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V.U. : College van Burgemeester & Schepenen, 2980 Zoersel
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provincie Antwerpen timmert aan een eigen structuurplan
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Beste lezer,

Orde op zaken, zo hebben wij het graag. En een goed plan is
reeds het halve werk. De diverse overheden doen dan ook ijverig
hun best om de ruimte om ons heen zo goed mogelijk te ordenen.
Zo timmert de provincie Antwerpen aan een eigen structuurplan.
Dit zal ongetwijfeld invloed hebben op het toekomstig beeld van
onze gemeente Zoersel. In dit nummer van het gemeentelijk infor-
matieblad wordt een tipje van de sluier opgelicht. Eerst worden de
algemene principes van het structuurplan geschetst, in een vol-
gend nummer zal nagegaan worden wat dit voor Zoersel betekent.

Plannen maken, goed en wel, maar soms ontsnapt ons de grip op
de dingen.
Zo vertelde Marcel Van Peer bij de ontvangst van zijn cultuurprijs,
op een manier, een cultuurprijs waardig, hoe hij samen met zijn
broer Frans al op jonge leeftijd de familiefeestjes opvrolijkte met
allerlei fratsen. Het publiek kreeg een levendig beeld van die twee
lolbroeken en eventjes waren wij zijn familie die bulderde van het
lachen met de sketches van het duo. Helaas... Frans is niet meer
onder ons. Eind januari is hij plotseling overleden.
Wij betuigen langs deze weg ons medeleven met Marcel en de
hele familie Van Peer.

Jan Campforts

VO O R W O O R D
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De cultuurprijs wordt
beurtelings aan een

persoon en aan een
vereniging uitgereikt.

Marcel Van Peer was laure-
aat van de kultuurprijs 1998.

Marcel krijgt de prijs omwille van
zijn vertel- en toneelkwaliteiten, en

de onvermoeibare en authentieke
wijze waarop hij de streekcultuur in leven houdt en
verspreidt. Daarvan gaf hij een sterk staaltje ten beste
tijdens de uitreiking van de prijs.

Cultuurprijs 1998Cultuurprijs 1998

Marcel Van PeerMarcel Van Peer
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GEZOCHT

Pleeg- en opvanggezinnen

Kinderen kunnen wel eens in de pro-
blemen geraken. Soms kunnen ge-
zinnen omwille van allerlei proble-
men hun kinderen tijdelijk zelf niet
opvangen.
Gelukkig zijn er diensten die zorgen
dat deze kinderen in andere gezin-
nen tijdelijk terechtkunnen. De duur
van een plaatsing hangt af van de
specifieke situatie. Het kan om één
of meerdere weekends gaan om de
druk in het gezin wat te verlichten.
Korte opvang duurt tot maximaal zes
maanden, pleegzorg kan van enkele
maanden tot verschillende jaren
duren.
Jammer genoeg zijn er steeds te
weinig opvang- en pleeggezinnen.
Heb je wat plaats in je huis en in je
hart voor deze kinderen, neem dan
contact op met een gezinsplaat-
singsdienst.

De Mutsaard,
gezinsplaatsingsdienst,
Maurits Sabbelaan 57,
2020 Antwerpen, tel. 247.88.60.

RECHTZETTING

Afslanken : kritisch bekeken (3)

In vorige GGD sloop er een grove
zetfout bij de bespreking van de
‘goede koolhydraten’ volgens
Montignac.
De juiste tekst is : De minst dikma-
kende, want ongeraffineerde koolhy-
draten zoals volkorenbrood, volle
rijst, muesli, wortels en knollen, val-
len onder de « 50 »….  Zijn glycemi-
sche index schijnt dus niet erg
betrouwbaar te zijn.
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RODE KRUIS

Uw steun is welkom

Ook in Zoersel is er een
afdeling van het Rode
Kruis. Alle acties van het
Rode Kruis zijn het werk
van vrijwilligers. Mensen
zoals u, die graag een
stuk van hun vrije tijd ge-
ven om anderen te hel-
pen.
Goede hulpverlening ver-
eist echter naast enthou-
siaste vrijwilligers met een
hart voor de medemens in
nood, ook een betrouwba-
re en moderne uitrusting.

Daarom vragen zij ook uw
steun tijdens de komende
Veertiendaagse van het
Rode Kruis. Uw steun is
voor het Rode Kruis een
blijk van waardering en
zorgt ervoor dat de plaat-
selijke werking kan verder-
gezet worden.

TERUGBETALING

Solidariteitsbijdrage
gepensioneerden

De terugbetalingen van
de solidariteitsbijdragen
die onwettig geïnd wer-
den, zijn begonnen. Alle
gedupeerde gepensio-
neerden zullen automa-
tisch uitbetaald worden.
Als ze nog in leven zijn.

Sommige gepensioneer-
den die in ’95 en ’96
deze bijdragen betaal-
den, zijn intussen al
overleden. De erfgena-
men hebben zes maan-
den tijd om een aan-
vraag tot uitkering in te
dienen. Deze zes maan-
den lopen vanaf de
publicatiedatum van het
KB (30 oktober 1998).
De aanvraag doet u met
een formulier model 83
en moet ten laatste op
30 april 1999 gebeuren.
U kunt dit formulier beko-
men bij de gemeentelijke
sociale dienst, Diane
Weyten, tel. 380.13.81.

VERRASSING VOOR...

alle nieuwe inwoners

Je bent nieuw in Zoersel en je wilt
wat, een handige boodschappentas
bijvoorbeeld. Ver buiten de gemeen-
tegrenzen zijn deze beruchte zakken
bekend. Alle gezinnen die vanaf dit
jaar Zoersel, Halle of St.-Antonius
als nieuwe vaste verblijfplaats kie-
zen, worden getrakteerd op een
boodschappentas met de kleuren en
het logo van onze gemeente.
Deze tassen zijn ook te koop op het
gemeentehuis en kosten 120,- fr.
(2,97 euro).

NIEUWS VAN...

de VGK Welzijn

Het gemeentebestuur wil in 1999
van start gaan met een volledig
nieuw afvalbeleid. Sluitstuk van het
nieuwe afvalbeleid wordt de invoe-
ring van een systeem waarbij u be-
taalt volgens het aantal keren en
naargelang het volume van uw GFT-
of restafvalcontainer. Het schepen-
college vroeg aan de VGK-Welzijn
een advies over mogelijke sociale
correcties op het nieuwe systeem
van huisvuilophaling.

De VGK-Welzijn vindt dat een socia-
le correctie niet moet bestaan uit een
aantal gratis ophaalbeurten maar dat
het in geld moet uitgedrukt worden.
Zij stelt voor dat een aantal catego-
rieën een vermindering van 500,- fr.
(12,39 euro) krijgen op hun afvalfac-
tuur. Dit zou kunnen gelden voor
gezinnen met drie of meer inwonen-
de kinderen, bejaarde gezinshoofden
vanaf 65 jaar en alle WIGW’s.
(n.v.d.r.:Volgens de laatste inlichtin-
gen zou dit principe niet aanvaard
worden door de provincie).
Daarnaast wenst de VGK ook dat de
geboortepremie met 500,- fr. (12,39
euro) per kind zou worden verhoogd.

Als tweede advies formuleerde de
VGK-Welzijn om de aanvraag van
een subsidie voor een bijzonder
sociaal project vanwege Beschut
wonen ‘De Sprong’ te aanvaarden.
Een toelage van 42.000,- fr.
(1.041,15 euro) werd voorgesteld.
De Sprong voorziet in een woonbe-
geleiding van mensen met psychi-
sche problemen, met als doelstelling
de sociale integratie te bevorderen.
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Verontschuldigd : Max

Frans, Willy Storms, Wim

van Haegendoren en Yves

Vervecken

FINANCIËN

* De begrotingen 1999 van

de kerkfabriek Sint-

Martinus Halle en van de

kerkfabriek Sint-Paulus

Malle werden gunstig

geadviseerd. Voor Sint-

Paulus wordt een buiten-

gewone gemeentelijke toe-

lage van 450.000 BEF

(11.155,2 euro) voorzien

om elektriciteitswerken uit

te voeren.

* De raad besliste om in 1999

voor 5.010.000 BEF

(124.194,65 euro) deelbe-

wijzen over te nemen van

de privé-sector in de inter-

communale IVEKA.

Tevens verleent de

gemeente een waarborg

van 20.040.000 BEF

(496.788,62 euro) voor de

verwerving van de aande-

len in IVEKA. SP en

Vlaams Blok zijn tegen.

* Gedurende de verbou-

wingswerken aan de pasto-

rij in Sint-Antonius zal de

gemeente aan de Handels-

lei 60 voor 1 jaar een

woning huren voor de

nieuwe pastoor. De 2

VLD-ers stemden tegen.

* Voor de realisatie van een

open ruimte zal, achter de

verkaveling aan de Kievit-

heide, 11.299 m2 bosgrond

aangekocht worden. De

kostprijs is geraamd op

1.355.880 BEF (33.611,38

euro).

* De gemeente zal een per-

ceel bouwgrond aan

Zoerselhoek, met een op-

pervlakte van 1.128 m2,

openbaar verkopen.

De SP is tegen.

PERSONEEL

* De personeelsleden van de

gemeente die verplicht

over een telefoon moeten

beschikken, krijgen vanaf

1 januari 1999 enkel nog

het abonnementsgeld

terugbetaald.

* Het administratief statuut

van het politiepersoneel

wordt aangepast. De

benoeming van inspecteur

van politie kan alleen bij

bevordering.

* Voor het jaar 1999 droeg

de gemeenteraad de be-

voegdheid voor het aan-

stellen van tijdelijke perso-

neelsleden en gesco’s over

aan het schepencollege.

Onthouding van VLD en

Vl. Blok.

BIBLIOTHEEK

- Nu er een akkoord is tussen

cultuurminister Martens en

Belgacom zodat de

gemeente voor 15.000 BEF

(371,84 euro) per jaar een

e-lijn voor communicatie

ter beschikking krijgt (15

schermen, 24 op 24 uur),

besliste de raad om het

gebruik van Internet in de

bibliotheek gratis te maken.

Dit zou drempelverlagend

moeten werken. De retribu-

tie op het ontlenen van

CD’s en op het afdrukken

blijft behouden.

- Nu de sociale flats afge-

werkt zijn, wil de gemeen-

te de omgeving van het

bibliotheekfiliaal in Sint-

Antonius heraanleggen.

Men wil dit zo snel moge-

lijk uitvoeren omwille van

de veiligheid en het uit-

zicht. Er zal niet noodza-

kelijk gewacht worden op

de renovatie van de

schoolmeesterswoning.

Onthouding van de VLD

omdat men vreest dat de

nieuw aangelegde omge-

ving zal beschadigd wor-

den tijdens de renovatie-

werken.

DORPSPLEINEN

Het dorpsplein achter de kerk

in Sint-Antonius zal in 2

fasen heraangelegd worden.

Nu werden eensgezind de

lastvoorwaarden en wijze

van gunning goedgekeurd

voor de eerste fase, vanaf de

kerk tot aan de kleuterschool.

Hier zullen voornamelijk

parkeerplaatsen aangelegd

worden. De kosten worden

geraamd op 14 miljoen

(347.050,93 euro) en er is

maar 7 miljoen (173.525,46

euro) voorzien in de begro-

ting.

In 2000 hoopt men fase 2,

voor het politiecommissari-

aat, te kunnen realiseren. Dit

gedeelte zal groener blijven

zoals het plein in Halle.

Om fase 1 te kunnen realise-

ren werd de kosteloze af-

stand, door de nv IMVAP,

van een perceel grond (456

m2) achter de kerk aanvaard.

OVERIGE PUNTEN

* De beslissing tot onteige-

ning, bij hoogdringend-

heid, van een perceel

grond aan de Kapelstraat

werd hernomen omdat er

de vorige maal een admi-

nistratieve fout begaan

werd. Deze onteigening in

het recreatiegebied is

nodig om de volleybalzaal

uit te breiden of om er een

nieuwe te bouwen indien

de gemeente de oude zaal

zou verwerven om er een

polyvalente ruimte van te

maken.

* De kosteloze afstand van

wegenis in verkavelingen

aan de Meerheide en aan

de Vlasgaard/Sniederspad

werd aanvaard.

