieuwen (LED) de openbare verlichting in het dossier Mostheuvel. 0,00 0,00

A000314 - We voeren de wegen- en rioleringswerken uit in het dossier Mostheuvel. 0,00 0,00
AP000062 - We vernieuwen de Populierenlaan, Kiwilaan, Boslaan, Kleistraat en Rubenslaan in het kader van het 

wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering Sint-Antoniusbaan" (Pidpa). 0,00 77.016,26

A000315 - We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Sint-Antoniusbaan en zijstraten. 0,00 47.698,20

A000316 - We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Sint-Antoniusbaan en zijstraten. 0,00 1.754,26

A000317 - We betalen erelonen voor de opmaak van het fietspadendossier Sint-Antoniusbaan en zijstraten. 0,00 27.563,80

A000318 - We brengen de nutsleidingen ondergronds en vernieuwen (LED) de openbare verlichting in het dossier Sint-

Antoniusbaan en zijstraten. 0,00 0,00

A000319 - We voeren de wegen- en rioleringswerken uit in het dossier Sint-Antoniusbaan en zijstraten. 0,00 0,00

A000320 - We ontvangen subsidie vanuit het fietsfonds voor het uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in het dossier 

Sint-Antoniusbaan en zijstraten. 0,00 0,00
AP000063 - We vernieuwen de Salphensebaan, Broekstraat en Graffendonk in het kader van het wegen- en 

rioleringsdossier “Salphensebaan” (Pidpa). 0,00 22.494,11

A000321 - We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Salphensebaan, Broekstraat en Graffendonk. 0,00 22.494,11

A000322 - We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Salphensebaan, Broekstraat en Graffendonk. 0,00 0,00

A000323 - We brengen de nutsleidingen ondergronds en vernieuwen (LED) de openbare verlichting in het dossier 

Salphensebaan, Broekstraat en Graffendonk. 0,00 0,00

A000324 - We voeren de wegen- en rioleringswerken uit in het dossier Salphensebaan, Broekstraat en Graffendonk. 0,00 0,00
AP000064 - We vernieuwen de Sint-Martinusstraat, Winkelhoeve, Ketelheide, D'Eike en Ronkaartweg in het kader van 

het wegen- en rioleringsdossier “Sint-Martinusstraat” (Pidpa). 0,00 1.369,24

A000325 - We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Sint-Martinusstraat. 0,00 1.369,24

A000326 - We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Sint-Martinusstraat. 0,00 0,00

A000327 - We brengen de nutsleidingen ondergronds en vernieuwen (LED) de openbare verlichting in het dossier Sint-

Martinusstraat.

A000328 - We voeren de wegen- en rioleringswerken uit in het dossier Sint-Martinusstraat. 0,00 0,00
AP000065 - We vernieuwen de Sint-Antoniusbaan tussen Karel Uytroevelaan en Populierenlaan in het kader van het 

wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering Sint-Antoniusbaan" (Aquafin). 0,00 0,00

A000329 - We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Sint-Antoniusbaan. 0,00 0,00

A000330 - We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Sint-Antoniusbaan.

A000331 - We betalen erelonen voor de opmaak van het fietspadendossier Sint-Antoniusbaan. 0,00 0,00

A000332 - We brengen de nutsleidingen ondergronds en vernieuwen (LED) de openbare verlichting in het dossier Sint-

Antoniusbaan. 0,00 0,00

A000333 - We voeren de wegen-, fietspad- en rioleringswerken uit in het dossier Sint-Antoniusbaan. 0,00 0,00
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A000334 - We ontvangen subsidie vanuit het fietsfonds voor het uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in het dossier 

Sint-Antoniusbaan. 0,00 0,00

A000335 - We maken gebruik van de derdebetalersregeling van PIDPA voor de gedeeltelijke tenlasteneming van de kosten 

voor de RWA-aanleg in het dossier Sint-Antoniusbaan. 0,00 0,00

AP000066 - We vernieuwen de Melkweg, Oudstrijderslaan, Paul Edwinlaan en een deel van de Medelaar (Pidpa). 0,00 7.766,01

A000336 - We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Melkweg. 0,00 0,00

A000337 - We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Melkweg. 0,00 7.766,01

A000338 - We brengen de nutsleidingen ondergronds en vernieuwen (LED) de openbare verlichting in het dossier Melkweg.

A000339 - We voeren de wegen- en rioleringswerken uit in het dossier Melkweg.

