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Loketdienst Zoersel

Oostmallebaan 15 (03/312.94.10)

Loketdienst St.-Antonius

Handelslei 108 (03/380.13.80)

Beste lezer,

Wanneer deze Grootste Gemene Deler in je brievenbus valt is het
midzomer, de langste dag van het jaar. Eertijds was dit het mo-
ment om allerlei heidense festivals te organiseren. De boeren ont-
staken kaarsen om overvloedige oogsten te bekomen.
Nu wordt er haast geen aandacht meer geschonken aan dit feno-
meen. De moderne maatschappij heeft de band tussen mens en
natuur schijnbaar minder sterk gemaakt. En wat er rest aan natuur
en open ruimte, wordt door de mens netjes geordend. Zo zal onze
gemeente weldra, nadat elke inwoner van Zoersel zijn zeg heeft
gehad, een eigen milieubeleidsplan hebben. De provincie werkt
aan het ruimtelijk structuurplan. Tot 2 augustus kunnen we ook
daar onze mening over kwijt. En dan is er ook nog een nieuw
decreet op de ruimtelijke ordening. Een extra bijdrage hierover
maakt u wegwijs in rechten en plichten.

Midzomer, wordt dit een aanloop tot een lange hete zomer? Voor
vakantiekloppers en thuisblijvers hopelijk wel. Dag na dag zal er
immers wat te beleven vallen in onze gemeente. De activiteiten-
krant “Dag na Dag”, uw vertrouwde bijlage bij de GGD, verschijnt
deze keer in de vakantiekrant.
Voor de Zoerselse politici wordt het wellicht ook een lange en hete
zomer. In het najaar, bij de gemeenteraadsverkiezing van 8 okto-
ber, zullen hun verwezenlijkingen van de laatste jaren en hun pro-
gramma’s voor de volgende legislatuur, in het stemhokje gewikt 
en gewogen worden. Jongeren tussen 14 en 25 jaar hoeven niet
zo lang te wachten, ze kunnen nu reeds hun mening over het be-
stuur van de gemeente of provincie kwijt op het internet.
www.jep.be is een leuke website, ook al val ik buiten de voorop-
gestelde leeftijdscategorie.

Ik wens u allen een deugddoende vakantie en veel leesplezier met
deze GGD.

Jan Campforts

VO O R W O O R D
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Op donderdag 27 april laatstleden overhandigde burgemeester Katrien
Schryvers een cheque ter waarde van 150.000,- fr. aan “Moeders voor
Moeders”. Dit bedrag was de opbrengst van de voorbije Kerstmarkt dat
“Moeders voor Moeders” als sociaal project had. 



W E T E N S W A A R D

LESGEVER GEZOCHT

Engelse conversatie

Het gemeentebestuur zoekt voor
haar volwassenenvorming voor de
cursus Engelse conversatie drin-
gend een nieuwe lesgever(ster).
Gezocht wordt naar iemand die
Engelstalig is of het Engels zeer
goed beheerst.
De lessen worden gegeven vanaf
half september 2000 tot half mei
2001 op donderdagvoormiddag
van 9u.30 tot 11u.30 en op don-
derdagnamiddag van 13u.30 tot
15u.30.
Als u interesse hebt en denkt dat
u hiervoor in aanmerking komt,
neem dan contact op met:
Diane Weyten, Halle-Dorp 37,
tel. 03/380.13.81.

OCMW ZOEKT

Poetsvrouwen en -mannen

Het OCMW van Zoersel is op zoek
naar uitkeringsgerechtigde werk-
lozen voor de poetsdienst, bij
mensen thuis.
Het betreft een deeltijdse job ter
vervanging van personeelsleden
die in loopbaanonderbreking zijn
of GESCO-contracten van onbe-
paalde duur (minstens zes maan-
den werkloos).
Voor meer informatie kunt u elke
werkdag tussen
9 en 12 uur
contact
opnemen
met Karine
Demuylder,
tel.
03/312.94.20.
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Gemeenteraadsverkiezingen

Bent u inwoner van Zoersel en hebt
u de nationaliteit van één van de Eu-
ropese lidstaten (Denemarken, Duitsland,
Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittanië,
Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oosten-
rijk, Portugal, Spanje of Zweden) dan kunt u
op 8 oktober deelnemen aan de ge-
meenteraadsverkiezingen.
Bijkomende voorwaarden zijn dat u
ten laatste op 1 augustus 2000
inwoner bent van Zoersel en op 8
oktober 2000 minstens 18 jaar bent.
Als u in aanmerking komt en wilt
deelnemen aan de gemeenteraads-
verkiezingen, neem dan vóór 31 juli
contact op met de gemeentelijke
dienst Burgerzaken, tel. 03/380.13.33.

GEMEENTEBESTUUR ZOEKT...

Man of Vrouw

Bent u gepensioneerd?
Bent u werkloos?

en...
wilt u bijverdienen?

Gemeentebestuur Zoersel zoekt!
(m/v)

voor het ronddragen
van haar gemeentelijke publicaties

in de deelgemeente Zoersel
ongeveer 6 tot 8 maal per jaar

Hebt u interesse,
wilt u meer informatie?

Contacteer de gemeentelijk
dienst Communicatie & Voorlichting,
Kasteeldreef 55, tel. 03/380.13.02.

DE GORDEL

Sportieve, familiale,... happening

Op 3 september wordt De Gordel 20
jaar! Het begon in St.-Genesius-Rode
om het Vlaamse karakter van de
Rand rond Brussel te beklemtonen.
Intussen is De Gordel uitgegroeid tot
de grootste sportieve, muzikale en
familiale happening in Vlaanderen.
Wil je meer weten over de feestedi-
tie van De Gordel, raadpleeg dan de
Gordelbrochure 2000. Je kan ze
aanvragen op het Gordelsecretariaat,
Dorpstraat 43, 1640 St.-Genesius-
Rode. Als je inschrijft vóór 15 juni
maak je kans om een fiets te win-
nen.