* De Schalmeidreef en

Kievitheide worden verbo-

den terrein voor voertui-

gen boven de 3,5 ton. Dit

omdat beide straten niet

geschikt zijn voor groot

verkeer en ook omdat ze

veel door schoolkinderen

gebruikt worden. 

GEHEIME ZITTING

* Aan de leden van het sche-

pencollege wordt voor het

jaar 1999 reisvergoeding

toegekend.

* Paul Laps, inspecteur van

politie, wordt bevorderd

tot ‘hoofdinspecteur eerste

klasse van politie’.

* Schooldirecteur Simon

Vermeylen van Halle

wordt 55 jaar en gaat met

pensioen. Hij werd door de

raad ter beschikking

gesteld.

4 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 99/1

RA A D S Z I T T I N G VA N 17 D E C E M B E R 1998

De laatste
nieuwsjes

van het
schepencollege

en de
gemeenteraad

vindt u vanaf nu
op teletekst
pagina 749
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K.F.C. Antonia
de reserven A en de reserven B werden gewestelijk kampioen 
K.F.C. Halle
de veteranen werden kampioen gewestelijke reserven
Drengel Sport
werd kampioen eerste afdeling KVDV
V.C. Zoersel
- de E jeugd-meisjes werden gewestelijk, Vlaams, provinciaal en Belgisch kampioen
- de A jeugd-jongens werden gewestelijk en provinciaal kampioen
- heren 4 werd kampioen 2de gewest
VOC AMIGOS
- de E jeugd-meisjes en de E jeugd - jongens werden gewestelijk kampioen
- de C jeugd-jongens werden provinciaal kampioen
- de A JEUGD-MEISJES werden provinciaal en Vlaams kampioen
- dames 1 werd kampioen 2de provinciaal en won de beker van Turnhout
- heren 1 werd kampioen 3de landelijke
T.T.K.  St.-Antonius
- Sven De Bie, Danny Meeussen en Erik Van Loon werden kampioen in eerste

afdeling A op provinciaal niveau
- Dirk Oudermans, Inge Verheyen en Marcel Verheyen werden provinciaal kam-

pioen in de 8de afdeling B
- Bart Bistiaux en Sven De Bie wonnen de beker ‘Roger De Hollogne’ in de hoge-

re reeks
- TTK St.-Antonius werd ook Federaal toernooi kampioen
- Sven De Bie werd individueel kampioen 1ste afdeling A
- Dirk Oudermans werd individueel kampioen in 8 ste afdeling B
- Annick Keysers werd individueel kampioen 8ste afdeling C
- Bart Bistiaux werd provinciaal  kampioen heren D
- Stien Dillen werd provinciaal kampioen dames NG
- Jeroen Wouters werd provinciaal kampioen junioren
- Thomas Wouters werd provinciaal kampioen jeugd kadetten
- Benny Paepen en Emanuel Paepen werden provinciaal dubbelkampioen
Badmintonclub Zoersel
Katrien Descamps en Wendy Mermans werden provinciaal kampioen dubbel
dames C2
L.R.V. St.- Elisabeth Zoersel
- Gert Veraghtert met pony Quick v/d Breemeersen werd Nationaal kampioen in

veelzijdigheidswedstrijd voor pony’s
- Gert Veraghtert met pony Vivaldi werd provinciaal kampioen
- Kris Vandervelde met pony Rezenobles werd provinciaal kampioen in categorie D
- Katleen De Vel werd provinciaal kampioen springen
- natalie Verhaegen met pony Tina werd provinciaal kampioen in reeks A

- Inge Meeusen met haar paard werd provinciaal kampioen in klasse B
- Johan Aernouts met Psikkea werd nationaal kampioen springen in klasse L
Atletiekclub D.A.L.
- Gudrun Van Gastel werd provinciaal kampioen scholieren dames 4 x 100 m en

provinciaal kampioen alle categorieën 4 x 200 m, zij won brons op zevenkamp
en de Vlaams en Belgisch Beker van Vlaanderen

- Goele Bäumer werd provinciaal kampioen dames scholieren 4 x 800 m en won
de Beker van Vlaanderen

- Joke Coen werd provinciaal kampioen alle categoriën 4 x 400 m en won de
Beker van Vlaanderen

- Dorien Heyns werd provinciaal kampioen indoor hoogspringen, provinciaal kam-
pioen outdoor hoogspringen en won de Beker van Vlaanderen

- Steven Van Broeck werd provinciaal kampioen hoogspringen
- Ruud Justens werd provinciaal kampioen miniemen 4 x 80 m
- Greet Verryckt werd provinciaal kampioen veteranen indoor 60 m en provinciaal

kampioen veteranen hink-stap-springen
- Roger Vanderbiesen werd Belgisch kampioen veteranen 4 x 400 meter, Vlaams

kampioen veteranen 4 x 400 m en provinciaal kampioen 4 x 400 m
Psylos Bethaniën
- Inge Geens en Cindy Ysebroodt werden sportvrouw van het jaar gouden medail-

le Psylos in de categorie 20-30 jaar
- Conny Verstraelen werd sportvrouw van het jaar gouden medaille Psylos in de

categorie 30-40 jaar
- Luc Stuyts werd sportman van het jaar Gouden Medaille Psylos in de categorie

20-30 jaar
Individuele jeugdtitels bij andere clubs
- rope-skipping

Anneke Lemmens werd Belgisch kampioen bij de 14-jarigen
- kunstschaatsen

- Nicky Verbist werd Belgisch kampioen kunstschaatsen,
- KIRSTEN VERBIST werd Belgisch kampioen kunstschaatsen en Benelux kam-
pioen

- tennis (regelmatigheidscriterium voor de jeugd)
Wim Lemmens werd winnaar van het tornooicriterium in de reeks Heren 2 

- wielrennen
Danny Ghielens werd Belgisch kampioen van de wielerbond van de Vlaamse
brandweer

- atletiek bij de categorie VETERANEN +60 aangesloten bij APSO Zandhoven

Frans Moorkens behaalde de 1e plaats op het A.V.V.V. kampioenschap 10.000 m
- auto-racing

TIM VERBERGT werd Belgisch kampioen Belcar in de nationale Racing Bond,
Belgisch kampioen algemene klasse en Belgisch kampioen in klasse T2

DE SPORTRAAD KOOS IN EEN GEHEIME STEMMING EEN SPORTPLOEG, SPORTVROUW EN SPORTMAN VAN HET JAAR

S P O R T P L O E G S P O R T V R O U W S P O R T M A N

A-M E I S J E S V A N H E T V A N H E T

V A N J A A R J A A R

VOC AM I G O S KI R S T E N VE R B I S T T I M VE R B E R G T

Het gemeentebestuur en de sportraad huldigden
alle sporters van Zoersel die in het seizoen 1997-1998 een titel behaalden

in hun sport op de ‘Nacht van de sport’ op 18 december.
In totaal waren er 205 atleten die vorig seizoen ‘kampioen’ werden

en een herinneringstrofee kregen.

KKKK AAAA MMMM PPPP IIII OOOO EEEE NNNN EEEE NNNN VVVV IIII EEEE RRRR IIII NNNN GGGG
S P O R T S E I Z O E N  1 9 9 7 - 1 9 9 8
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WAAR GAAT HET OM ?
Voor de hoeveelheid petroleum die wij
jaarlijks verbruiken heeft de natuur liefst
één miljoen jaar nodig gehad om die hoe-
veelheid aan te maken.
Petroleum en aardgas zijn eindige ener-
giebronnen, die we in hoog tempo aan het
uitputten zijn. Ze staan tegenover bijvoor-
beeld hout, dat een hernieuwbare energie-
bron is.

Petroleum en gas zijn ook waardevolle
grondstoffen: het is eigenlijk jammer om
ze te verbranden. Het is een vorm van
verspilling. 

Ons huidig energiegebruik geeft aanlei-
ding tot wereldwijde milieuproblemen.
Wetenschappers en politici buigen zich
over de opwarming van de aarde, het
broeikaseffect, voornamelijk veroorzaakt
door het verbranden van benzine, diesel,
stookolie, steenkool, aardgas. Maar onze
uitlaatgassen van de auto’s dragen ook bij
tot de verzuring, de ozonproblemen tijdens
warme zomers, enz.  

Een gedeelte van onze elektriciteit wordt
gemaakt in kerncentrales waar zware ato-
men worden gespleten. Daarbij komt een
enorme hoeveelheid energie vrij, die wordt
omgezet in elektriciteit. Maar het proces
brengt ook ernstige risico’s mee, en nucle-
air afval dat we niet kunnen verwerken,
alleen ergens wegbergen waar het nog
gedurende eeuwen zijn gevaarlijke straling
zal afgeven.

Tenslotte is er ook de vaststelling dat 80 %
van de energie in het rijke noorden wordt

gebruikt: er is dus een zeer ongelijke
verdeling.
Ons energieverbruik is nog maar weinig
duurzaam, en is voornamelijk gebaseerd
op koolstofverbranding (petroleum, aard-
gas en steenkool), kernsplijting (voor een
aantal elektriciteitscentrales).
Het gaat om enorme hoeveelheden waar-
van nog veel wordt verspild (niet efficiënt
gebruik).
De evenwichten in de luchthuishouding
worden verstoord. Wij wentelen milieupro-
blemen af op de toekomstige generaties.

Duurzaam gebruik van energie heeft te
maken met de kringlopen. Waterkracht
wordt gewonnen uit de kracht van het
neervallende water. Wind komt steeds
terug. De Egyptenaren wisten dat de zon,
die ze aanbaden, de bron van alle leven
was.

Om energie echt duurzaam te gebruiken,
is veel meer nodig dan wijzelf kunnen be-
werken. Het vraagt het herdenken van het
hele energiebeleid in België. Europa
neemt sinds kort het voortouw. In Vlaan-
deren gaan we die weg stilaan op: er is
veel aandacht voor WKK (Warmte Kracht
Koppeling, dit is het koppelen van kleine
elektriciteitscentrales aan de industriële in-
stallaties waar veel warmte wordt gepro-
duceerd), subsidies voor zonnepanelen,
het VIREG (Vlaams Instituut voor Ratio-
neel Energiegebruik) is opgericht enz.

WAT KUNT U ZELF DOEN ?
Toch begint duurzaam energiegebruik ook
in en om het eigen huis!

Verwarmen
Een moeilijke kwestie.
Hout is een (hernieuwbare) bron die aan
een comeback bezig is. Een tegelkachel
bijvoorbeeld is modern en zeer energieef-
ficiënt. Droog snoeihout geeft een gelijk-
matige en hoge verbrandingstemperatuur.

Allesbranders zouden moeten worden ver-
boden. Ze dienen niet om er alles in te
verbranden: stop er dus geen plastic en
andere afval in!

De nieuwste gas- en mazoutbranders zijn
veel zuiniger en minder vervuilend. Je kan
je installatie ook laten keuren; vraag hier-
over info. Let goed op je mazoutketel; ver-
ontreiniging van de bodem is quasi onher-
stelbaar. Petroleum is voor de planten gif!
Denk tenslotte aan het nazicht van de
schouw. 

Hernieuwbare energie in opmars
Hernieuwbare energie in huis, voor huis-
houdens, is sinds enkele jaren in opmars.
Momenteel zijn er kant en klaar-systemen
voor direct gebruik van zonnewarmte als
warmwaterbron (zonneboilers).

Photo-voltaïsche systemen (zonnecellen
die een elektrische stroom leveren) be-
staan, maar zijn nog relatief duur en met
beperkte vermogens. Ze worden wel al
gebruikt voor tuinlampen, op boten, cara-
vans, enz...

Er zijn ook al huizen die grondwarmte ge-
bruiken, of de windenergie in elektriciteit
omzetten.

LOKALE
AFLEVERING 2
DOOR BART BOUCIQUÉ, JAN CAMPFORTS, ALEIDE LAGROU

Energie...
gebruiken, verspillen,
misschien
zelf aanmaken?
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Over boosters, walkmans en GSM’s.

Laatst was ik met de mannen aan het shotten achter in de tuin toen één van hen

zei: luister, de fanfare! Die jonge gasten hun gehoor is nog scherper, zodat ik ook

de oren spitste. Nu zou mij dat wel hebben verwonderd, want zo vaak zie je de

fanfare toch niet, en zeker niet in een bos.