AP000067 - We vernieuwen de Wandelweg en Heidehoeven in het kader van het wegen- en rioleringsdossier 

"Wandelweg - fase 2" (Aquafin). 0,00 1.091,66

A000340 - We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Wandelweg - fase 2. 0,00 1.091,66

A000341 - We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Wandelweg - fase 2. 0,00 0,00

A000342 - We brengen de nutsleidingen ondergronds en vernieuwen (LED) de openbare verlichting in het dossier Wandelweg - 

fase 2. 0,00 0,00

A000343 - We voeren de wegen- en rioleringswerken uit in het dossier Wandelweg - fase 2. 0,00 0,00

A000344 - We maken gebruik van de derdebetalersregeling van PIDPA voor de gedeeltelijke tenlasteneming van de kosten 

voor de RWA-aanleg in het dossier Wandelweg - fase 2. 0,00 0,00
AP000068 - We vernieuwen de Jacobslaan, Grasmuslaan, Smallestraat en Van Der Graesenlaan in het kader van 

wegen- en rioleringswerken "Jacobslaan" (Pidpa). 0,00 4.546,27

A000345 - We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Jacobslaan. 0,00 0,00

A000346 - We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Jacobslaan. 0,00 4.546,27

A000347 - We brengen de nutsleidingen ondergronds en vernieuwen (LED) de openbare verlichting in het dossier Jacobslaan.

A000348 - We voeren de wegen- en rioleringswerken uit in het dossier Jacobslaan.

AP000069 - We vernieuwen de Watermolen in het kader van het wegen- en rioleringsdossier (private verkavelaar). 0,00 33.916,49

A000349 - We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Watermolen. 0,00 0,00

A000350 - We brengen de nutsleidingen ondergronds en vernieuwen (LED) de openbare verlichting in het dossier 

Watermolen. 0,00 0,00

A000351 - We voeren de wegen- en rioleringswerken uit in het dossier Watermolen. 0,00 33.916,49
AP000071 - We zorgen voor een goed onderhouden, veilig, gebruiksvriendelijk en modern wagenpark dat ingezet kan 

worden ter ondersteuning van de dienstverlening. 2.165,00 81.388,89

A000353 - We zorgen voor de nodige investeringen in ons voertuigenpark met aandacht voor de milieu-impact. 2.165,00 81.388,89
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A000354 - We installeren een track-and-tracesysteem in de voertuigen/machines om de ecologische voetafdruk te verkleinen. 0,00 0,00

AP000074 - We zorgen voor goed uitgeruste wegen en onderhouden baangrachten en waterlopen. 0,00 4.774,08

A000358 - We plaatsen een nieuwe koker in het Groot Schijn voor het Emmapadje. 0,00 0,00

A000359 - We plaatsen twee overwelvingen in de Tappelbeek en de Dorpsloop voor het verleggen van een buurtweg.

A000360 - We leggen stelsels voor de regenwaterafvoer aan en we zoeken oplossingen voor de wateroverlast. 0,00 2.016,10

A000361 - We onderzoeken waar verhoogde opstapplaatsen bij bushaltes mogelijk zijn.

A000362 - We maken ruimte voor de natuurlijke zomer- en winterbedding van waterlopen en bouwzones met een hoog 

overstromingsrisico krijgen een herbestemming tot bouwvrij gebied.

A000363 - We overtuigen de rioolbeheerder om het onderhoud van het bestaande rioleringsstelsel beter op te volgen en 

hiervoor de nodige middelen te voorzien.

A000364 - We plaatsen signalisatie, borden en thermoplasten in zone 30 in de dorpskernen, schoolomgevingen en 

verkeersonveilige plaatsen binnen de bebouwde kom. 0,00 322,59

A000365 - We zoeken vanaf de ontwerpfase naar de beste oplossing om water te laten infiltreren bij nieuwe verkavelingen, 

rioleringswerken en grote bouwprojecten, onder andere door open grachten, waterinfiltratiebekkens, wadi’s en speelzones met 

infiltratie. We gebruiken waterdoorlatende materialen (onder andere grasdallen) voor de aanleg van verhardingen.