HET WORDT ZOMER

Laat de zon
maar schijnen

De zomer komt eraan.
Tijd voor allerlei feestjes,
fuiven, barbecues enz.
De mensen zoeken de
gezelligheid op, dikwijls
met de nodige ambiance
en muziek. Sommige
mensen geven echter de
voorkeur aan de rust.
Daarom vragen wij een
bijzondere aandacht
voor het volgende.
Wanneer u een fuif, een
tuinfeest enz. met open-
baar of semi-openbaar
karakter wenst te orga-
niseren, moet u een
aanvraagformulier en
een charter invullen en
dit ten laatste zes weken
vóór de manifestatie te
richten aan het gemeen-
tebestuur.
Wanneer u deze ver-
plichting niet nakomt, is
het mogelijk dat u geen
toelating verkrijgt. Over-
treding van de normen
inzake geluid, kan aan-
leiding geven tot het op-
leggen van een slui-
tingsuur of het stilleggen
van de activiteit.
Wij rekenen op de good-
will van iedere burger
om het gezellig te hou-
den en mogelijke proble-
men te vermijden.
“Goede afspraken ma-
ken immers goede vrien-
den”.
Aan alle fuivers vragen
we om de rust voor de
buurt te respecteren. An-
derzijds verzoeken we
alle anderen ook begrip
op te brengen voor het
feit dat ook in een lan-
delijke gemeente wel
gevierd en gefuifd wordt.

Voor meer infor-
matie kunt u
steeds
terecht bij:

de dienst sec-
retariaat,
gemeente-

huis,
tel. 03/380.13.14.



preventie
GE Z O N D H E I D

Zoals hierboven al aangeduid, organiseert de preven-

tieraad een eerste kooknamiddag rond gezonde voeding

in het Koetshuis op dinsdag 20 juni van 13u.30 tot 16

uur.

Wil je meer weten over gezonde voeding, wat er zou

moeten gegeten worden of juist niet, hoe je dit alles

moet klaar maken op een gezonde (bijvoorbeeld min-

der vette) manier dan ben je die namiddag van harte

welkom. Heb je vragen rond cholesterol, rond suiker in

de voeding, rond....  onze diëtisten staan er ter be-

schikking om op al uw vragen een antwoord te geven

en zij zullen ook ter plaatse praktisch laten zien hoe het

moet.

Als je interesse hebt, hadden we graag op voorhand

een seintje of je aanwezig zult zijn zodat we weten

voor hoeveel deelnemers we alles moeten klaarzetten.

Dit kan op de sociale dienst, Diane Weyten,tel.

03/380.13.81.

Tot kijks, de gezondheidscoördinator

Van alle vrouwen in de overgang heeft tachtig ten honderd klachten zoals opvliegers,

nachtelijk transpireren en dergelijke zodat hulp gewenst is. Een kwart van deze groep

kan of wil geen klassieke therapie met synthetische, vrouwelijke hormonen ondergaan.

Ook mannen boven de vijftig jaar klagen in toenemende mate over prostaatproblemen

bij het plassen zoals veelvuldige nachtslaperige “uitstapjes” naar het toilet, wat nog

helemaal niets te maken heeft met prostaatkanker maar wat op hogere leeftijd

(zeventig - tachtig jaar) er wél toe kan leiden. Het gaat hem enkel over het goedaardig

opzwellen van de prostaatklier met plasproblemen tot gevolg.

Nu heeft men sinds enkele jaren gezien dat vrouwen in Oost-Azië veel minder last

hebben bij de overgang maar dat zij - als zij emigreren naar Noord-Amerika of West-

Europa en daar onze Westerse levenswijze en voeding overnemen - dit voordeel zien

verdwijnen. Ook Aziatische mannen hebben in hun land weinig of geen last van

prostaatklachten in vergelijking met Westerse mannen. De verklaring ligt hoofdzake-

lijk in het voedingspatroon met name het eten van peulvruchten en vooral van

sojabereidingen, iets wat in Oost-Azië schering en inslag is, denk maar aan de

“klassieke” chopped-soy (sojascheuten) bij de “Chinees”…

In peulvruchten, met name erwten, linzen, bonen en dergelijke, maar vooral in exoti-

sche bonen zoals soja, zitten er zogenaamde fytohormonen, wat eigenlijk beduidt:

“plantaardige hormonen” en deze zijn allemaal van het “vrouwelijke type”, dus “fyto-

oestrogenen”. Oestrogenen zijn de normale vrouwelijke hormonen die de vrouw voor

tachtig percent heeft en de man voor twintig percent. Omgekeerd bezit de vrouw voor

twintig percent mannelijke hormonen en de man tachtig percent. Scheikundig gezien

zijn deze fyto-oestrogenen zogenaamde isoflavonen die niet alleen uit

peulvruchten worden getrokken maar ook uit rode klaver die nu niet

meer als groente gebruikt wordt maar in de middeleeuwen wél.

Rode klaver bevat ook natuurlijke stoffen die het bloed dunner

maken, wat gevaarlijk kan zijn bij bloedingen en dus wordt klaver

tegenwoordig niet meer aanbevolen als voedingsmiddel.

In de apotheek kan men mengsels van natuurlijke isoflavonen

krijgen zonder voorschrift want het zijn voedingssupple-

menten, geen geneesmiddelen, of liever

nog niet, want de studies zijn in volle

gang. Vrouwen (of mannen) die regel-

matig bijvoorbeeld sojamelk (liefst met

toegevoegde calcium) drinken, of die

allerhande sojabereidingen zoals

tofoe bij de maaltijden

gebruiken of die tenslotte drie

tot vier keren per week bonen

consumeren, kunnen hun over-

gangsklachten (of prostaatklacht-

en) gevoelig zien dalen. Zij kun-

nen ook bij de apotheker isofla-

vonen krijgen zonder voorschrift

maar ik zou hen toch adviseren

er eerst met hun huisarts over

te spreken omdat hormonen,

zelfs plantaardige, toch een

gevoelig onderwerp zijn met

verstrekkende gevolgen.

UW APOTHEKER

SPECIALE VOEDING
menopauze- en prostaatklachten

TTEEGGEENN
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preventie
Kun jij nog altijd volgen op onze toer rondom de cirkel

van de ziekterisico’s? Neen? Geen nood! Het was ook

niet zo eenvoudig. Maar het is wel erg belangrijk!

Daarom kan je huisarts ook aan jou een tekening voor-

leggen met je bloedeigen resultaten en risico’s. Je kan ze

berekenen alvorens je gezond begon te leven en enkele

maanden nadien wanneer je letterlijk gezondheid uit-

straalt en de stralen van uw cirkel samen met je gezond-

heid groter werden.

We volgden al de cholesterol in je bloed en de bloedvet-

ten, dan passeerden we de HDL-cholesterol (de goeie: die

van hoe meer hoe beter) en we hadden het over roekeloos

roken.