Maar na enkele ogenblikken hoorde ik ook een regelmatige trom, zo van ‘doef -

doef - doekoedoekoedoef’ dan één seconde niets en dan opnieuw ‘doef - doef -

doekoedoekoedoef’. Dat was dus niet de fanfare maar wel een naderende auto.

Ik stond al op de oprit en had mijn wijsvinger halverwege het voorhoofd, en het

lag ook op mijn lippen om de auto toe te roepen “doef doef “? , doof doof, ja!”,

toen mijn zoon zei: “da’s Thunderdome 4, en boosters van 200 Watt”. Ik was ver-

stijfd. Tien jaren geduldige muzikale opvoeding in een flits van één seconde aan

gruzelementen. In een poging nog iets te redden gaf ik mijn zoon de persoonlijke

overweging mee dat verkopers van oorapparaten een gouden toekomst hebben.

Terwijl ik aan het bekomen was, naderde langzaam maar zeker een wandelaar.

“Die komt van de natuur genieten”, zei ik tot mijn zoon, in een poging mijn edu-

catieve misser van daarstraks te herstellen.

Maar mijn zoon zei: “met een walkman op het hoofd papa?”. Aan een nieuwe bril

was ik dus ook al toe.

Nu wil ik aannemen dat Vivaldi beluisteren op een vroege zondagmorgen terwijl

de eerste stralen de aarde doen dampen wel iets heeft. Of lekker meewiegen met

de Hawaïaanse ukeleles terwijl de scherpe vorst dwars door je voetzolen kruipt.

Er bestaan natuurlijk ook CD’s met zingende walvisgeluiden maar dit leek mij te

hallucinant, in het Zoerselbos komen wandelen met een CD met tropisch-regen-

woudgeluiden.

Ik gaf mijn zoon de opdracht de auto te stofzuigen, en laste een korte wandeling

in, in een poging mijn gedachten enigszins te ordenen.

Terwijl ik in gedachten verzonken verstrooid slenterde, naderden enkele wande-

laars mij van achteren. Ik ving flarden van het gesprek op: “Hoe een weer is het

ginder? - Koud - Amaai, hier regent het al drie dagen, en onze hond heeft een val-

ling. Ja en tante Fie hare pink zit in de plaaster”. Omdat het meisje nogal luid

sprak draaide ik mij om. Ze was alleen.

Er moet toch iets met mij mis zijn, dacht ik. Welke banale onzin komt zo’n meisje

hier in dit prachtige bos vertellen aan god weet wie in haar GSM? Terwijl ik bleef

staan, bleef ze rustig doorratelen. Die reclames van Mobistar en Proximus doen

het dan toch, dacht ik, bij andere.

Zeg nu eens eerlijk; vraagt u zich dat nu nooit af: “zijn zij het, of ben ik dat nu?”

B.B.

CURSIEFCCUURRSSIIEEFF
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Verspillend of zuinig huishouden?
Ben je een verspillend huishouden of een zuinig
huishouden?
Ga op jacht naar verspilling, bereken wat je kan
besparen met energiezuinige lampen.
In het zogenaamde witgoed (= droogkasten,
diepvriezers, wasmachines, vaatwassers,...) vind
je toestellen die uitgerust zijn met een energie-
keurmerk.

Bekijk eens je verbruik, bestudeer je elektrici-
teitsrekening. Grote warmtebronnen op basis
van elektriciteit (droogkasten, strijkijzers, warme-
luchtovens, en dergelijke) zijn energieslokoppen.

Inzake koelen en vriezen zijn er een massa tips:
- een laag ijs van 2 mm kost je al gauw 10 %

meer energie,
- koffermodellen zijn bijna steeds zuiniger dan

kastmodellen,
- diepvriezer en ijskast afzonderlijk zijn samen

zuiniger,
- laat warme gerechten eerst afkoelen vooraleer

je ze in de koelkast zet (de damp veroorzaakt
ijsvorming),

- ... enz.

Kinderen met respect voor de natuur
Onze kinderen worden opgevoed met respect
voor de natuur. Leer ze ook zuinig met kostbare
grondstoffen en energie omspringen. Educatie
blijft heel erg belangrijk.

DUS
- hernieuwbare energiebronnen staan op de

drempel van doorbraak,
- laat milieu en duurzaamheid meespelen in je

aankoopgedrag.

EN
Minder verspillen kan altijd, zuinigheid wordt ove-
rigens voortdurend in de geldbeugel beloond.
- de gloeilamp wordt stilaan ouderwets,
- uitschakelen kan nu ook automatisch,
- isoleren loont altijd,
- ... enz.

Dit is slechts een greep uit een massa tips
die over dit onderwerp beschikbaar zijn. Wie
in huis duurzaam zijn energie gebruikt, daar-
op let in zijn aankoopgedrag, kan gauw 20-
30% op zijn energierekening uitsparen, belast
minder het milieu en verspilt minder grond-
stoffen. 
Reken dat maar eens na.

BELEIDSIMPULS

1.Er is een gewestelijk subsidiereglement voor
de installatie van zonneboilers.

2.De gemeente heeft een energieaudit gedaan
op de verlichting en verwarming in alle gebou-
wen (voorbeeldfunctie).

3. In de intercommunales wordt het duurzaam-
heidsaspect beklemtoond.



CRUCEA
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Wie soms bij de arts of de apotheker komt, of naar televisiereclame kijkt,
heeft ze wellicht al gezien: folders of affiches met het nieuwe groen-witte
«geneesmiddelenlogo». Dit logo wil de mensen aansporen tot een beter en
meer doordacht geneesmiddelengebruik. Want een geneesmiddel - zelfs al is
het vrij verkrijgbaar bij de apotheker - is nooit een product zoals een ander
maar een delicaat goed waarmee men voorzichtig moet omspringen.
Zelfzorg-geneesmiddelen zijn zonder artsenvoorschrift bij de apotheker te
verkrijgen. Zij winnen alsmaar aan belang omdat meer mensen bij zichzelf
een diagnose stellen. We worden meer bekommerd om onze gezondheid en
willen de zorg ervoor ook meer in eigen handen nemen. Vooral om lichte
kwalen van voorbijgaande aard op te lossen zijn zelfzorggeneesmiddelen be-
slist nuttig, als de patiënt tenminste op een verantwoorde wijze met deze pro-
ducten omgaat. En daar wringt vaak het schoentje: velen schijnen niet te be-
seffen dat geneesmiddelen stoffen zijn die op een heel bewuste manier moe-
ten gekozen, gebruikt en bewaard worden.

De geneesmiddelenindustrie heeft het goed gebruik van zelfzorg-geneesmid-
delen gebundeld in vier logos, vier kernboodschappen.

DIT IS EEN ECHT GENEESMIDDEL

Het logo toont een rond tablet met een gleuf in het
midden. In tegenstelling tot heel wat zogeheten an-
dere ‘gezondheidstabletten’ die buiten de apotheek
verkocht worden, beantwoordt een echt zelfzorg-ge-
neesmiddel aan de zeer strenge eisen inzake kwali-
teit, veiligheid en doeltreffendheid ingesteld door
het ministerie van Volksgezondheid.

VRAAG RAAD AAN UW APOTHEKER

Het groene kruis verwijst naar de apotheek en het
streepje naar uw mond.
De apotheker is de enige specialist van het genees-
middel. Hij zal u gratis raad geven en waarschuwen
voor verkeerd gebruik of voor de wisselwerking met
ander geneesmiddelen of met de voeding.

LEES AANDACHTIG DE BIJSLUITER

Het oog verwijst naar het ‘aandachtig lezen van de
bijsluiter’. U leest er uitgebreid op welke symptomen
of ziektes het zelfzorggeneesmiddel kan behandelen
en verneemt er eventueel aanvullende details bij wat
de apotheker u reeds vertelde. Tussen haakjes: ver-
vallen geneesmiddelen mag u niet wegwerpen maar
moeten terug naar de apotheek gebracht worden.

GEEN LANGDURIG GEBRUIK ZONDER ADVIES VAN DE ARTS

De witte bol staat voor de arts en de mond voor ‘het
vragen om advies aan de arts’. Vertel steeds aan de
dokter welke zelfzorggeneesmiddelen u reeds heeft
genomen voor de behandeling van de klacht, vooral
als u een zwangere of zogende vrouw bent.

Samengevat: zelfzorg kan, zolang u het maar verantwoord doet en niet aarzelt
erover te praten met uw arts of apotheker.

uw apotheker

Tien jaar geleden, in mei 1989, toen de gemeenteraad eens-
gezind het Roemeens dorpje Crucea ‘adopteerde’ in het
kader van een Europese solidariteitsactie tegen de plannen
van Ceaucescu om vele plattelandsdorpen met de grond
gelijk te maken, was dat Crucea iets totaal onbekends voor
gelijk wie in Zoersel. Tien jaar later is datzelfde Crucea een
begrip geworden in Zoersel en zelfs ver daarbuiten. Niet
alleen dank zij de officiële jumelage in 1993, maar vooral
door de concretisering ervan via de jaarlijkse solidariteit van
honderden gezinnen hier en ginder dankzij het ‘adoptiesys-
teem’.
Geregeld komen inwoners bij de gemeentelijke diensten
inlichtingen vragen over de hulpverlening aan Crucea of
waar ze terechtkunnen met allerhande goederen die ze wil-
len schenken.
Daarom lijkt het passend om het ‘adoptiesysteem’ nog eens
te beschrijven.
Al acht jaar lang ontfermen gezinnen zich hier over een of
meerdere gezinnen uit Crucea, die beantwoorden aan de
samenstelling van het eigen gezin. Eenmaal per jaar kunnen
zij hulpgoederen zoals kleding, basisvoeding, producten
voor hygiëne en onderhoud meegeven op transport.
Van het gezin dat je uitkiest, krijg je de nodige gegevens
(samenstelling, leeftijd, maten). Afhankelijk van de grootte
van het gezin krijg je één of twee standaarddozen die door
de leden van het comité in Zoersel rechtstreeks aan de
gezinnen in Crucea worden bezorgd. Om de transportkosten
mee te helpen dekken wordt een kleine vergoeding van hon-
derd frank (2,47 euro) per doos gevraagd.
Op deze manier zijn er door de jaren heen (h)echte vriend-
schapsbanden ontstaan tussen heel wat gezinnen.
Wil je ook meedoen aan deze bijzonder persoonlijke en
directe hulpverlening, of wens je meer inlichtingen, dan ben
je steeds welkom in het secretariaat, Handelslei 47, St.-
Antonius (Schoolmeesterswoning) elke zaterdagmorgen
vanaf 6 maart tussen 10 en 12 uur.

Daarnaast wordt er al jarenlang op vraag van het gemeente-
bestuur en de inwoners van Crucea gewerkt aan belangrijke
projecten zoals bijvoorbeeld een waterleidingsnet, steun aan
het dispensarium en de scholen. Bovendien wordt er via een
‘studiefonds’ de studies van begaafde jongeren mee moge-
lijk gemaakt. Dankzij dit fonds is het aantal hoogstudenten
toegenomen van 11 tot 17.

Voor al deze initiatieven zijn wij voor een belangrijk deel af-
hankelijk van de financiële solidariteit van de inwoners van
onze gemeente. Daarom durven we uw steun vragen via nr.
068-2061659-48 van ‘Zoersel helpt Crucea vzw’. Voor giften
vanaf 1000 Fr ( 24,78 euro) (voor het studiefonds een be-
drag eindigend op 1) met fiscaal attest via nr. 409-7527761-
23 van Caritas Hulpbetoon, met vermelding EURO 21.

CRUCEANIEUWS GGEEBBRRUUIIKK  ZZEE  MMEETT  VVEERRSSTTAANNDD
Zelfzorg-geneesmiddelenZelfzorg-geneesmiddelen



- de volledige afbraak van vrijstaande bouwwerken of constructies, voor
zover de grondoppervlakte minder dan 30 m≈ bedraagt en niet zicht-
baar is vanaf het openbaar domein,

- plastiektunnels (maximum 2 meter hoogte) voor teelt in landbouwge-
bieden,

- tuinuitrusting (onder andere tuinmuurtje, niet zijnde een afsluitings-
muur maximum 1,20 m, barbecue, speeltoestel),

- bijenstallen en bijenkorven in andere dan woongebieden,
- uitvoeren van instandhoudings- en onderhoudswerken (meldings-

plicht)
(Besluit Vlaamse Regering 16.07.1996 - B.S. 01.08.1996 - art. 1)

Bouwmisdrijven verjaren niet.
Niet alleen het uitvoeren van verboden of niet-vergunde werken is straf-
baar, ook het instandhouden ervan. Zolang de constructie niet wordt ver-
wijderd, blijft het misdrijf bestaan en kan er geen verjaring optreden.
Het gevolg is dat iemand die een onroerend goed koopt, bezwaard met
een bouwmisdrijf en dit instandhoudt, zich eveneens schuldig maakt aan
een bouwmisdrijf.