A000366 - We betalen ereloon aan een studiebureau in de dossiers "aansluiting Monnikenheide" (Langebaan en 

Schaapskooi), “verbindingsriolering Waterstraat" (Raymond Delbekestraat), "wijk Kapellenhof" (Kappellenhoflaan, Felix 

Wyterslaan, De Wervenlaan en parallelweg Kapellei)”, “wijk Zoerselbos" (Ten Hoflaan, Ten Boslaan, Parklaan, Warandelaan 

en Zoerselbosdreef), "zijstraten Langebaan" (Priorijlaan, Monnikenheide, Boerenkrijglaan, Jagersdreef en Monnikendreef), 

“Brakenberg, Lage Weg, Berkemei, Nieuwe Heide, Oude Heide en Verscheurde Hoeve". 0,00 2.435,39

A000367 - We leggen het begin van de Halmolenweg opnieuw aan.

AP000075 - We vernieuwen de Salphensebaan, Maalstraat, Diamantstraat en Korte Maalstraat in het kader van het 

wegen- en rioleringsdossier “Salphensebaan” (Pidpa). 0,00 0,00

A000368 - We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Salphensebaan, Maalstraat, Diamantstraat en Korte 

Maalstraat. 0,00 0,00

A000369 - We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Salphensebaan, Maalstraat, Diamantstraat en 

Korte Maalstraat. 0,00 0,00

A000370 - We brengen de nutsleidingen ondergronds en vernieuwen (LED) de openbare verlichting in het dossier 

Salphensebaan, Maalstraat, Diamantstraat en Korte Maalstraat. 0,00 0,00

A000371 - We voeren de wegen- en rioleringswerken uit in het dossier Salphensebaan, Maalstraat, Diamantstraat en Korte 

Maalstraat. 0,00 0,00
AP000076 - We vernieuwen de Bremlaan in het kader van het wegen- en rioleringsdossier “Bremlaan” (private 

verkavelaar). 0,00 0,00

A000372 - We realiseren voldoende brede rooilijnen in het dossier Bremlaan. 0,00 0,00

A000373 - We betalen erelonen voor de opmaak van het ontwerp in het dossier Bremlaan. 0,00 0,00
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A000374 - We voeren de wegen- en rioleringswerken uit in het dossier Bremlaan via het derdebetalerssysteem van Pidpa. 0,00 0,00

AP000088 - We vernieuwen enkele straten in het kader van kleine rioleringsuitbreidingen van Pidpa. 0,00 0,00

A000406 - We voeren weg- en rioleringswerken uit in De Vlust. 0,00 0,00

A000407 - We voeren weg- en rioleringswerken uit in De Bergen. 0,00 0,00

A000408 - We voeren weg- en rioleringswerken uit in de Victorielaan. 0,00 0,00

BD000007 - Niet in doelstellingen vertaald beleid. 37.102.174,47 31.716.116,98

AP000077 - Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling persoonsgebonden zaken 2.542.874,19 1.563.512,59

A000001 - Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling persoonsgebonden zaken 2.542.874,19 1.563.512,59

AP000078 - Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling grondgebonden zaken 820.137,50 333.750,42

A000002 - Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling grondgebonden zaken 820.137,50 333.750,42

AP000079 - Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling openbare werken 143.516,96 1.768.165,82

A000003 - Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling openbare werken 143.516,96 1.768.165,82

AP000080 - Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling vrije tijd 54.229,88 731.445,42

A000004 - Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling vrije tijd 54.229,88 731.445,42

AP000081 - Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling ondersteunende diensten 73.594,91 679.303,09

A000005 - Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling ondersteunende diensten 73.594,91 679.303,09

AP000082 - Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling financiën 28.140.184,27 9.608.319,48

A000006 - Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling financiën 28.140.184,27 9.608.319,48

AP000083 - Niet in doelstellingen vertaald beleid - Onderwijs 5.155.655,34 604.659,19

A000007 - Niet in doelstellingen vertaald beleid - Onderwijs 5.155.655,34 604.659,19

AP000084 - Niet in doelstellingen vertaald beleid - Personeelskosten 171.981,42 16.426.960,97

A000008 - Niet in doelstellingen vertaald beleid - Personeelskosten 171.981,42 16.426.960,97
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OVERZICHT VAN DE TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 

 