We doen daar nog de leeftijd bij en de suiker die je

nuchter in je bloed hebt en er vormt zich op onze cirkel al

een aardige ster, al dan niet klein of groot. Hoe groter de

stralen van de ster oftewel hoe meer de waarden naar de

buitenzijde verbeteren, hoe gezonder je bent, hoe langer

je mag verwachten gezond te mogen leven, tenminste wat

je hart betreft (en dat loopt toch in onze Westerse wereld

het grootste risico!).

Volgende keer moeten we het samen nog eens hebben

over jouw bloeddruk en tenslotte nog het moeilijkste van

al, ja … jouw gewicht! Maar… tegen die tijd heeft onze

gemeente je de kans gegeven gezond te leren koken en

zal je klaar zijn om ook deze harde noot te kraken! Hou

de data van de kookkursussen in het oog! Een aanrader!!!

DE PREVENTIERAAD
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Verontschuldigd:

Willy Storms en Mario

Verbeeck

Op het einde van de zitting

kondigde DDV aan dat de

partij niet deelneemt aan de

volgende gemeenteraadsver-

kiezingen. DDV heeft mo-

menteel vier raadsleden en

maakt al 18 jaar deel uit van

de bestuursmeerderheid.

Boegbeeld schepen Stan

Bartholomeeussen stelt hier-

mee alleszins tijdelijk een

einde aan zijn politieke loop-

baan.

DADING MET NV IMVAP

Tussen het gemeentebestuur

en de nv Imvap werd een

aangepaste versie van een

vroeger afgesloten dading

opgesteld, waardoor een

reeds jaren aanslepende dis-

cussie afgesloten wordt. De

nv Imvap verbindt er zich

toe een aantal aanpassingen

aan en rond Hoeve Jeanne

uit te voeren, doet afstand

van een perceel grond voor

aanleg van het dorpsplein in

Sint-Antonius en gaat ak-

koord met de bestemming

van een terrein naast de

Kwikaard als landbouw-

grond. Het gemeentebestuur

zal de bouwovertredingen

aan het hoofdgebouw van

Hoeve Jeanne regulariseren

en de dwangsommen waarop

ze volgens een vonnis van de

rechtbank aanspraak kan

maken niet invorderen, ten-

minste als aan alle voorwaar-

den wordt voldaan.

POLITIEREGLEMENTEN

- De gemeenteraad keurt een

stilstaan- en parkeerverbod

op de insteekweg Kwikaard

(KMO-zone) in St.-Antoni-

us goed.

- Voor de ingang van de kerk

in Halle mag er voortaan

niet meer geparkeerd wor-

den behalve door ceremo-

niewagens.

- In de Emiel Vermeulen-

straat wordt een beperking

van het gewicht tot 5,5 ton

ingevoerd. In deze straat

die regelmatig als sluikweg

wordt gebruikt, worden

binnenkort nog enkele

vernauwingen aangebracht.

KINDEROPVANG

De bespreking van een huur-

overeenkomst van een won-

ing voor buitenschoolse kin-

deropvang neemt heel wat

tijd in beslag. De woning is

gelegen in de Handelslei 196

in St.-Antonius en biedt

plaats aan 33 kinderen die er

buiten de schooluren en in

de vakanties kunnen opge-

vangen worden. Het is de be-

doeling om het project dat

kadert in het IBO (Initiatief

Buitenschoolse Kinderop-

vang) in september te laten

starten.

Verschillende raadsleden

hebben kritiek op het pro-

ject. Guido Pacquée (SP)

waarschuwt voor het over-

haast invoeren ervan en

plaatst vragen bij de prakti-

sche uitvoering, Walter

Vochten (Vlaams Blok) en

Leo Geudens (ZTD) vinden

de kostprijs te hoog, Jan

Loyens (VU) en Yves

Vervecken (CDU) zijn tegen

het principe van uitgebreide

buitenschoolse opvang. Lo-

vende woorden voor het

project komen van Mieke

Debaene (DDV) en Annemie

Roovers (AGALEV), die op-

roept om de opvang ook in-

houdelijk kwalitatief te ma-

ken.

De huurovereenkomst wordt

uiteindelijk met een grote

meerderheid goedgekeurd.

Niemand stemt tegen, VU,

Vlaams Blok en ZTD

onthouden zich. 

MILIEU

- De raad keurt de milieu-

convenant 2000-2001 tus-

sen de gemeente en het

Vlaamse gewest goed. Dit

is een overeenkomst waarin

de gemeente verbintenissen

aangaat, die bij realisatie in

aanmerking komen voor

toelagen. De milieuconve-

nant heeft een aantal deel-

overeenkomsten, die alle-

maal onderschreven worden.

- Het Bijzonder Plan van

Aanleg (BPA) voor een

kleinschalige waterzuive-

ringsinstallatie in Schriek-

bos wordt definitief goed-

gekeurd.

DIVERSEN

De monitoren van de speel-

pleinwerking zullen voortaan

een vergoeding van 1.000,-

fr. per dag ontvangen die

beschouwd wordt als een

forfaitaire terugbetaling van

kosten.

GEHEIME ZITTING

De aanstelling van Ludo Van

den Bempt als waarnemend

controleur van werken wordt

verlengd.

De tijdelijke aanstellingen in

het gemeentelijk onderwijs

van Sofie Lens, Ann Dillen

en Els Bonjean worden be-

krachtigd.

RA A D S Z I T T I N G VA N 27 A P R I L 2000
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De laatste
nieuwsjes van het
schepencollege en
de gemeenteraad

vindt u ook op
teletekst

pagina 749.

De verslagen
van de

raadszittingen
kunt u inzien in:
de bibliotheken,

de loketdiensten,
en het

gemeentehuis.

U kunt zich
ook abonneren.
U betaalt voor

een abonnement
500,- fr. per jaar.

Een abonnement
kunt u bestellen

bij de
gemeententelijke

dienst secretariaat,
tel. 03/380.13.15

Oppositie:
ZTD, VLD,

Vl. Bl. en SP

Meerderheid:
CVP, Agalev,
DDV en VU
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Hebt u ze ook al gezien? Die lage paaltjes

met lange rode driehoeken in de weg-

berm. Wat hebben ze daar nu weer ge-

plaatst! Hier volgt een kleine toelichting.

Tot ieders grote vreugde stijgt het wildbe-

stand. Ons dicht en druk bereden wegen-

net zorgt echter regelmatig voor botsingen

tussen wagens en overstekend wild. De

laatste tijd worden onder het wild nogal

wat verkeersslachtoffers geteld. Bij het

plots oversteken van wild kan ook een be-

stuurder door een uitwijkreflex serieuze

problemen krijgen!