Daarenboven worden meer en meer vonnissen door de rechtbank uitge-
sproken met een zogenaamde dwangsom. Met andere woorden zolang
het bouwmisdrijf niet wordt opgeheven, er per dag vertraging in de uit-
voering van het vonnis, een fikse boete gevorderd wordt.

We raden dus iedereen aan beter te voorkomen en zich vooraf duidelijk
te informeren en de nodige vergunningen aan te vragen.
De gemeente hoopt daarbij dat de AROHM  (Administratie Ruimtelijke
Ordening, Huisvesting, Monumenten en Landschappen) vlugger haar
adviezen formuleert zodat men sneller over een vergunning kan be-
schikken.

Bouwmisdrijf zonder signaal
Bij elke vergunning levert de gemeente ook een “oranje signaal”-kaart
af. Er wordt gevraagd dit “oranje signaal”, met melding van de verkre-
gen vergunning, op een goed zichtbare plaats aan de straatzijde te beves-
tigen.
Een ontbrekend “oranje signaal” kan wijzen op een mogelijk bouwmis-
drijf of het uitvoeren van werken zonder bouwvergunning.

Inlichtingen
Voor bijkomende inlichtingen of bij onduidelijkheden neemt u best con-
tact met de gemeentelijke dienst STEDEBOUW, tel. 380.13.40.

Wanneer is een bouwvergunning verplicht?
Algemeen geldt dat voor het bouwen, afbreken, verbouwen en herbou-
wen van een constructie een bouwvergunning nodig is, zelfs al bestaat
het gebouw of constructie uit niet-duurzame materialen. Die constructie
kan in de grond ingebouwd zijn, aan de grond bevestigd of erop steunen
ten behoeve van de stabiliteit en bestemd zijn om ter plaatse te blijven
staan, ook al kan zij uit elkaar worden genomen of verplaatst worden.

Er is ook een vergunning nodig voor onder andere :
- ontbossen, aanzienlijke reliëfwijzigingen (bijvoorbeeld vijvers of

ophogen van een terrein met meer dan 50 cm),
- het aanleggen van een golfterrein,
- het aanleggen van een opslagruimte voor gebruikte voertuigen of voor

schroot,
- bestemmingswijziging (bijvoorbeeld een landbouwbedrijf in land-

bouwgebied als woning verbouwen voor een niet-landbouwer).

Wanneer is er géén bouwvergunning verplicht?
- tijdelijke infrastructuurwerken op een bouwterrein gedurende de duur

van de werken, bijvoorbeeld het plaatsen van een bouwkeet,
- de plaatsing van sanitaire, elektrische, verwarmings-, isolerings- en/of

verluchtingsinstallaties binnen een gebouw,
- (her)inrichten van een gebouw voor zover de stabiliteit van het ge-

bouw niet bedreigd wordt of het architectonisch karakter van het
gebouw niet wordt gewijzigd,

- het bevestigen aan een vergund gebouw van één niet-verlicht of niet-
lichtgevend uithangbord niet groter dan 0,25 m≈ - voor grotere uit-
hangborden en reclameborden is een vergunning in het kader van
andere wetgeving vereist,

- de aanleg van tuinpaden in de achtertuinstrook en terrassen bij ver-
gunde gebouwen (minimum 2 meter van perceelsgrenzen, niet groter
dan 30 m≈ en voor zover deze verharding op maaiveldhoogte wordt
aangelegd),

- ondergrondse regenwaterput of stookolietank voor huishoudelijk
gebruik op minimum 2 meter afstand van perceelsgrens,

- afsluiting met maximum hoogte van 2 meter bestaande uit betonnen of
metalen palen en draad of draadgaas ofwel uit één betonplaat van
maximum hoogte 30 cm,

- brievenbus (maximum 1,6 meter hoogte en breedte-diepte van maxi-
mum 0,5 meter),
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De laatste tijd kwam het meermaals in het

nieuws: een bouwmisdrijf kan leiden tot

afbraak.

In de meeste gevallen ging het om flagrante

overtredingen waarbij constructies zonder

bouwtoelating werden opgetrokken.

Het is beter te voorkomen; daarom hierna

toch nog eens de “algemene spelregels”.

BOUWMISDRIJF
& afbraak
BOUWMISDRIJF
& afbraak
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u meer dan een tipje van de sluier. Met de visie
en de basisideeën in het achterhoofd bent u dan
gewapend om de concrete voorstellen voor
onze gemeente en buurgemeenten beter te
plaatsen.

LET WEL!
Het gaat nog om een voorontwerp dat aan de
verschillende gemeentebesturen en de bevol-
king werd voorgelegd in de loop van januari en
februari. In de loop van maart volgt nog een
tweede overlegronde. En tenslotte zal nog een
dialoog plaatsvinden in het kader van het open-
baar onderzoek, de tweede helft van dit jaar. 

WAAROVER GAAT HET ?

Met z’n allen maken we gebruik van de ruimte
om ons heen. Wonen, werken, reizen, ontspan-
nen, winkelen, ... al deze activiteiten leggen
beslag op de ruimte. We zijn met velen en ont-
wikkelen talrijke activiteiten, maar de ruimte is
beperkt, goede afspraken zijn dus echt wel
nodig. 

Het voorontwerp-ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen is een turf van

verschillende centimeters dik, allerminst luchtige bedlectuur. Maar als je één-

maal de drempelvrees hebt overwonnen, voldoende tijd kan vrijmaken en hier en

daar wat raad vraagt, lukt het wel. Het is een bijzonder boeiend en ingrijpend

plan. Vanuit een diepgaande studie en duidelijke doelstellingen worden er keuzen

gemaakt en voorstellen geformuleerd voor de inrichting van onze provincie.

Alleen de details voor Zoersel eruit halen, zonder het geheel te belichten is niet

eerlijk. Het zijn immers de algemene visie en de doelstellingen die aan de

grondslag liggen van de uiteindelijke concrete maatregelen en de gevolgen voor

elke gemeente. Het structuurplan rekent misschien wel vooral op burgerzin en

respect voor het algemeen belang. Het standpunt van de gemeente Zoersel

wordt later toegelicht.

“STRUCTUURPLAN AN

provincie Antwerpen timmert aan een eigen structuurplan

Zelfs als beknopte samenvatting is
het niet mogelijk dit structuurplan
toe te lichten in één artikel. In deze

bijdrage geven we hoofdzakelijk de algemene
lijnen weer. U zal merken, we blijven nu nog
wat vaag en theoretisch, maar dit maken we
goed in het volgende gemeenteblad. Dan krijgt



Vlaanderen worden nu verder verfijnd en
uitgewerkt in het “Ruimtelijk structuurplan
van de provincie Antwerpen”. De gemeente-
lijke structuurplannen zullen dan weer een
verdere concrete invulling zijn van de pro-
vinciale structuurplannen.

HET DOEL

Waar naartoe ?
Het provinciaal structuurplan heeft vijf
basisdoelen.

Deze basisdoelen werden steeds in het ach-
terhoofd gehouden bij het opstellen van het
structuurplan.

1. Opnieuw aansluiten bij
de natuurlijke structuur
De indeling van de provincie werd vroe-
ger vooral bepaald door de natuur. Zo
werden steden gesticht aan de oevers van
rivieren, de bodemvruchtbaarheid beïn-
vloedde de landbouw en het reliëf gaf
aan hoe wegen en paden moesten lopen.
Maar vooral de laatste eeuw is deze band
tussen de natuur en de ruimtelijke inrich-
ting verloren gegaan.

2. Versnippering en verstedelijking
tegengaan
De ruimte in onze provincie is sterk ver-
snipperd. Het structuurplan wil dit zoveel
mogelijk tegengaan door de infrastruc-
tuur te bundelen en door industrie,
bedrijvigheid en wonen te concentreren.
De ontwikkeling van kleinhandel langs
verbindingswegen moet worden tegenge-
gaan. Open ruimten moeten met elkaar
worden verbonden tot samenhangende
gehelen.

3. Economische activiteiten concentreren
rond haven en grote steden
De economische functie van de provincie
Antwerpen is van groot belang. Dit moet
zo blijven, maar de grotere economische
activiteiten moeten zich concentreren
rond de haven en de grote steden.

4. Voor elk gebied
een eigen mate van bereikbaarheid
Niet alle plaatsen in de provincie moeten
even toegankelijk en bereikbaar zijn. Te

grote toegankelijkheid kan immers leiden
tot ontwikkelingen die niet gewenst zijn.
Zo moet bijvoorbeeld de toegang tot een
natuurlijk gebied worden beperkt terwijl
in de stedelijke gebieden een maximale
bereikbaarheid kan worden uitgebouwd
via een hoogwaardig vervoersysteem.

5. Vormgeving met meer kwaliteit
Het structuurplan moet er vooral voor
zorgen dat het vormgeven van de ruimte
in onze provincie met meer kwaliteit
gebeurt.

DE INDELING VAN ONZE PROVINCIE

De provincie Antwerpen werd opgedeeld in
vier deelruimten. Voor elk van deze deel-
ruimten is een eigen soort van provinciaal
ruimtelijk beleid opgesteld.
1. Antwerpse fragmenten

2. De Noorderkempen
3. De Oostelijke assen

4. Het Netegebied
Deze vier deelruimten werden nog verder
opgesplitst in veertien kleinere deelruimten.
Op het kaartje (volgende bladzijde) vindt u de
naam en de situering van deze deelruimten.

Zoersel bevindt zich voor een belangrijk
deel in het “Bebouwd perifeer landschap”

Dit gebied ten noorden van Antwerpen is
een product van de stadsvlucht uit de jaren
zestig en zeventig en de daarop volgende
verdichting van allerlei voorzieningen en
functies. De recreatiedruk op dit gebied is
hoog. 

Waar moet dit gebied naartoe?
Het structuurplan geeft verschillende “ont-
wikkelingsperspectieven” aan:

* Verdichtingspunten
Dit gebied vervult de rol van “stedelijk
park” met voldoende onbebouwde ruimte.
Het plan duidt gebieden aan waar nog een
verdichting en een bundeling mogelijk is
van wonen, actieve recreatie, verzorging,
enz.. Het gaat hier over de kernen Ekeren,
Kalmthout, Kapellen-Brasschaat, Maria
ter Heide, Schilde - s’ Gravenwezel,
Schoten en Sint-Job.
- In deze verdichtingspunten kan de klein-
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NTWERPEN“ WAT ZEGT U ?
Het ruimtelijk structuurplan streeft naar een
maximale ruimtelijke kwaliteit. Dit wil
zeggen dat alle activiteiten op een aantrekke-
lijke manier moeten kunnen samengaan.
Daarnaast streeft het structuurplan ook naar
duurzaamheid voor onze regio: spaarzaam,
zuinig en selectief omspringen met de ruimte.

Het ruimtelijk structuurplan is verder bij uit-
stek toekomstgericht. Het biedt een kader
voor het sturen van toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen en het beoordelen van ruim-
telijke problemen.

Eerst Vlaanderen...
Na het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
komen de provincies aan de beurt. De alge-
mene krijtlijnen uitgezet voor heel



handel op sommige plaatsen uitbreiden,
maar grootschalige economische activitei-
ten niet.

- Buiten deze verdichtingsgebieden wordt
een maximale open ruimte nagestreefd.
Hiervoor wordt een specifieke reglemente-
ring opgemaakt.

* Park rond verdichtingsgebieden
Om de rol van “park” voldoende te kunnen
vervullen, wil het plan zorgen voor een aan-
eenschakeling van groene ruimten. Bossen,
open ruimten, kleinere parken, beekvalleien,
openbare ruimten, groene privé-domeinen
mogen niet verder versnipperen maar moe-
ten grote groene gehelen vormen. De provin-
cie stelt voor dat de betrokken gemeenten
samen hiervoor een plan opmaken. In dit
“park” rond de verdichtingsgebieden kunnen
inwoners van het Antwerpse een gedeelte
van hun vrije tijd doorbrengen. Dit betekent
dat zeer grote delen van dit gebied ruim toe-
gankelijk moeten zijn. 