Algemene werkingssubsidies - nominatief Bedrag 

Algemeen Nederlands Zangverbond 250,00 

Bedevaart naar de Graven aan de Ijzer 250,00 

bezoekerscentrum Zoersel bos 3.000,00 

bond beter leefmilieu (0,05/inw) 1.106,95 

Burgemeesters voor Vrede 50,00 

Clara Fey 90,00 

cultuurraad 250,00 

eurozoersel (jaarlijks) 3.000,00 

heemkundige kring (1.800 te indexeren) 1.952,17 

hulpdienst Zoersel (gemachtigde signaalgevers) 1.500,00 

jeugdraad 750,00 

Kempens landschap 4.441,40 

KVG De Horizon 750,00 

Landelijke Kinderopvang - onthaalouders 1.400,00 

WZC De Buurt - omzetten toegestane lening in werkingstoelage 1.050.000,00 

oudercomité Antoniusschool 500,00 

oudercomité B&N 500,00 

oudercomité Kiekeboes 500,00 

oudercomité Klim-Op 500,00 

oudercomité Pierenbos 500,00 

oudercomité Sint-Elisabethschool 500,00 

oudstrijders Zoersel 525,00 

Regionaal landschap de voorkempen 5.640,18 

Rode kruis 300,00 

Samana Sint-Antonius 750,00 

seniorenraad 1.250,00 

Sint-Antonius Abt 1.858,50 

Sint-Paulus 5.753,55 

sportraad 250,00 

Vlaamse vereniging voor dierenbescherming 75,00 

welzijnsraad 250,00 

werkgroep De Bijl 5.500,00 

werkingstoelage brandweerzone 540.143,00 

werkingstoelage politiezone 1.965.051,00 

Wiegwijs - consultatiebureau Zoersel 500,00 

Ziekenzorg Ontmoeting Halle 750,00 

Ziekenzorg Sint-Elisabeth Zoersel 750,00 

Ziekenzorg Sint-Paulus Malle 300,00 

Algemene werkingssubsidies - volgens reglement   

algemene toelage jeugdwerk 27.908,38 

BIS: 11.11.11 en Broederlijk Delen 48.303,00 

BIS: Crucea 9.000,00 

fractietoelage 2.100,61 

toelage jeugdhuizen 5.513,00 
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toelage sociaal-culturele verenigingen 29.290,68 

toelage sportinfrastructuur Achterstraat 91.729,78 

toelage sportverenigingen 54.344,04 

Toelage voor verenigingen - Vlaamse Noodfonds 35.209,37 

toelage wijkraden en buurtcomités 4.000,00 

Andere specifieke werkingssubsidies - nominatief   

centen voor instrumenten 500,00 

cultuurraad - organisatie 11-juli viering 2.500,00 

federaal programma - deel toelage 55.000,00 

KFCE - schoonmaak en nutsvoorzieningen infrastructuur 4.000,00 

OKRA - infrastructuur Gestelsebaan 2.579,60 

Rode Kruis - watersnood 22.139,00 

welzijnsraad - organisatie kerstmarkt 5.000,00 

Andere specifieke werkingssubsidies - volgens reglement   

ACCB - culturele werking 350.000,00 

BIS: derde wereldraad - sensibilisering 20.000,00 

BIS: stedenband Bohicon 17.500,00 

BIS: Zoerselse projecten 26.000,00 

cultuurraad - cultuurprijs 500,00 

Handicar 5.874,66 

kamptoelage 966,00 

sociaal pedagogische toelage aan gehandicapten 10.350,00 

sociale voordelen toegangsgelden zwembad 1.425,00 

sociale voordelen toezicht 125.884,29 

socio-culturele verenigingen - onroerende voorheffing 1.042,74 

sportverenigingen -  onroerende voorheffing 18.587,05 

subsidiereglement inheemse hoogstambomen en streekeigen fruitbomen 1.100,00 

toelage aankoop trofeëen sport- en spelmanifestaties 120,00 

toelage gebruik van herbruikbare luiers 300,00 

toelage sportverenigingen -jeugdsportbegeleiding & professionalisering 1.916,51 

vormingstoelage jeugdleiders en -leden 990,00 

zerken oud-strijders 500,00 

Prijssubsidies   

prijssubsidies aan AGB Zoersel 212.751,46 

Toegestane investeringssubsidies   

bijdrage aan Land van Playsantiën 11.495,00 

investeringstoelage brandweerzone 242.177,00 

investeringstoelage Sint-Paulus 66.275,46 
toelage energiebesparende maatregelen (evt uitsplitsen voor toegankelijkheidsverhogende 
maatregelen) 40.645,02 
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BELEIDSVELDEN PER BELEIDSDOMEIN 

 