Jagers, verkeersspecialisten en mensen

uit de milieubeweging weten dat rode

lichten een waarschuwend effect hebben

op het wild. De lichten van een naderend

voertuig beschijnen de reflectoren richting

veld of bos. Het

aankomend wild

bemerkt de reflecties

en stopt of rent weer

terug. Nadat de

wagen gepasseerd

is, en de reflectoren

bijgevolg inactief

zijn, kan het wild in

alle veiligheid over-

steken.

De reflectoren worden op strategische

plaatsen geplaatst naargelang de ver-

keersslachtoffers die de laatste tijd geteld

zijn. De gemeente heeft driehonderd van

deze reflectoren aangekocht.

Op zaterdag 9 en zondag 10 december

2000 wordt op het domein Bethanië in de

deelgemeente St.-Antonius, de vierde

Cadeau- en Kerstmarkt “Over de grenzen

heen” gehouden. Geen gewone kerstmarkt

zoals je ze overal kunt bezoeken, maar

één die in het teken staat van solidariteit,

integratie en informatie.

De organisatoren: Derde Wereldraad

Zoersel, Eurozoersel, Gemeentebestuur

Zoersel, Middenstand St.-Antonius, Oxfam

Wereldwinkel, P.C. Bethaniën en Werkhuis

Monnikenheide, werken samen met

andere deelnemende verenigingen en

organisaties voor een sociaal doel.

Verschillende Zoerselse verenigingen zet-

ten zich reeds voor de vierde keer volledig

in voor het centrale project, anderen kie-

zen zelf een sociaal doel waaraan ze hun

winst schenken, of ze kiezen voor een

project binnen hun eigen vereniging.

Iedere deelnemende vereniging verplicht

zich er wel toe een minimum van 20 %

van hun opbrengst af te staan aan het

centrale project, zo blijft toch nog 80 %

van de opbrengst over voor het eigen

gekozen doel.

Het centraal project voor dit jaar staat in

het teken van de derde wereld.

Wij doen hierbij een dringende oproep

aan verenigingen of organisaties om ook

mee te werken aan deze kerstmarkt.

Wilt u meewerken voor het centrale pro-

ject of voor een ander sociaal doel, of wil

u animatie brengen tijdens de kerstmarkt,

contacteer dan Gilberte Cravillon, gemeen-

telijke financiële dienst, tel. 03/380.13.26.

Ergert u zich ook aan de wildgroei van

aankondigingsborden voor evenementen

langs onze wegen?

Nochtans kan dit voorkomen worden. Er

zijn immers specifieke richtlijnen voorzien

én bovendien is toestemming van de ge-

meente of het Vlaamse gewest nodig!

Aankondigingsborden voor een fuif, ker-

mis of ander evenement worden dikwijls

nadien niet verwijderd door de organisatie.

Deze borden hebben geen nut meer, maar

blijven wel verder het landschap ontsieren.

Veel van deze publiciteit ziet u in de buurt

van kruispunten aan verkeerslichten en

verkeersborden, aan verlichtingspalen of

op houten paaltjes. Hierdoor hinderen ze

dikwijls het zicht voor de weggebruikers.

Dit levert extra gevaar op.

Ook op privé terreinen langs de wegen of

op de wegbermen zelf wordt publiciteit

gemaakt voor evenementen, op aanhang-

wagens, panelen op voet (genre “schil-

dersezel”), spandoeken enz.

Voor een groot deel van deze aankon-

digingborden werd geen toestemming aan

het gemeentebestuur gevraagd. Voor de

gewestwegen is er nog een bijkomende

toelating van de wegbeheerder, het

Vlaams Gewest, nodig.

Het niet naleven van deze regels kan tot

het opstellen van een proces-verbaal lei-

den met bijhorende boete, plus het beta-

len van de kosten voor het verwijderen

van de reclame.

Een verwittigd man/vrouw of vereniging is

er twee waard! Verenigingen kunnen ook

gebruik maken van de speciale gemeen-

telijke infopanelen. In elke deelgemeente

staan er twee.

Voor meer informatie en aanvragen:

- Algemeen:

gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening,

Kasteeldreef 55, tel: 03/380.13.40,

- Infopanelen voor verenigingen:

Jeugd-, sport- en cultuurdienst,

Halle-Dorp 37, tel: 03/380.13.90.

WILDWILDR E F L E C T O R E N
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Door de invoering van nieuwe en

betere technieken in de geneeskunde

wordt de gezondheidszorg alsmaar

duurder. Voor wie een bescheiden

inkomen heeft kan dit “duurder” al

vlug “te veel” worden.

Om te zorgen dat ook zij van deze ge-

zondheidszorg zouden kunnen ge-

nieten werden de zogenaamde selec-

tiviteitsmaatregelen

uitgevaardigd,

namelijk

de “sociale fran-

chise” voor wel-

bepaalde categorieën en de

“fiscale franchise” voor hen

die niet van de sociale fran-

chise kunnen genieten.

De term “franchise” komt uit

de verzekeringswereld en wil

zeggen dat de verzekering pas

tussenkomt vanaf een bepaald

bedrag. Voorbeeld: bij een

franchise van 5.000,- fr. moet

je zelf de eerste 5.000,- fr. betalen en de

verzekering komt pas tussen vanaf

5.000,- fr.

De ziekteverzekering kent twee soorten

franchise, namelijk een “sociale-” en een

“fiscale franchise”. Dit wil zeggen dat je

tot een bepaald bedrag zelf moet betalen,

dat noemt men het zogenaamde “rem-

geld” of “persoonlijk aandeel”.

Sinds jaar en dag betaalt iedereen in de

ziekteverzekering een stukje van de ge-

maakte kosten. Wat men betaalt aan de

arts of een andere zorgverstrekkende kan

worden opgesplitst in twee delen: het

wettelijk tariefbedrag en het supplement.

Het supplement moet iedereen altijd

betalen. Van het wettelijk tariefbedrag

betaalt het ziekenfonds een gedeelte

terug. Het resterend bedrag betaal je zelf

en noemen wij “het Remgeld” of “Per-

soonlijk aandeel”.

Voorbeeld:

- U betaalt 650,- fr. voor een raadpleging

bij de dokter.

- Het wettelijk tarief is 586,- fr. en het

supplement dat je zelf betaalt is 64,- fr.