* Mobiliteitsbeleid
Door de verspreide functies is de druk van
het autoverkeer in het “perifeer landschap”
er hoog. Een efficiënt openbaar vervoer uit-
bouwen is dan ook zeer moeilijk. Vooral tij-
dens de weekends verhogen recreanten de
autodruk. Deze zouden moeten gekanali-
seerd worden naar randparkings. Een aange-
past mobiliteitsplan moeten de autodruk  op
dit gebied doen afnemen.

DÉ INVALSHOEKEN VOOR SAMENHANG:
VIJF THEMA’S TOT DEELSTRUCTUREN VERWERKT

U kunt de ruimte inrichten vanuit verschillende
invalshoeken: natuurwaarde; wonen, werken,
verkeer en vervoer, landschapswaarde... Wat

moet waar gebeuren? In welk gebied heeft
wonen voorrang of moet grote aandacht gaan
naar vervoer? De gewenste spreiding van deze
thema’s over het grondgebied van de provincie
werden stuk voor stuk beschreven. Ook merkt
u dan onmiddellijk de verbanden tussen de eer-
der beschreven (veertien) deelruimten. Door
deze invalshoeken (of deelstructuren) te “sta-
pelen” op de deelruimten ontstaan de bouwste-
nen voor de gewenste provinciale ruimtelijke
structuur.

We beschrijven kort de structuren. In de vol-
gende GGD zullen we verder ingaan op de
betekenis hiervan en de concrete voorstellen
voor onze gemeente.

De vijf deelstructuren:

1. ruimtelijk-natuurlijke structuur
De bepalende rol van de natuur voor de ont-
wikkeling van ons landschap moet gehand-
haafd blijven of in ere worden hersteld. Dit
betekent aandacht voor het netwerk van
rivier- en beekvalleien,
de samenhang tussen
natuurgebieden, het
accentueren van natuur-
lijke elementen, enz. Zo
moeten in gebieden met
hoge natuurwaarde de
stedelijke bebouwing en
de recreatie strikt wor-
den beheerst.
Afzonderlijke natuurge-
bieden moeten met
elkaar worden verbon-
den.

2. nederzettingsstructuur
In de provincie
Antwerpen bestaat een

tendens tot algehele verstedelijking, dit
moet worden tegengegaan onder meer door
bundeling en concentratie. De verdere toe-
name van lintbebouwing moet worden be-
streden. In het structuurplan worden ook de
hoofddorpen en woonkernen aangegeven.
Dit heeft gevolgen voor de verdeling van de
behoeften aan woningen en bedrijven. Het
structuurplan Vlaanderen geeft aan dat hier
een belangrijke taak voor de provincies is
weggelegd.

3. ruimtelijk-economische structuur
De sterke economische positie van de pro-
vincie Antwerpen moet in ieder geval wor-
den gehandhaafd. Het realiseren van bijko-
mende bedrijventerreinen, reeds voorzien in
het structuurplan Vlaanderen, wil de pro-
vincie mee verwezenlijken. Bedrijfsmatige
activiteiten moeten wel gebundeld worden
in economische knooppunten. Kleinhandel
hoort enkel thuis in stedelijke gebieden en
kernen. In kleinere kernen is geen plaats
voor grootschalige complexen. Verder wor-
den ook voor landbouw, toerisme en recre-
atie beleidslijnen uitgestippeld.

4. verkeers- en vervoersstructuur
Het structuurplan Vlaanderen wijst naar de
provincie voor enkele belangrijke taken
rond vervoer en verkeer: het aanduiden van
de provinciale verbindingswegen (secundair
wegennet), het opstellen van een visie op
openbaar vervoer en het selecteren van
belangrijke fietsroutes. Zo moet het open-
baar vervoer tussen Antwerpen stad en de
voorsteden nog verbeteren.

5. landschappelijke structuur
Ook het landschap wordt afzonderlijk beke-
ken in het plan. Van oudsher bepaalt het
landschap in hoge mate de inrichting van
onze ruimte. Maar tegenwoordig is het
landschap niet alleen het resultaat van de
natuur maar ook van menselijk handelen.
De provincie is van mening dat er grenzen
moet komen aan deze ontwikkeling. De
diversiteit en de herkenbaarheid moeten
behouden blijven of terugkomen.
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INFO
Raadpleeg de website van de provincie Antwerpen

of reageer via e-mail.

INTERNETADRES

www.provant.be/structuurplan

E-MAIL

drlm@provant.be

U kunt contact opnemen met de planoloog van de provin-
cie mevrouw L. Janssens, tel. 240.67.64. fax. 240.66.79.

U kunt informatie inwinnen of het voorontwerp inzien bij
de gemeentelijke dienst Stedebouw: tel.380.13.40.
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BLOEMENWIJK
tweede fase schiet goed op

De werkzaamheden aan het kruispunt
Gestelsebaan/Lelielaan namen heel wat
tijd in beslag. De grote rioolput werd
daar immers ter plaatse gegoten en
moest voldoende lang harden vooraleer
het verkeer er kon overrijden. Het kruis-
punt werd inmiddels op een plateau
gelegd, en de Lelielaan haaks aangeslo-
ten op de Gestelsebaan. Deze ingrepen
moeten de veiligheid bevorderen.

Inmiddels schieten de rioleringswerken
van de tweede fase in de Bloemenwijk
goed op. Het gaat hier over de werken in
de Lelielaan (tot Violetlaan), de Boter-
bloemlaan (tussen Lelielaan en Gestel-
sebaan), Heidehoeven (tussen Boter-
bloemlaan en Violetlaan), de Rozenlaan
en de Tulpenlaan.

De aannemer begint met het opbreken
van de betonverharding. Vervolgens
worden de rioolbuizen in het midden van
de weg geplaatst en gebeuren de nodige
werkzaamheden aan de nutsvoorzienin-
gen. De weg wordt zo snel mogelijk te-
rug berijdbaar gemaakt met een steen-
slagfundering. Deze klus is reeds ge-
klaard in de Lelielaan. Ook in de Boter-
bloemlaan zou eind februari de riole-
ringsbuis moeten geplaatst zijn en de rij-
weg terug berijdbaar. Daarna volgen het
stukje Heidehoeven, de Rozenlaan en
de Tulpenlaan. Pas nadien krijgen al de
straten een betonnen randstrook en een
gloednieuwe asfaltverharding. Als het
weer een beetje meezit zijn deze werk-
zaamheden klaar voor het bouwverlof.

VOGELZANG
wachten op bouwvergunning

Het gaat hier over de straten: Braken-
berg (tussen Lotelinglaan en Halle-Dorp),
de Vogelzang, De Blokskens, Kerkhof-
weg, Dageraadsstraat, Brakkebos en
Zonstraat.

Het ontwerpplan, dat in overleg met de
bewonersgroep Vogelzang tot stand
kwam, werd reeds goedgekeurd door de
gemeenteraad op 25 juni 1998. De wer-
ken in deze wijk verlopen samen met de
aanleg van de hoofdriool van Halle-Dorp
naar de Lemmekensbaan. Dit is de lang
verwachte “zuidelijke hoofdriool Halle”.
Deze loopt vanaf de Lotelinglaan over
Brakenberg (deel), Vogelzang (deel),
Brakkebos en Klein Herentals naar Lief-
kenshoek. Daar sluit de hoofdriool aan
op de bestaande collector die het vuile
water richting Zandhoven naar het
waterzuiveringsstation voert. De op-
drachtgever voor deze rioleringswerken
is dus enerzijds de gemeente en ander-
zijds Aquafin nv. Deze leggen voor het
Vlaamse gewest de hoofdriolen en col-
lectoren aan. Aquafin nv zal het dossier
verder beheren en ook toezicht op de
werken uitoefenen.

Inmiddels is alles klaar. De werken zijn
toegewezen. De aannemer kan meteen
starten. Het is alleen nog wachten op de
bouwvergunning. En zoals het hoort:
zonder bouwvergunning geen werken!

In ieder geval krijgen de bewoners voor
de aanvang van de werkzaamheden nog
ruim informatie.

50 bladzijden van Zoersel op uw buis!
Hebt u een tv met teletekst? Hebt u de kabel
in huis? Ja! Dan zit u goed. Met een druk op
de knop hebt u 50 pagina’s lokale informatie
binnen handbereik. U stemt af op het
mozaïekkanaal van Telekempo en drukt dan
op de teletekstknop. De informatie van
Zoersel zit op pagina 701 tot 750: gemeente-
lijke diensten, gemeenteraad, schepencollege,
commissies, wachtdiensten, wegenwerken,
sportkalender met uitslagen, activiteitenkalen-
der, enz.

Doe mee aan de teletekstprijsvraag.
Hebt u meegedaan aan de teletekstprijsvraag? 
De vraag kon u vinden op pag. 750 : Hoeveel
kg. groot huisvuil werd er vanaf 1 oktober tot
en met 31 december 1998 gemiddeld per
maand gewogen op het kringlooppark?
Het juiste antwoord was 48.460 kg. Er waren
geen juiste antwoorden op deze prijsvraag,
dus hebben we de meest gunstige (dichtstbe-
naderende) antwoorden eruit gehaald. Hieruit
heeft een onschuldige hand één winnaar
gekozen, namelijk de heer Marcel Aerts uit
St-Antonius. Hij krijgt een aankoopbon ter
waarde van 2.000,- fr. (49,57 euro).

Geen prijs? Niet deelgenomen? Geen nood,
ondertussen staat op teletekst een nieuwe
vraag.
Wat moet u doen? Raadpleeg de teletekst van
Zoersel en ga snel door naar de bladzijde met
de prijsvraag. Schrijf het antwoord op een
gele briefkaart met vermelding “Teletekst
prijsvraag” en stuur deze vóór 19 maart 1999
naar het gemeentebestuur (Kasteeldreef 55,
2980 Zoersel). Vergeet niet uw naam, adres
en telefoonnummer te vermelden.

r i o l e r i n g s
WERKEN

LLOOKKAALLEE
IINNFFOORRMMAATTIIEE
OOPP  DDEE  KKAABBEELL

DOSSIER



G E M Ejob 
Voor velen onder jullie mag de zomerva-

kantie dan nog ver weg lijken, binnen de

gemeentelijke jeugd-, sport- en cultuur-

dienst worden er al volop plannen ge-

smeed om tijdens die vakantie tal van ini-

tiatieven te ontplooien voor peuters, kleu-

ters, lagere-schoolkinderen en opgroei-

ende tieners.

Bij al die plannen die nu gemaakt wor-

den, is het duidelijk dat hiervoor extra

mankracht meer dan noodzakelijk en wel-

kom is. Hier geven we je een overzicht

van alle “vacatures” en de manier waar-

op je je “kandidaat kan stellen”.

Tijdens de zomervakantie organiseert de

gemeente Zoersel reeds meerdere jaren

een vakantiewerking voor kinderen en

jongeren van 3 tot 16 jaar. We werken

met diverse leeftijdscategorieën en ver-

schillende spelvormen.

Allereerst is er een kleuterwerking voor

3 tot 6-jarigen, die haar vaste stek heeft

in de gemeentelijke basisschool St.-Anto-

nius aan de Achterstraat.

Daarnaast is er een reizend monitoren-

team van het speelplein dat kinderen van

6 tot 12 jaar afwisselend opvangt in de

verschillende deelgemeenten. Afhankelijk

van het aantal speellustige kinderen

wordt de groep opgesplitst in 6 tot 8 en 9

tot 11-jarigen.

Iets heel anders is tenslotte de grabbelpas-
werking. Dit is een gevarieerd vrijetijds-

aanbod voor 6-12-jarigen en tieners tot 15

jaar. Bij de grabbelpas moeten de kinde-

ren en jongeren vooraf inschrijven en een

bijdrage betalen. Vaak gaat het over uit-

stappen of speciale knutselactiviteiten,

sportinitiaties.

Voor al deze initiatieven zijn wij op zoek

naar VERSCHILLENDE SPEELBEGELEIDERS,
SPORTMONITOREN en ÉÉN HOOFDMONITOR.