00 - Algemene financiering 

0010 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 

0020 - Fiscale aangelegenheden 

0030 - Financiële aangelegenheden 

0040 - Transacties in verband met de openbare schuld 

0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel 

0090 - Overige algemene financiering 

01 - Algemeen bestuur 

0100 - Politieke organen 

0101 - Officieel ceremonieel 

0110 - Secretariaat 

0111 - Fiscale en financiële diensten 

0112 - Personeelsdienst en vorming 

0113 - Archief 

0114 - Organisatiebeheersing 

0115 - Welzijn op het werk 

0119 - Overige algemene diensten 

0130 - Administratieve dienstverlening 

0150 - Internationale relaties 

0151 - Deelneming aan internationale organisaties en conferenties 

0160 - Hulp aan het buitenland 

0170 - Binnengemeentelijke decentralisatie 

0171 - Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 

0190 - Overig algemeen bestuur 

0450 - Rechtspleging 

02 - Zich verplaatsen en mobiliteit 

0200 - Wegen 

0210 - Openbaar vervoer 

0220 - Parkeren 

0290 - Overige mobiliteit en verkeer 

0670 - Straatverlichting 

03 - Natuur en milieubeheer 

0300 - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 

0309 - Overig afval- en materialenbeheer 

0310 - Beheer van regen- en afvalwater 

0319 - Overig waterbeheer 

0320 - Sanering van bodemverontreiniging 

0329 - Overige vermindering van milieuverontreiniging 

0340 - Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 

0341 - Erosiebestrijding 

0349 - Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem 

0350 - Klimaat en energie 

0380 - Participatie en sensibilisatie 

0381 - Geïntegreerde milieuprojecten 
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0390 - Overige milieubescherming 

04 - Veiligheidszorg 

0400 - Politiediensten 

0410 - Brandweer 

0420 - Dienst 100 

0430 - Civiele bescherming 

0440 - Overige hulpdiensten 

0460 - Kinderbescherming 

0470 - Dierenbescherming 

0480 - Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 

0490 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid 

05 - Ondernemen en werken 

0500 - Handel en middenstand 

0510 - Nijverheid 

0530 - Land-, tuin- & bosbouw 

0540 - Visvangst 

0550 - Werkgelegenheid 

0590 - Overige economische zaken 

06 - Wonen en ruimtelijke ordening 

0600 - Ruimtelijke planning 

0610 - Gebiedsontwikkeling 

0620 - Grondbeleid voor wonen 

0621 - Bestrijding van krotwoningen 

0622 - Woonwagenterreinen 

0629 - Overig woonbeleid 

0630 - Watervoorziening 

0640 - Elektriciteitsvoorziening 

0650 - Gasvoorziening 

0660 - Communicatievoorzieningen 

0680 - Groene ruimte 

0690 - Overige nutsvoorzieningen 

07 - Cultuur en vrije tijd 

0520 - Toerisme - Onthaal en promotie 

0521 - Toerisme - Sectorondersteuning 

0522 - Toerisme - Infrastructuur 

0529 - Overige activiteiten inzake toerisme 

0700 - Musea 

0701 - Cultuurcentrum 

0702 - Schouwburg, concertgebouw, opera 

0703 - Openbare bibliotheken 

0704 - Gespecialiseerde bibliotheken 

0705 - Gemeenschapscentrum 

0709 - Overige culturele instellingen 

0710 - Feesten en plechtigheden 

0711 - Openluchtrecreatie 

0712 - Festivals 
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0719 - Overige evenementen 

0720 - Monumentenzorg 

0721 - Archeologie 

0729 - Overig beleid inzake het erfgoed 

0739 - Overig kunst- en cultuurbeleid 

0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning 

0741 - Sportpromotie en -evenementen 

0742 - Sportinfrastructuur 

0749 - Overig sportbeleid 

0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 

0751 - Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren 

0752 - Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren    

0759 - Overige activiteiten met betrekking tot jeugd 

0790 - Erediensten 

0791 - Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 

08 - Leren en onderwijs 

0800 - Gewoon basisonderwijs 

0801 - Buitengewoon basisonderwijs 

0810 - Gewoon secundair onderwijs 

0814 - Leren en werken 

0815 - Buitengewoon secundair onderwijs 

0820 - Deeltijds kunstonderwijs 

0830 - Centra voor volwassenenonderwijs 

0835 - Hoger onderwijs 

0860 - Centra voor leerlingenbegeleiding 

0862 - Huisvesting voor schoolgaanden 

0869 - Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 

0870 - Sociale voordelen 

0879 - Andere voordelen 

0889 - Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid 

09 - Zorg en opvang 

0900 - Sociale bijstand 

0901 - Voorschotten 

0902 - Integratie van personen met vreemde herkomst 

0903 - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 

0904 - Activering van tewerkstelling 

0905 - Dienst voor juridische informatie en advies 

0909 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 

0910 - Woningen voor personen met een handicap 

0911 - Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 

0919 - Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit 

0920 - Werkloosheid 

0930 - Sociale huisvesting 

0940 - Jeugdvoorzieningen 

0941 - Gezinsvervangende tehuizen 

0942 - Onderhoudsgelden 
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0943 - Gezinshulp 