- Van dit wettelijk tarief wordt er 411,- fr.

terugbetaald door het ziekenfonds.

- Op het overblijvende “remgeld” dat

175,- fr. bedraagt, wordt de franchise

terugbetaald.

- Het ziekenfonds houdt via een “rem-

geldteller” bij hoeveel jij zelf als

patiënt betaalt.

(Hierbij wordt enkel rekening

gehouden met officiële tarieven).

ONDERSCHEID TUSSEN

SOCIALE- EN FISCALE FRANCHISE.

Sociale franchise betekent dat de

rechthebbenden on-

middellijk

het

remgeld

terugbetaald

krijgen door het

ziekenfonds (en wel aan

100 %) van zodra zij het pla-

fond bereikt hebben.

Zij die daarentegen van de fis-

cale franchise genieten krij-

gen de terugbetaling via hun

fiscale aangifte.

De sociale franchise is enkel

van toepassing voor bepaalde

sociale categorieën. Wanneer

men in de loop van een jaar 15.000,- fr.

“remgeld” betaald heeft, dan zal het

ziekenfonds de verdere kosten van dat

jaar terugbetalen.

Let wel: de kosten voor onder andere

geneesmiddelen komen hiervoor niet in

aanmerking.

Het grensbedrag van 15.000,- fr. remgeld

geldt per jaar en per mutualistisch gezin,

dit wil zeggen het remgeld dat betaald

wordt door de verzekerde en zijn perso-

nen ten laste wordt samengeteld in de

remgeldteller.

Van zodra vastgesteld wordt dat het gezin

van de verzekerde in het lopende jaar

DE SENIOR
SENIORENRUBRIEK VAN DE GEMEENTE ZOERSEL, UITGAVE 13, JUNI 2000, SECRETARIAAT TEL. 312.94.32

sociale infor
ma
ti
e

Het maandelijks gezondheidsmagazine “S-Maga-

zine”, behandelt in zijn februari-nummer 2000 de

Sociale en Fiscale franchise. Wij hebben uit dit artikel

het essentiële voor u overgenomen. Wat betekent so-

ciale en fiscale franchise en wie kan ervan genieten?
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15.000,- fr. remgeld betaalde, wordt door het ziekenfonds

aan de verzekerde een getuigschrift uitgereikt, waarmee hij -

voor zichzelf en voor zijn personen ten laste - volledige

terugbetaling van kosten voor geneeskundige verzorging

bekomt vanaf de dag vermeld op het getuigschrift.

WIE HEEFT RECHT

OP SOCIALE FRANCHISE?

* De verzekerden die recht hebben op het gewaarborgd

inkomen voor bejaarden of op het bestaansminimum.

* Weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen die geen

inkomen hebben boven een bepaalde grens (WIGW’s).

* Gehandicapten die een van de tegemoetkomingen aan

gehandicapten genieten.

* Personen die ten minste zes maanden werkloos zijn en

recht hebben op een werkloosheidsuitkering als werkloze

werknemer met gezinslast of alleenstaande.

* Rechthebbenden aan wie een OCMW steun verleent.

* Rechthebbenden op verhoogde kinderbijslag.

FISCALE FRANCHISE.

Fiscale franchise geldt voor alle verzekerden en verschilt

naargelang het totaal netto belastbaar gezinsinkomen (bruto

inkomen na aftrek van sociale verzekeringsbijdragen).

gezinsinkomen tot: grensbedrag van:

537.999,- fr. 15.000,- fr.

van 538.000 tot 828.999,- fr. 20.000,- fr.

van 829.000 tot 1.119.999,- fr. 30.000,- fr.

van 1.120.000 tot 1.410.999,- fr. 40.000,- fr.

vanaf 1.411.000,- fr. max. 50.000,- fr.

Zodra de verzekerde, naargelang de categorie waartoe zijn

gezinsinkomen behoort, méér dan 15.000, 20.000, 30.000,

40.000 of 50.000,- fr. aan REMGELD voor zijn gezin heeft

betaald, zal het gedeelte boven deze 20.000, 30.000,- fr. (het

vrijgesteld bedrag) worden afgetrokken van de verschuldig-

de belastingen voor dat jaar. De belastingsadministratie weet

bij welke inkomenscategorie een gezin behoort.

Het verschil met de sociale franchise is dat de fiscale fran-

chise rekening houdt met het “fiscaal gezin” en niet met het

“mutualistisch gezin”.

De ziekenfondsen sturen naar de belastingsdienst per indi-

vidu een attest met de betaalde remgelden. Door de belast-

ingsdiensten wordt het fiscaal gezin samengesteld. Zij con-

troleren ook of de betaalde remgelden het plafond overschri-

jden dat voor dat gezin van toepassing is. Wordt het plafond

overschreden dan wordt de terug te betalen som afgetrokken

van de te betalen belasting. Ingeval de verzekerde belasting-

plichtige geen belasting moet betalen dan wordt die som uit-

betaald.

HOE ZAL DE RING ERUIT ZIEN?

De ontwerpplannen en de onteigeningsplannen van de omleidingsweg liggen

ter inzage bij het gemeentebestuur.

Het dwarsprofiel van de omleiding bestaat uit twee rijstroken en twee open

grachten. Op de omleiding zelf zijn geen fietspaden voorzien. Het is de bedoe-

ling dat de fietsers de bestaande weg door de bebouwde kom blijven volgen.

HET TRAJECT

We zullen hier het traject van de weg beschrijven vertrekkende van de kant

van Lier naar Oostmalle toe.

We vertrekken op de N14 (dit is de weg Lier-Oostmalle) vanaf kilometer-

punt 33k00. Dit is ± 40 meter voor de Drengel.

Vanaf hier zal de N14 lichtjes afgebogen worden zodat er ter hoogte van

huisnummers 142, 140 en 138 (kapsalon) een rotonde kan gecreëerd wor-

den. Dit stuk weg tot aan de rotonde is een weg met twee maal één rijvak en

aan weerszijden een fietspad.

Van op de rotonde kan men drie richtingen uit.

1. Men kan terug de bestaande N14 op zodat men via hier het centrum van

Zoersel kan inrijden. Deze aansluiting zal gebeuren ter hoogte van de

Rotana. Dit stuk bestaat ook uit twee maal één rijvak met aan weerszij-

den een fietspad.