JOUW PROFIEL

Ben je al 16 jaar op deze wereld aan het spe-
len en heb je het attest van animator in het
jeugdwerk op zak (*) of je kan relevante erva-
ring aantonen.
Wil je een deel van je zomervakantie spelend
doorbrengen en jouw speelplezier als een
vonk doen overslaan bij de Zoerselse kinde-
ren.
Zie je het ook wel zitten om minimum veertien
dagen met een groep leeftijdgenoten samen te
werken om een bende kinderen een leuke tijd
te geven, dan ben jij iemand die wij zoeken.

Aan geïnteresseerde grabbelpasmonitoren
vragen we dat je wekelijks minstens één eigen
activiteit plannet, die we in het grabbelpaspro-

gramma kunnen opnemen.
Voor kleuterbegeleiders (werking 3 tot 6 jari-
gen) komen vooral mensen in aanmerking die
bijvoorbeeld een opleiding kleuterleid(st)er
volgen.

WIJ BIEDEN

In ruil voor je enthousiaste inzet bieden wij-
een dagelijkse vergoeding van 1.150 fr. (28,5
euro) en garanderen we jou minstens veertien
dagen speelplezier.

INTERESSE ?

Spring dan even binnen bij of bel voor vrijdag
2 april naar Kristien van de gemeentelijke
jeugddienst, Halle-Dorp 37, tel. 380.13.90.

SSPPEEEELLBBEEGGEELLEEIIDDEERRSS
VVOOOORR SSPPEEEELLPPLLEEIINN--  EENN GGRRAABBBBEELLPPAASSWWEERRKKIINNGG

JOUW PROFIEL

Je bent een enthousiaste jeugdsportbegeleider
en/of initiators. Je organiseert graag sport-
kampen en/of omni-sportweken in de vakan-
tieperiodes.
Je hebt ervaring en/of een opleiding gevolgd
om kinderen een bepaalde sporttak aan te
leren of je hebt een opleiding lichamelijke
opvoeding gevolgd.
Je zoekt nog een sportieve bijverdienste of
werkaanvulling in een nieuw groeiend kader
en met een volledige logistieke ondersteuning

van sportmateriaal en infrastructuur.
Je kunt je vrijmaken in één of meer vakantie-
weken en bent bereid hiervoor een overeen-
komst te maken via VLABUS.

INTERESSE ?

Spring dan even binnen bij of bel naar Paul
Somers van de gemeentelijke sportdienst,
Halle-Dorp 37, tel. 380.13.91.
P.S. Ook voor het opstarten van een sportatelier
(sport in naschoolse-opvang) zoekt de sportdienst
van Zoersel nog bijkomende sportmonitoren met
een omni-sportopleiding.

SSPPOORRTTMMOONNIITTOORREENN

JOUW PROFIEL

Je loopt al minstens 18 jaar op deze aardbol
rond en je beschikt minimum over een diploma
Hoger Secundair Onderwijs of gelijkwaardig.
Bovendien beschik je over een attest van ani-
mator in het jeugdwerk of kan je 3 jaar rele-
vante ervaring aantonen.
Je beschikt over een goede dosis communica-
tieve vaardigheden, aangezien je staat immers
in voor het onderhouden van contacten met
ouders, collega’s-monitoren en kinderen.
Je weet dingen op goede organisatorische
wijze aan te pakken en zelfstandig werken in
teamverband schrikt je niet af.
Je hebt beperkte administratieve vaardigheden
en je weet bovendien je eigen enthousiasme
over te brengen op de monitoren-medewer-

kers en alle kinderen, dan ben jij wellicht de
persoon die wij zoeken.

WIJ BIEDEN

Een tijdelijk contract dat loopt van 1 juni tot
31 augustus 1998.
Een bezoldiging die is vastgesteld op het
barema van administratief medewerker.

INTERESSE ?

Laat het ons schriftelijk weten voor vrijdag 2
april. Je richt een kort briefje aan de gemeen-
telijke jeugddienst, Halle-Dorp 37. Hier kan
je ook terecht voor verdere inlichtingen en
vragen op het telefoonnummer 380.13.90,
vragen naar Kristien.

HHOOOOFFDDMMOONNIITTOORR
VVOOOORR SSPPEEEELLPPLLEEIINN--  EENN GGRRAABBBBEELLPPAASSWWEERRKKIINNGG

(*) Verschillende instellingen organiseren een basiscursus Animator in het Jeugdwerk, onder andere :
Vivés, tel. 050/34.06.70, Spelewei, tel. 016/35.05.50, Vlaamse Dienst Speelpleinwerking (NDO),
tel. 02/269.71.80, Kaderschool Duinen-heide, tel. 03/663.11.98, Jeugd en Stad, tel. 02/411.68.83.

w i j z e rw i j z e r G E M E
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E N T E Z O E R S E L

JOUW PROFIEL

Je helpt graag mensen die omwille van hun
gezondheid of hoge leeftijd hun huishoudelij-
ke taken zelf niet meer aankunnen.
Je wilt mensen helpen die geen beroep kun-
nen doen op vrienden of familie voor het
wekelijkse onderhoud van hun woning.

WIJ BIEDEN

Een halftijdse betrekking in het gesco statuut.
Van de ingediende kandidaturen wordt een
werfreserve aangelegd met een geldigheids-
duur van twee jaar voor een halftijdse betrek-
king van werkvrouw in vast dienstverband of
gesco statuut.

INTERESSE ?

Stuur dan je kandidatuur vóór 5 maart, aange-
tekend op naar de heer L. Verheyen, voorzit-
ter OCMW Zoersel, Oostmallebaan 50, 2980
Zoersel. Op hetzelfde adres kun je ook het
verplicht inschrijvingsformulier, de voorwaar-
den en de functiebeschrijving verkrijgen.
Voor meer inlichtingen kun je ook terecht bij
de personeelsdienst, tel. 312.94.20.

HHAALLFFTTIIJJDDSSEE  WWEERRKKVVRROOUUWW
((MM//VV))  VVOOOORR DDEE PPOOEETTSSDDIIEENNSSTT VVAANN DDEE OOCCMMWW

WIJ BIEDEN

Een halftijdse betrekking in vast dienstver-
band (niveau C).
Er wordt een werfreserve aangelegd met een
geldigheidsduur van twee jaar voor een half-
tijdse betrekking van administratief mede-
werk(st)er in vast dienstverband of gesco sta-
tuut.

INTERESSE ?

Stuur dan je kandidatuur vóór 30 maart, aan-
getekend op naar de heer L. Verheyen, voor-
zitter OCMW Zoersel, Oostmallebaan 50,
2980 Zoersel. Op hetzelfde adres kun je ook
het verplicht inschrijvingsformulier, de voor-
waarden en de functiebeschrijving verkrijgen.
Voor meer inlichtingen kun je ook terecht bij
de personeelsdienst, tel. 312.94.20.

HHAALLFFTTIIJJDDSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIEEFF
MMEEDDEEWWEERRKK((SSTT))EERR    ((MM//VV))    VVOOOORR HHEETT OOCCMMWW

JOUW PROFIEL

Je bent handig en hebt zin voor organisatie en
werkplanning.
Je kunt opgelegde taken verzorgd, snel en
correct afwerken.
Je hebt verantwoordelijkheidszin.
Je bent op zoek naar een job met afwisseling.

WIJ BIEDEN

Als je in de aanwervingsproef slaagt, kom je
in de werfreserve.
Het gemeentebestuur zal deze werfreserve
gebruiken om schoonmaakpersoneel te ver-
vangen.
De vervanging kan heel afwisselend zijn. Ze
kan gaan van een week tot een jaar of langer,
halftijds of voltijds, ... .

VOORWAARDEN

Je bent zes maanden werkloos en voldoet aan
de voorwaarden voor aanwerving als gesco.
Je wilt aan de slag bij het gemeentebestuur
voor het schoonmaken van gebouwen.

INTERESSE ?

Stuur dan je kandidatuur, samen met je curri-
culum vitae, vóór 1 maart , naar het college
van burgemeester en schepenen, Kasteeldreef
55, 2980 Zoersel.
Voor meer inlichtingen kun je ook terecht bij
Erwin Dirks, tel. 380.13.13.

WWEERRFFRREESSEERRVVEE
SSCCHHOOOONNMMAAAAKKPPEERRSSOONNEEEELL  ((MM//VV))

E N T E Z O E R S E L

In Vlaanderen zijn honderdduizenden
actief in één of andere kunstdiscipline. Zij
hebben van hun kunst geen beroep ge-
maakt. Toch hebben zij er hun hart aan
verloren.

Ook in Zoersel wordt er volop gemusi-
ceerd, gedanst, geschilderd, ... De cultu-
rele raad was dan ook van mening om de
Week van de Amateurkunsten in onze
gemeente extra onder de aandacht te
brengen en een coördinerende taak op
zich te nemen.

Verschillende culturele verenigingen
smeden in samenspraak met de culturele
raad, volop plannen om tijdens de week
van 30 april tot en met zondag 9 mei met
een bepaald initiatief naar buiten te tre-
den.
Zo zal Harmonie St.-Martinus Halle op
vrijdag 30 april een openluchtrepetitie en
-concert geven op de kiosk van het
dorpsplein in Halle.
Fotokring Nenufar houdt op 8 en 9 mei
een fototentoonstelling over ‘Halle, vroe-
ger en nu’.
De Balletgroep Niké en de toneelkringen
Tilia en Jukschot slaan de handen in
mekaar en zullen een heus ‘café des arts’
brengen op zaterdag 8 mei.

Groepen en individuen die denken ook
een bijdrage te kunnen leveren tot dit ini-
tiatief, zijn nog steeds welkom.
Voor informatie, vragen... kunnen zij
terecht bij de gemeentelijke cultuurdienst,
Halle-Dorp 37, tel. 380.13.93, vragen
naar Bart of Sarah.

W E E K V A N D E

30 APRIL TOT EN MET ZONDAG 9 MEI

AMATEURKK UU NN SS TT EE NN

I N V L A A N D E R E N
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RA A D S Z I T T I N G VA N 28 J A N U A R I 1999
Dank zij de eensgezindheid van
de voltallige raad werd de
beperkte agenda in een vlot
tempo afgewerkt.
De hoofdbrok ging over finan-
ciële aangelegenheden :

BELASTINGEN
Voor het dienstjaar 1999 worden
ze, na enkele technische opmer-
kingen vanwege het provinciebe-
stuur, als volgt geheven :
* de gemeenteopcentiemen op

de onroerende voorheffing :
1.000 (tegen: ZVV en Vl.
Blok)

* ontgravingen : 10.000 BEF
(247,89 euro)

* afleveren van administratieve
stukken :
- identiteitskaart : van 150 tot

250 BEF (3,71 tot 6,19
euro)

- identiteitsbewijs : 50 BEF
(1,23 euro)

- trouwboekje : 100 BEF
(3,71 euro), duplicaat : 500
BEF (12,39 euro)

- arbeidskaart : 50 BEF (1,23
euro) per kaart

- reispas : verlenging = 100
BEF (2,47 euro), vervanging
= 200 BEF (4,95 euro) of
spoedprocedure = 500 BEF
(12,39 euro)

- administratieve stukken met
zegelrecht : 1e exemplaar =
200 BEF (4,95 euro) of
vanaf 2e exemplaar = 100
BEF (2,47 euro)

- administratieve stukken zon-
der zegelrecht : 50 BEF
(1,23 euro)

- In bepaalde gevallen kan
men vrijgesteld worden van
het zegelrecht.

* plaatsen van kermisinstallaties
op privéterrein of van mobiele
verkoopsinstallaties op privé-
terrein : 25 BEF/m2 (0,61
euro)

* verlaten en verwaarloosde
woningen, zichtbaar van op de
openbare weg, 2.500 BEF/m
(61,97 euro) gevellengte, niet
zichtbaar van op de openbare
weg, 125 BEF/m2 (3,09 euro)
grondvlak van de woning

* openen en veranderen van
hinderlijke inrichtingen : 2e
klasse = 2.500 BEF (61,97
euro) en 1e klasse = 10.000
tot 20.000 BEF (247,89 tot
495,78 euro)

* afsluitingen, kranen, laad- en
betonbakken, werfwagens : 10
BEF (0,24 euro) per dag en m2

(minimum 500 BEF) (12,39
euro)

* alarmmeldingen : 5.000 BEF
(123,94 euro) per interventie
bij valse alarmmelding of
laattijdige aanwezigheid van
de eigenaar

Ook de retributies, dit zijn bet-
alingen, voor kopies van admini-
stratieve stukken en het gebruik
van materieel van de uitleen-
dienst worden goedgekeurd.
Voor de uilening van de nadar-
barelen handhaaft het gemeente-
bestuur haar standpunt tegenover
de provincie. Om veiligheidsre-
denen stelt het gemeentebestuur
wel de eerste 50 meter gratis ter
beschikking.