0944 - Opvoedingsondersteuning 

0945 - Kinderopvang 

0946 - Thuisbezorgde maaltijden 

0947 - Klusjesdienst 

0948 - Poetsdienst 

0949 - Overige gezinshulp 

0950 - Ouderenwoningen 

0951 - Dienstencentra 

0952 - Assistentiewoningen 

0953 - Woon- en zorgcentra 

0954 - Dagzorgcentra 

0959 - Overige verrichtingen betreffende ouderen 

0980 - Sociale geneeskunde 

0982 - Ziekenhuizen 

0983 - Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen 

0984 - Ontsmetting en openbare reiniging 

0985 - Gezondheidspromotie en ziektepreventie 

0986 - Eerstelijnsgezondheidszorg 

0989 - Overige dienstverlening inzake volksgezondheid 

0990 - Begraafplaatsen 
0991 - Crematoria 

0992 - Lijkbezorging 
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OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN WAARVOOR HET BESTUUR DE WETTELIJKE, 
STATUTAIRE OF FEITELIJKE VERPLICHTING HEEFT OM RECHTSTREEKS OF 

ONRECHTSTREEKS TUSSEN TE KOMEN IN VERLIEZEN OF TEKORTEN 

 

- Autonoom gemeentebedrijf Zoersel 
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DE PERSONEELSINZET 

Dit overzicht van de personeelsinzet geeft het aantal VTE per afdeling op 31/12/2021. 

         

gemeente afdeling 

graad 
bestuur en 

beleid financiën infrastructuur 
mens en 
welzijn omgeving 

personeel en 
organisatie vrije tijd eindtotaal 

DG 1,0 1,0           2,0 

A 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0   1,8 9,8 

B 3,6 0,8   1,0 4,0 7,6 5,8 22,8 

C 0,8 0,5 6,30 5,1 1,8 5,1 9,79 29,39 

D 0,5   50,9 0     0,5 51,9 

E     4,0         4,0 

eindtotaal 7,9 3,3 63,2 7,1 7,8 12,7 17,89 119,89 

         

         

ocmw afdeling 

graad 
bestuur en 

beleid financiën infrastructuur 
mens en 
welzijn omgeving 

personeel en 
organisatie vrije tijd eindtotaal 

DG           1,0   1,0 

A                 

B   1,2   13,6  1,0     15,8 

C   0,9   8,8      9,7 

D     4,4 19,78       24,18 

E      2,0     1,0   3,0 

IFIC    8,40    8,4 

eindtotaal   2,1 6,4 50,58 1,0 2,0   62,08 

         

         

TOTAAL afdeling 

graad 
bestuur en 

beleid financiën infrastructuur 
mens en 
welzijn omgeving 

personeel en 
organisatie vrije tijd eindtotaal 

DG 1,0 1,0       1,0   3,0 

A 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0  1,8 9,8 

B 3,6 2,0   14,6 5,0 7,6 5,8 38,6 

C 0,8 1,4 6,3 13,9 1,8 5,1 9,79 39,09 

D 0,5   55,3 19,78     0,5 76,08 

E     6,0     1,0   7,0 

IFIC    8,4    8,4 

eindtotaal 7,9 5,4 69,6 57,68 8,8 14,7 17,89 181,97 
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OVERZICHT OPBRENGST PER BELASTINGSOORT 

 
 

Belasting  Totaal opbrengst 

Opcentiemen onroerende voorheffing 5.982.355,62 

Aanvullende personenbelasting 7.863.742,15 

Opcentiemen verkeersbelasting 375.016,14 

Urbanisatiebelasting 471.313,47 

Voertuigen met bestuurder 3.591,20 

Niet-geadresseerd drukwerk 38.694,01 

Verkoopinstallaties op privaat domein 407,00 

Inname openbaar domein 11.142,00 

Activeringsheffing 265.982,02 

Belasting tweede verblijven 58.200,02 

Leegstand 46.500,02 

Vergunningen verkavelingen en groepswoningbouw 269.505,00 

Opcentiemen leegstandsheffing bedrijfsruimten 1.317,00 
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