Reeds jaren is de verkeersveiligheid van Zoersel-centrum

een groot probleem. Een toenemend aantal voertuigen,

waaronder veel vrachtverkeer, moet zich door de smalle

dorpskom wringen. Vooral voor de zwakke weggebrui-

kers, fietsers en voetgangers, en voor de bewoners is dit

niet langer houdbaar. Uit een grondige verkeersstudie

bleek de aanleg van een omleidingsweg de enige

mogelijkheid om Zoerseldorp weer verkeersleefbaar en

bewoonbaar te maken. Voor het gemeentebestuur is dit

project dan ook een topprioriteit.

Voor de aanleg van de omleidingsweg is de gemeente

zelf niet bevoegd. Het is de Administratie Wegen en

Verkeer (Vlaamse Gemeenschap) die de aanleg en het

beheer van deze weg in handen heeft. Wel is er regel-

matig overleg tussen de gemeente en deze dienst.

stand van zaken
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2. Men krijgt een aansluiting met Drengel. De

oude aansluiting van Drengel zal verdwijnen.

3. Men kan de nieuwe omleidingsweg op.

Deze weg bestaat uit twee maal één rijvak

zonder fietspaden.

Voor de woningen met huisnummers 142, 140

en 138 zal er een laterale weg aangelegd wor-

den voor het plaatselijk verkeer en deze zal

± 30 meter voor de rotonde op de nieuwe weg

aansluiten.

Wanneer men nu de omleidingsweg verder

richting Oostmalle volgt ziet men dat deze

parallel met de Beemdekens (ter hoogte van

huisnummers 23 - 31) loopt.

Op de plaats waar de omleidingsweg de He-

rentalse Baan kruist (ter hoogte van huisnum-

mer 98) komt een tweede rotonde.

Daar waar de omleidingsweg de Salfense baan

kruist komt er een fietserstunnel onder de

omleidingsweg door. De kruising van deze

twee wegen zal gebeuren ter hoogte van huis-

nummer 35 op de Salfense Baan.

Het gemeentebestuur heeft voorgesteld om aan

de kruising met de Herentalsebaan ook een

fietserstunnel te voorzien.

Ter hoogte van het Chinees restaurant op de

N14 zal de omleidingsweg door middel van

een rotonde terug op de bestaande N14 aan-

sluiten. Ook de Maalstraat zal op deze rotonde

aansluiten. Hiervoor zal deze op de plaats van

de aansluiting lichtjes verplaatst moeten wor-

den.

Voor het benzinestation en de woningen met

huisnummers 141 - 143 zal er een laterale weg

voor het plaatselijk verkeer gecreëerd worden

die voorbij de rotonde op de N14 zal aanslui-

ten.

De grens van de werken zal ongeveer ter

hoogte van Wilma-meubelen liggen.

VERBINDING MET

HET INDUSTRIETERREIN VAN MALLE

De verbinding met het industrieterrein in

Malle is absoluut noodzakelijk. Immers anders

zal een aanzienlijk deel van het vrachtverkeer

terug Zoerseldorp inrijden of de oude route

dwars door het dorp blijven volgen. Deze

verbindingsweg maakt deel uit van een ander

dossier waarvoor Zoersel met Malle onderhan-

delt. Binnen het “mobiliteitsconvenant” met

het Vlaamse gewest zouden hiervoor speci-

fieke toelagen kunnen bekomen worden.

HOE VERLOOPT DE VERDERE PROCEDURE?

De Administratie Wegen van de Vlaamse ge-

meenschap is klaar met de opmetingen en het

onteigeningsplan. Dit werd doorgestuurd naar

het Comité tot Aankoop voor de raming. Als

de raming gekend is verloopt er nog een ter-

mijn van drie maanden voor het vastleggen

van het krediet en het bekomen van een ont-

eigeningsbesluit. De Administratie Wegen en

Verkeer (Vlaamse Gemeenschap) en de ge-

meente plannen dan een informatievergade-

ring. Pas dan kunnen de onderhandelingen

voor de onteigeningen starten. Het Comité tot

Aankoop rekent hiervoor ongeveer één jaar.

De aanbesteding van de opdracht kan ten

vroegste plaatsvinden eind 2001- begin 2002.

De werkzaamheden zelf, aldus de Administra-

tie Wegen, starten vermoedelijk in 2003. Het

zal dus nog even duren vooraleer de eerste

graafmachine verschijnt.

GEWESTWEG WORDT GEMEENTEWEG

Als de ring klaar is, wat gebeurt er dan met de

huidige gewestweg? Het Vlaamse gewest zal

deze overdragen aan de gemeente. De gemeen-

te kan dan zorgen voor een verkeersveilige

herinrichting van de Zandstraat en het Dorp.

Fietsers, voetgangers en bewoners zullen ein-

delijk kunnen herademen in een nieuwe en

fraaie dorpskern.

MEER INFORMATIE BIJ...

- Aanbestedende overheid:

Het Vlaams gewest, Administratie Wegen,

Copernicuslaan 1 bus 12, 2018 Antwerpen

- Leidend Ingenieur:

G. Van Dyck, tel: 03/224.69.04

- gemeentebestuur Zoersel

Tarci Verbelen, tel: 03/380.13.45



Lokaal Overleg van 10-05-00
Buitenschoolse Kinderopvang
Het lokaal overleg BK bestaat ongeveer één jaar. Het is samengesteld
uit schooldirecties, oudercomiteés, kinderopvangdiensten, B.G.J.G. en
leden van de VGK welzijn. De taak van dit overleg is de Buitenschoolse
Kinderopvang aan te passen aan de huidige behoeften en te waken
over de kwaliteit.
Op de gemeenteraad van 27 april werd een huurcontract goedgekeurd
voor een woning in Sint-Antonius. Het is de bedoeling om in deze won-
ing de Buitenschoolse Kinderopvang te organiseren, de opvang te voor-
zien op woensdagnamiddag, op snipperdagen, tij-
dens kleine vakanties en bij voor- en nabewaking
van de speelpleinwerking. Het huis heeft een capa-
citeit voor de opvang van 33 kinderen. Vermits de
opvang beperkt is voorziet men te moeten werken
met inschrijvingen. Bij de werking moet zoveel
mogelijk met de normen van Kind en Gezin wor-
den rekening gehouden.
De gemeente neemt hier het initiatief en staat in
voor alle netten.
Het lokaal overleg vindt het wenselijk dat er op vrij
korte termijn een halftijdse coördinator aangesteld
wordt om deze buitenschoolse opvang uit te bou-
wen en verder te leiden.
De burgemeester wil verdere uitbreiding van loka-
ties voor de volgende legislatuur laten. Alleen als
er in Zoersel of Halle een geschikte lokatie vrijkomt
kan dit nog in deze legislatuur. Het is immers moei-
lijk een geschikte lokatie te vinden.