ANDERE
* de rekeningen over het jaar

1997 van de kerkfabriek van
Sint-Martinus worden gunstig
geadviseerd.

* de lastvoorwaarden voor het
afsluiten van een loonover-
eenkomst voor het opmaken
van het BPA kleine waterzui-
veringsinstallatie Schriekbos
worden goedgekeurd. Een
BPA (Bijzonder Plan van
Aanleg) is nodig omdat de
installatie voorzien wordt op
een landbouwterrein.

NOG EENSGEZIND
GOEDGEKEURD
* de installatie van openbare

verlichting rond de service-
flats aan de Kapellei 

* het ondergronds brengen van
de nutsleidingen in een deel
van Halle-Dorp

* de aanvaarding van de kosten-
loze afstand van wegenis in de
verkaveling aan de
Meerheide-Westmallebaan

* het wegtracé in de verkave-
ling Het Jukschot-Knodse
Plas

GEHEIME ZITTING
* in het gemeentelijk basison-

derwijs worden Ingeborg
Haesaert en Helga Van
Uffelen vast benoemd;

* bij de politie wordt aan Luc
Jochums en Mark Vermeiren
de graad van politie-agent-bri-
gadier toegekend;

* Marina Van Gompel wordt
benoemd tot administratief
medewerker voor de afdeling
burgerzaken.

In de GGD van september vorig jaar kon u reeds een bericht lezen
over de verplichte registratie van jonge honden (geboren vanaf 1 sep-
tember 1998) en honden die van eigenaar veranderen. Eigenaars van
deze honden moeten hiervoor terecht bij een erkende dierenarts.

Nu is er een nieuwe wetgeving die de registratie verplicht van
“gevaarlijke honden”. Hierdoor kunnen bij incidenten met deze hon-
den de eigenaars snel opgespoord worden en voor hun verantwoorde-
lijkheid geplaatst.

Over welke honden gaat het ?
* Honden die karakterkenmerken en/of gedragskenmerken vertonen

van vechthonden. Als vastgesteld wordt dat een hond agressief
gedrag vertoont, kan de burgemeester de eigenaar verplichten zijn
hond te laten identificeren en registreren.

* Een welbepaald aantal rassen:
Pitbull Terrier, Fila Braziliero, Tosa Inu, Akita Inu, Dogo
Argentino, American Staffordshire Terrier, Englisch Terrier, Bull
Terrier, Mastiff (alle oorsprong), Band Dog, Rhodesian Ridgeback,
Dog de Bordeaux en Rottweiler.

WAT MOET U ALS EIGENAAR VAN DEZE HOND DOEN ?

1. Ga langs bij uw dierenarts
Hebt u zo’n hond dan moet u uw dier voor 1 maart 1999 laten iden-
tificeren door inplanting van een microchip. Jonge hondjes van de
aangegeven rassen moeten deze chip krijgen binnen de acht weken
na de geboorte. U kan voor de identificatie terecht bij uw dieren-
arts. Deze maakt de documenten voor registratie over aan de
Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van honden
(BVIRH). Van de BVIRH krijgt u vervolgens de registratiedocu-
menen opgestuurd. Deze documenten zijn het bewijs dat uw hond
geïdentificeerd en geregistreerd is.

2. Met de registratiedocumenten naar de administratie van de politie
U moet de identificatie en de registratie melden bij de gemeente.
Als u de registratiedocumenten hebt ontvangen, moet u hiermee
even langs gaan bij de gemeentelijke administratie van uw woon-
plaats.
In Zoersel is dit bij de administratie van de gemeentepolitie,
Kerkhoflei 14, St.-Antonius, tel. 385.16.16.

VERANDEREN VAN EIGENAAR

Als een gerigistreerde hond van eigenaar verandert dan moet het nieu-
we baasje dit binnen de 30 dagen melden bij de gemeenteadministra-
tie van zijn woonplaats. In Zoersel is dit bij de administratie van de
gemeentepolitie.

INLICHTINGEN

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij uw dierenarts of bij de
administratie van de gemeentepolitie, Kerkhoflei 14, St.-Antonius,
tel. 385.16.16.

RREEGGIISSTTRRAATTIIEE
GGEEVVAAAARRLLIIJJKKEE

HHOONNDDEENN



W E T E N S W A A R D

NIEUWS VAN...

de Culturele Raad

Het opzet en de vormgeving van
de parktentoonstelling Zoersel 99
werden toegelicht. Twee curatoren
(men zou ze “regisseurs” kunnen
noemen) zijn aan het werk.
Bijzondere aandacht zal dit jaar
gaan naar betrokkenheid van de
Zoerselse bevolking zelf.

De culturele raad evalueerde ook
het subsidiereglement. Op een
hoorzitting met de verenigingen
werden een aantal knelpunten
gesignaleerd. Daaruit werden een
aantal besluiten getrokken in ver-
band met een meer gelijke behan-
deling van verenigingen, enkele
kleinere vereenvoudigingen en
praktische afspraken.
De raad bevestigde grosso modo
het bestaande reglement, dat er
op gericht is goed werkende ver-
enigingen met hoge activiteits-
graad te belonen in het subsidie-
gedrag. Dat dit enige, liefst zo
beperkt mogelijke, administratie en
opvolging binnen de vereniging
vraagt, nemen de verenigingen er
graag bij.
Er werd ook herinnerd aan het feit
dat de gemeente, na advies van
de culturele raad, besliste om de
subsidies met 20 % te verhogen,
een historische inhaaloperatie.

De raad besprak de lopende initia-
tieven; de week van de amateur-
kunsten, de komende 11 juli-vie-
ring, de verenigingendag van 10
oktober.
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KIEZEN IN EUROPA

Inschrijven voor 1 april !

Op 13 juni zijn er ook verkiezingen
voor het Europese parlement.
Onderdanen van de Europese Unie
kunnen in BelgIië hun kiesrecht uit-
oefenen.
Als kandidaatkiezer dient u uw inschrij-
vingsaanvraag in bij het gemeentebe-
stuur. Op basis van alle ingewonnen
informatie erkent of weigert het college
van burgemeester en schepenen uw
inschrijving op de kiezerlijst.
Voor meer informatie neemt u con-
tact op met de gemeentelijke dienst
Kieszaken, tel. 380.13.33.

VLIEGVELD MALLE-ZOERSEL

We blijven alert!

In augustus 1998 werden we opge-
schrikt door het voorstel van de
Antwerpse schepen Delwaide om
het Navo-reserve vliegveld op de
grens Malle-Zoersel uit te bouwen tot
een vrachtluchthaven.
Het gemeentebestuur verzette zich
onmiddellijk met klem tegen dit voor-
stel. We vinden dat het de hoogste
tijd wordt dat het prachtige natuurge-
bied rondom het vliegveld een defini-
tieve bescherming krijgt.
Intussen werd dit probleem ook aan-
gekaart tijdens het werkbezoek van
de gouverneur. Het verheugt ons dat
deze zich ook heeft uitgesproken te-
gen de inplanting van de luchthaven.
Ondertussen werd er verder geijverd
voor een definitieve bescherming.
Maar ook de voorstanders hadden
blijkbaar alle plannen nog niet opge-
borgen. Zo werd recent een dossier
rond de haalbaarheid van een lucht-
haven opgemaakt in opdracht van de
heer Van Gaevere van VLM.
Eind januari vernamen we definitief
dat de afdeling Natuur een beheers-
overeenkomst voor het gebied zou
hebben gesloten met de militaire over-
heden. Dit is alvast een stap in de
goede richting. We blijven waakzaam.

PROTON

Vuilniszakken
in frank of euro!

U kon er niet naast kij-
ken, op 1 januari is de
euro van start gegaan.
De officiële wisselkoers
ligt nu onherroepelijk
vast: 1 euro = 40,3399 fr.
Op de munten en biljet-
ten is het nog wachten
tot 1 januari 2002. Maar
“giraal”, door middel van
cheques, overschrijvin-
gen, kredietkaarten en
proton, kunt u nu al bet-
alingen doen. Als u dit
wenst kunt u dus de fis-
cale zegels op uw ge-
boorteakte, de urbanisa-
tiebeslasting, enz. in
euro betalen. Voor over-
schrijvingen in euro
gebruikt u het oranje
overschrijvingsformulier.
Dit kunt u bij uw bank
verkrijgen. Voor kleine
bedragen die u meestal
contant betaalt kunt u
gebruik maken van uw
protonkaart. In de loket-
diensten van de
gemeente worden weld-
ra protontoestellen
geplaatst. Snel en een-
voudig betalen dus, in
frank of euro.
Een voorbeeldje: 20 vuil-
niszakken = 400 fr. Voor
het omrekenen de wis-
selkoers nemen met vier
cijfers na de komma!
Dus 400 fr.: 40,3399 =
9,91574... euro of 9,92
euro. De euro rondt u af
tot twee cijfers na de
komma!

MAKADAM, MAKADAM, ...

Asfalteringswerken 1999

In 1999 zullen zeven
straten een nieuwe as-
faltlaag krijgen.
Wij sommen ze even
voor u op :
Jacobslaan, de Doelen,
Einhoven, M. Joostenslaan,
Knodse Plas, Binnenweg
en Antwerpsedreef.

KOM OP TEGEN KANKER

Verenigingen met een hart gevraagd!

Op 26 februari start VRT terug met de actie “Kom op tegen
kanker”. Onze gemeente wil ook zijn steentje hiertoe bij-
dragen en plant al een gezond ontbijt in samenwerking
met de seniorenraad.
Zijn jullie een actieve vereniging organiseer dan ook een
aktie zodat wij gezamenlijk ons hart kunnen tonen.
Info : Diane Weyten, tel. 380.13.81.
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Gelijkheid voor allen is één van de grote op-
drachten van de democratie. Die gelijkheid
wordt nooit zomaar geschonken, ze moet al-
tijd worden afgedwongen.

In België streden de mannen tot in 1919 voor
het algemeen enkelvoudig stemrecht (één
man, één stem). De behoudsgezinde burgerij
zette alles op alles om haar voorrechten te
behouden.
Voor de vrouwen was de strijd nog moeilijker.
Deze strijd stelde namelijk ook de zogenaam-
de “natuurlijke orde”, die de vrouwen naar de
privé-sfeer bant, in vraag. De idee van vrou-
wenstemrecht vereiste dus een radicale menta-
liteitswijziging, die meer dan een eeuw tijd in
beslag nam. Pas in 1948 bezegelden mannelij-
ke machthebbers het volwaardig burgerschap
van de vrouwen door hen stemrecht toe te
kennen.

Op de tentoonstelling “Een vrouw, een stem:
de deelname van Belgische vrouwen aan het
politieke leven sinds 1789”, die de gemeente
organiseert naar aanleiding van het vijftigjarig
bestaan van het vrouwenstemrecht, wordt een
overzicht gegeven van deze lange strijd.

De tentoonstelling vindt plaats in het
Zonneputteke te Zoersel. Op vrijdag 5 maart
wordt zij om 20 uur officieel geopend door
mevrouw Wivina Demeester, Vlaams minister
van financiën, begroting en gezondheidszorg.
Mevrouw Ingrid Pellsers, kabinetsmedewer-
ker van minister Miet Smet, die onder andere
verantwoordelijk is voor het gelijkekansenbe-
leid, zal een inleiding geven.
Vervolgens is de tentoonstelling te bezichti-
gen op zaterdag 6 en zondag 7 maart, telkens
van 13u.30 tot 18 uur.
Iedereen is van harte welkom.
Alle vrouwelijke gemeenteraadsleden zullen
om beurt de tentoonstelling openhouden.

eenVROUW
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T E N T O O N S T E L L I N G

eenVROUW
eenSTEMeenSTEM✗

In onze Interpolitiezone (Brecht-Malle-Schilde-Zoersel) worden we geregeld geconfron-
teerd met pogingen tot inbraak of inbraken in woningen. Afgelopen weken werd ook onze
gemeente druk bezocht door een stel inbrekers. Wij wensen samen met u deze plaag
een halt toe te roepen.