VGK-Welzijn van 25-04-00
Werkgroep Sociaal Beleid werkt aan een voorstel
(manifest) voor het toekomstig sociaal beleid in
onze gemeente.
Volgende punten kwamen reeds aan bod:
- Er is een probleem op het vlak van betaalbare

sociale huurwoningen. Er is nood aan bijkomende
sociale woningbouw. Hiervoor kan best worden
samengewerkt met huisvestingsmaatschappijen.

- Een verdere uitbouw van de gewone dienstverlen-
ing van het OCMW, die ook duidelijk naar voor kwam in de seniorenen-
quête, zal met zich meebrengen dat een personeelsuitbreiding noodza-
kelijk is van de sociale dienst van het OCMW.

- Voor de kinderopvang zal in de komende legislatuur een globaal IBO-
netwerk dienen uitgebouwd te worden.

- De verantwoordelijke OCMW-mensen vragen om de ons toegewezen
asielzoekers zoveel mogelijk in eigen gemeente op te vangen. Dit ver-
onderstelt bijkomende woningen en logistieke- en persoonlijke on-
dersteuning. Er zouden bijkomende begeleidingsmaatregelen moeten

komen (taalcursussen, maatschappelijke oriëntatie). Het vrijwilligers-
werk rond onthaal dient structureel uitgebouwd.

Culturele raad
JEUGDKUNSTHAPPENING

Tijdens het weekend van vrijdag 8 tot zondag 10 september organiseren
enkele dynamische jongeren voor de vierde keer een jeugd-tentoon-
stelling. Deelnemers zijn creatieve jongeren uit onze gemeente, die
recent werk (voor de eerste keer) aan het publiek voorstellen. Alle disci-
plines zijn mogelijk: tekenkunst, stripkunst, grafiek, metaalsculpturen,

houtsnijkunst, enz. Sedert de vorige editie worden
ook voordrachten, poëzie, en musische kunsten in
het programma verwerkt. Benieuwd wat het dit jaar
wordt.
Geïnteresseerde jongeren nemen contact op met
Bart Van Santvliet, secretariaat culturele raad.

SENIORENTENTOONSTELLING

De culturele raad en de seniorenraad organiseren in
november ook een (tweede) seniorententoonstelling.
Heel wat senioren hebben in bepaalde disciplines
ervaring en kunde verworven. Voor veel senioren is
het kunstzinnig en creatief bezig zijn een must. De
tentoonstelling is voor hen een unieke gelegenheid
om met hun resultaat eens naar buiten te komen.
Informatie bij de seniorenraad of de culturele raad.

ADVIES BEHEER DE BIJL

De cultuurraad verstrekte op vraag van het college
een advies over het beheer van de tentoonstellings-
ruimte De Bijl. Een ruimte hebben is immers één
zaak, deze ruimte ook uitbouwen tot een bruisend
centrum van creativiteit is een andere zaak.
De cultuurraad adviseert de gemeente om binnen
het kader van enkele basisdoelstellingen aan een
programmatiewerkgroep te vragen De Bijl een eigen
gezicht te geven via een eigentijdse programmatie
en initiatieven.
De cultuurraad vraagt dat dit samen met alle moge-
lijke betrokkenen, verenigingen, geïnteresseerden,
enz. zou worden uitgebouwd zodat elke Zoerselnaar
de weg naar De Bijl kan vinden.

MEMORANDUM

In voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober
keurde de algemene vergadering een memorandum goed dat aan alle
politieke groeperingen zal worden voorgelegd. Het memorandum is
opgevat als een soort cultureel minimumprogramma, een aantal punten
die volgens de culturele verenigingen de komende zes jaar gerealiseerd
moeten worden.
Het kan op het secretariaat opgevraagd worden.

CULTUURPRIJS 2000

Elk jaar reikt de culturele raad een
cultuurprijs uit. In 2000 zal de cul-
tuurprijs aan een persoon worden
uitgereikt. De cultuurprijs geldt als
een aanmoedigings- of
erkentelijkheidsprijs.

De persoon moet actief zijn in of
zich verdienstelijk hebben gemaakt
in één of andere culturele discipli-
ne. Dit kan gaan van schone kun-
sten, over luister van de taal, tot
culturele animatie, vorming, toe-
risme... en veel meer.

Elke inwoner of vereniging van
Zoersel mag een persoon voordra-
gen. Het volstaat een briefje met
de naam en adres van de kandi-
daat, naam en adres van de voor-
drachtgever en een korte motivatie
te sturen naar het secretariaat van
de culturele raad, Halle-Dorp 37.
Dit moet wel gebeuren vóór
woensdag 6 september 2000.

De verkiezing van de laureaat zal
gebeuren op de algemene ver-
gadering van de culturele raad op
12 september 2000.

EEEEEEEENNNN    BLIK OOOOPPPP    DDDDEEEE
ADVIESRADEN
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Hoe vaak horen we er niet van? Huizen die
ontploffen of volledig uitbranden door het
slecht aansluiten van een gasfles of -tank.
Meestal gaat dit dan nog eens gepaard met een
enorme ravage. En toch kan dit allemaal ver-
meden worden. De vraag is natuurlijk hoe?
Daarom zullen we stap voor stap uitleggen hoe
je het best met gasflessen werkt. Want, wie
leeft er nu graag met een bom in huis?

Tips om preventief op te treden!
Zorg ervoor dat je altijd bij je gasflessen ge-
raakt. Plaats ze dus nooit op plaatsen waar je
in nood niet meer aangeraakt. Controleer re-
gelmatig de leidingen en vervang slechte gas-
slangen.

Flessen voor huishoudelijk gebruik
plaatsen en sluiten.
Plaats de flessen nooit lager dan de begane
grond of in de buurt van een warmtebron. (kel-
der, rioolput, verwarmingsketel, ... ). Plaats
elke gasfles rechtop en in een goed verluchte
kamer. Gebruik een fles butaangas altijd op
een plaats waar het warmer is dan 5°C. In alle
andere gevallen gebruik je butaangas bij voor-
keur buiten.
Elke gasfles moet voorzien zijn van een gas-
drukregelaar. Deze is liefst zo dicht mogelijk
bij de fles geplaatst.
Gebruik bij voorkeur enkel gasslangen die
voorzien zijn van goede klemringen en die ge-
keurd zijn voor butaan en propaan.
Als de fles niet gebruikt wordt, zorg er dan
voor dat de kraan altijd dicht staat.