Deze inbrekers tasten uw privacy ernstig aan. Zij komen ongewenst binnen - al dan niet
tijdens uw aanwezigheid - en zijn meestal op geld, cheques en juwelen uit. Soms nemen
ze ook wel voor u belangrijke en emotioneel waardevolle voorwerpen mee die u nooit
meer terug kan kopen. 

Onze politiepatrouilles worden erop afgestemd en opgedreven om de pakkans zo maxi-
maal mogelijk te maken. Inbrekers wachten uiteraard wel het geschikte moment af.
Ofwel is de politie op dat moment niet in de buurt ofwel gebeuren de feiten op ogen-
blikken dat de politie met andere dringende opdrachten bezig is. Wij vragen dan ook aan
onze inwoners om waakzaam te zijn EN om uw medewerking om dergelijke zaken te
voorkomen of op te lossen.

UW MEDEWERKING KAN ERIN BESTAAN

1. IN HET DOORGEVEN VAN GEGEVENS

- Van verdachte voertuigen in uw omgeving (merk, kleur, nummerplaat, enz...).
- Abnormaal gedrag van passerende bestuurders of voetgangers.
- Van verdachte personen, van ongekende personen die zich abnormaal gedragen op

abnormale tijdstippen (persoonsbeschrijving, kleding, haar, bril, snor, baard, enz...).
- In verband met het aanbieden van goederen of herstellingen tegen ongewoon lage prijzen.
- Alle andere gegevens waarvan u denkt dat ze van belang kunnen zijn.
Alle gegevens zijn welkom hoe onbenullig ze ook mogen blijken. U mag er gerust in zijn
dat deze informatie strikt vertrouwelijk zal behandeld worden. Wanneer iedereen zijn
eigen buurt op een discrete manier in het oog houdt, kunnen mogelijk heel wat feiten
voorkomen worden.
Al deze informatie kan u aan uw politie doorgeven. Dit zowel persoonlijk, telefonisch op
het nummer 385.16.16 of per fax op het nummer 385.05.49.

2. DOOR GEEN WAARDEVOLLE ZAKEN IN HUIS TE HEBBEN

- Leg geen geld, cheques en juwelen op een gemakkelijk bereikbare plaats.
- Zorg dat men van op de openbare weg geen waardevolle voorwerpen ziet staan.

3. DOOR UW EIGENDOMMEN EN WONINGEN GOED TE BEVEILIGEN

Hiervoor kan men gratis “technopreventief advies” krijgen. Wij brengen u dan na
afspraak een bezoek en geven informatie hoe u uw woning het meest veilig kan maken.
Adjunct-commissaris Cyriel Van den Bulck en agent-brigadier Wim Kleyn volgden hiervoor
een gespecialiseerde cursus. Beiden zijn te bereiken op de nummers onder 1 vermeld. 

Wij rekenen op uw medewerking om zo de meest veilige gemeente van onze streek ge-
noemd te kunnen worden. Samen met u kwamen we graag tot een inbraakvrije gemeente.

II NN BB RR AA AA KK   & preventie& preventie

help de politiehelp de politie
DOOR CYRIEL VAN DEN BULCK



W E T E N S W A A R D

ROEFEL

we gaan ervoor!

U zal het missschien al gehoord
hebben. De Koning Boudewijn-
stichting laat zijn Dag van het Kind
los. Dit betekent dat de gemeente
geen ondersteuning meer krijgt
van bovenaf bij de organisatie van
Roefel.

Alhoewel de organisatie nu volle-
dig lokaal moet gebeuren, zou het
gemeentebestuur deze grote uit-
probeerdag graag terug willen
organiseren in 1999. Vorig jaar
beleefden immers meer dan zes-
honderd kinderen een onvergetelij-
ke dag. Een voorwaarde voor het
welslagen van deze dag is wel dat
we kunnen blijven rekenen op
evenveel enthousiaste medewer-
kers en begeleiders.

Lijkt het je wel wat om het
Zoersels jong volkje in te wijden in
de geheimen van jouw bedrijf,
organisatie, vereniging, zelfstandig
beroep, laat het ons weten.

Ben je iemand die vooraf wil mee-
denken over de organisatie, bereid
is op de dag zelf een handje toe te
steken of een groep kinderen wil
begeleiden, dan ben je meer dan
welkom.

Interesse?
Neem dan contact op met de
gemeentelijke jeugddienst,
Halle-Dorp 37,
tel. 380.13.90,
vragen naar Kristien.
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OPENING

Bezoekerscentrum Zoerselbos

Het bezoekerscentrum Zoerselbos
wordt plechtig geopend op 10 april.
Er zijn opendeurdagen gedurende
het weekend van 10 en 11 april op
zaterdag namiddag en de ganse
zondag.

EUROZOERSEL

Jeugdontmoeting

Ben je tussen 15 en 20 jaar en geïn-
teresseerd in internationale contac-
ten? Eurozoersel organiseert tussen
2 en 8 augustus een driedaagse
jeugdontmoeting. Zowel jongeren uit
Zoersel als jongeren uit het buiten-
land zullen eraan deelnemen. Waar-
schijnlijk wordt het een driedaags
tentenkamp bij de GSA.
De uitnodigingen naar het buitenland
zijn reeds vertrokken. Wij zoeken nu
dringend geïnteresseerden uit
Zoersel die drie toffe dagen willen
beleven en daarna met hun nieuwe
vrienden het programma van Euro-
zoersel verder volgen. De driedaag-
se kost je, buiten wat zakgeld voor
drankjes en zo, géén geld.

Wij zoeken ook nog jongeren ouder
dan 20 jaar die dit project graag mee
voorbereiden en uitwerken.
Geef vòòr 15 maart een seintje aan
de jeugddienst, tel. 380.13.90.

EUROZOERSEL

Onthaal buitenlandse groepen

Eurozoersel vzw kent verschillende
buitenlandse groepen die graag de
festiviteiten in augustus willen mee-
maken. Probleem is: welke vereni-
ging hier wil zich over een groep ont-
fermen? Ook een groep mensen, bij-
voorbeeld een wijkcomité, kan in
aanmerking komen. Er is een finan-
ciële vergoeding voorzien voor de
verenigingen/groepen die zich willen
inzetten.

Voor meer inlichtingen bel je naar:
Jef Joosten, Peggerstraat 26, tel.
383.50.09, of naar Mia Nieberg,
Jachthoornlaan 11, tel. 312.16.78.

OPENBARE VERKOOP

Zestien loten brand- en
geriefhout

Het gemeentebestuur
van Zoersel verkoopt
openbaar zes partijen
hout afkomstig van het
vellen en snoeien van
bomen.

De partijen hout zijn ver-
deeld in loten van 3 à 4
m3. U kunt op verschil-
lende loten inschrijven,
maar er wordt maximum
één lot per gezin toege-
kend.

U kunt de loten bezichti-
gen in het gemeentepark
(aan de woning van de
parkwachter, rechts).

De verkoop gebeurt door
schriftelijke biedingen
die aangetekend moeten
toekomen bij het
gemeentebestuur van
Zoersel, Kasteeldreef
55, 2980 Zoersel, onder
gesloten omslag met
hierop de vermelding
“openbare verkoop
hout”.

De opening van de bie-
dingen heeft plaats in de
trouwzaal van het ge-
meentehuis op 11 maart
1999 om 19 uur.

Meer inlichtingen kunt u
bekomen bij de gemeen-
telijke milieuambtenaar,
Monique De Feyter,
tel. 0800-14529.
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L E T  O P  !  ALLE gemeentediensten zijn gesloten op
maandag 5 april (Paasmaandag).

LET OP !
DEZE DATA ZIJN REEDS LANG OP VOORHAND BIJ DE REDACTIE

BINNEN.  DATA VAN VGC'S EN ADVIESRADEN KUNNEN NADIEN

SOMS WIJZIGEN. WIL JE 100 % ZEKERHEID ?
EERST EVEN BELLEN.

PP OO LL II TT II EE KK EE   KK AA LL EE NN DD EE RR

VOLGENDE EDITIE : april 1999
artikels binnen : 06/03/99

periode : 15/04/99 -17/06/99
Dienst Communicatie & Voorlichting, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

tel. 380.13.01, fax. 380.13.30

A C H T D I E N S T E NW 

T A N D A R T S E N

Bel naar het CENTRAAL OPROEPNUMMER als u wil weten welke

tandarts van wacht is.

CENTRAAL OPROEPNUMMER : 448.02.20

H U I S A R T S E N

F E B R U A R I
za 20 : Dr. Peeters, Lindedreef 4 (383.28.21)

zo 21 : Dr. Peeters, Lindedreef 4 (383.28.21)

za 27 : Dr. Rabijns, Halle-Dorp 100 (385.41.42)

zo 28 : Dr. Schotsmans, St.-Antoniusbaan 281 (384.18.01)

M A A R T
za 6 : Dr. Sauer, Hoge Dreef 85 (383.17.55)

zo 7 : Dr. Sebrechts, J. Cornelissenlaan 22 (385.08.38)

za 13 : Dr. Smets, Halle-Dorp 124 (385.33.77)

zo 14 : Dr. Tanghe, Antwerpsesteenweg 49, Oostmalle (311.71.81)

za 20 : Dr. Van de Wouwer, St.-Antoniusbaan 305 (384.36.63)

zo 21 : Dr. Van der Wangen, Orchideeënlaan 23 (385.38.60)

za 27 : Dr. Van Hoydonck, Langebaan 9 (312.04.43)

zo 28 : Dr. Vanleene, Kerkstraat 66 (312.63.66)

A P O T H E K E R S

F E B R U A R I
19/02-26/02 : Van Den Bosch, Westmalle

26/02-05/03 : Mertens, Halle (weekend)

Baeyens, Zoersel (weekdagen)

M A A R T
05/03-12/03 : De Vlier, Wijnegem (weekend)

Meeussen, Wijnegem (weekdagen)

12/03-19/03 : Holsbeek, Schilde (weekend)

De Lathauwer, Schilde (weekdagen)

19/03-26/03 : Fransen, St.-Antonius

26/03-02/04 : Van Mechelen, ’s Gravenwezel (weekend)

Eelen, ‘s Gravenwezel (weekdagen)

A P R I L
02/04-09/04 : Okkerse, Westmalle

09/04-16/04 : De Lathauwer, Schilde (weekend)

Holsbeek, Schilde (weekdagen)

16/04-23/04 : Van Steen, Oostmalle

23/04-30/04 : Sollie-Gorremans, St.-Antonius

50 JAAR SAMEN

GEMEENTERAAD :
donderdag 25 februari, Koetshuis, 20 uur
donderdag 25 maart, Koetshuis, 20 uur

VGC VEMINA :
donderdag 4 maart, Koetshuis, 20 uur
donderdag 1 april, Koetshuis, 20 uur

Voor meer info dienst leefmilieu, 380.13.43
VGC BO :

Voor meer info dienst financiën, 380.13.25
VGC ROLA:

Voor meer info dienst stedebouw, 380.13.40
VGC WELZIJN :

dinsdag 27 april, Zonneputteke, 20 uur
Voor meer info afdeling welzijn, 380.13.90

SPORTRAAD :
dinsdag 23 februari, 20 uur

dinsdag 27 april, 20 uur
Voor meer info sportdienst, 380.13.91

CULTURELE RAAD - ALGEMENE VERGADERING :
woensdag 31 maart, Zonneputteke, 20 uur

Voor meer info cultuurdienst, 380.13.90
SENIORENRAAD:

donderdag 26 maart, Zonneputteke, 14 uur
Voor meer info secretariaat OCMW, 312.94.32

DERDE WERELDRAAD ZOERSEL :
dinsdag 2 maart, Zonneputteke, 20 uur
dinsdag 6 april, Zonneputteke, 20 uur

REDACTIERAAD GGD :
zaterdag 6 maart, refter gemeentehuis, 9u.30
zaterdag 20 maart, refter gemeentehuis, 9u.30

JEUGDRAAD
woensdag 24 februari, Catharinahuis St.-Ant., 20 uur

woensdag 24 maart, 20 uur
Voor meer info jeugddienst, 380.13.90

André en Constance 
VAN  TOLHUYZEN-VAN BAELEN 

Josephus en Anna 
HERTOGS-DE CORDT 

Adolph en Marthe
DOLLEZ-SAXER