Wat mag en niet mag bij de aansluiting.
- nooit roken,
- verwijder de warmtebronnen uit de buurt van

een gasfles,
- de kraan van een gasfles enkel openen met

de hand en nooit met een werktuig,
- als er een lek is, kan je deze het best opspo-

ren met behulp van een zeepoplossing,
- in geval van lekkage, de fles onmiddellijk

dicht draaien.

Voor meer informatie kan je
altijd terecht bij de gemeen-
telijke brandweer of bij de
Federatie butaan en propaan,
Assesteenweg 117, 1740 Ternat.

Het gebeurde op een zaterdagmorgen op weg naar de redactieraad van de GGD ter-

wijl ik haast struikelde over de ganzen en de kippen aan het gemeentehuis.

Als de dieren nu eens konden spreken, zuchtte ik. “Dat kan”, hoorde ik iemand kras-

sen. Buiten een jogger aan de andere kant van de wei was er niemand. “Hier ben ik”,

kraste de stem. Ik keek naar boven en zag een uil, de uil van het park, in de lommer

van een grote tak zitten.

Op mijn leeftijd schrik je van niet zoveel meer. Karel de meeuw en Dolly de duif kun-

nen uiteindelijk ook spreken en ik vroeg hem: “Ben jij familie van mijnheer de Uil?”

“Mijnheer de uil heeft nooit bestaan”, kraste hij, “en als hij al bestaan zou hebben,

zou hij nu al lang dood moeten zijn. Uilen”, zei ie heel wijs, “zijn trouwens niet wijs,

maar op zichzelf, een tikje egoïstisch, met neiging tot vraatzucht.”

Dit was nou eens een interessant gesprek, en ik liet zo’n kans niet voorbijgaan.

“Jou ken ik.” zei ie nogal direct. Ik viel haast van mijn stoel maar onder die boom

was dat nogal moeilijk. “Jij woont daar ergens aan de rand van Hallebos.” Het was

nog waar ook, en voor ik iets kon zeggen of vragen. “Daar heb ik mijn eerste muizen

leren vangen, toen ik nog jong was.”

Ik durfde niet te vragen hoe oud hij nu wel was, hoewel het mij wel benieuwde. Ik

dacht: nu komt het, ja ik ben ook een van die inwijkelingen en ja ik heb hier ook een

huis gebouwd. Ik zei al bijna dat ik hier ook belasting betaalde, maar realiseerde mij

nog maar net dat ik dit gesprek niet mocht vergallen.

“Af en toe kom ik daar nog wel eens terug, zo een zeldzame keer. Er zijn nog altijd

muizen, maar veel minder. Die kat van jou is en lustmoordenaar.”

Mijn dochter mag nimmer iets van dit gesprek vernemen dacht ik.

“Die arme muisjes, doden voor het plezier, om er mee te spelen, en dan te laten lig-

gen, zo’n lekkernijen.” Ik dacht aan al zijn geroep ‘s nachts, maar het was alsof hij

mijn gedachten kon raden. “Wat heb je het liefst” vroeg hij weer nogal direct “Mijn

hese gekrijs” (hij excuseerde er zich niet voor) “of het ellendige geroep en gejank van

al die katers, gesneden of niet, hihihi.” Hij was het dus duidelijk niet.

Ik vond hem wel wat op het sarcastische af. “U moet wel veel weten over dit kasteel”

probeerde ik het wat interessanter te maken.

“Jij bent veel te nieuwsgierig kereltje “ kraste hij, en hij sloeg zijn vleugels open en

verdween tussen de takken.

Ach, waar is die tijd toch gebleven, toen de dieren nog konden spreken. En ze hebben

nog iets te zeggen ook.

Daardoor was ik die keer dus een kwartier te laat op de redactieraad.

BB

Annie MG Schmidt, De petteflet.

GGAASSFFLLEESSSSEENN
HHOOEE  GGEEBBRRUUIIKK  IIKK  ZZEE?? CURSIEFCCUURRSSIIEEFF
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Op 28 juni 2000 wordt in het Zonneputteke om 20 uur het Ge-

meentelijk Milieubeleidsplan voor de onze gemeente voorgesteld.

Aan dit plan is in de loop van het voorbije jaar intensief gewerkt

door een werkgroep onder meer bestaande uit een delegatie van

de milieuraad, diverse gemeentelijke ambtenaren en de schepen

voor leefmilieu, en dit onder deskundige begeleiding van IGEAN.

Het resultaat ligt vanaf 16 juni 2000 ter inzage op de gemeen-

telijke dienst Leefmilieu, Kasteeldreef 55. Hier kunt u ook een

kopie bekomen. Tot 31 augustus 2000 kan elke inwoner van onze

gemeente schriftelijk - gericht aan het College van burgemeester

en schepenen - opmerkingen op het document indienen. Het plan

dat ter inzage ligt is immers nog maar een ontwerp.

Het definitieve plan zal het resultaat zijn van een toetsing van de

ingediende opmerkingen en adviezen aan het ontwerpplan.

WAT IS EEN GEMEENTELIJK MILIEUBELEIDSPLAN?
Een milieubeleidsplan is een “doe”-plan voor de volgende vijf jaar

(tot 2004) en bevat dan ook een concreet meerjaren actieplan.

Jaarlijks zal dit plan in het milieujaarprogramma onder de loep

worden genomen. Er zal enerzijds een evaluatie worden opge-

maakt over wat het bestuur reeds heeft bereikt en anderzijds zal

er concreet uitgewerkt worden wat er het volgende jaar nog moet

worden gerealiseerd.

Het plan zelf geeft aan hoe de gemeente de bestaande knelpun-

ten rond milieu en natuur zal aanpakken en hoe diverse aanver-

wante problemen in de toekomst vermeden kunnen worden. Het

omvat een langetermijnstrategie, die moet toelaten om - nog

meer dan in het verleden - lokale milieuproblemen integraal aan

te pakken en nieuwe evoluties (bijvoorbeeld rond duurzame

ontwikkeling) op te volgen en in concrete daden om te zetten.

Een milieubeleidsplan is dus niet zomaar een zoveelste plan dat

gedoemd is een stille dood te sterven in een muffig archief!

OOK UW MENING TELT!
De milieuraad is reeds nauw betrokken geweest bij de opmaak

van het gemeentelijk milieubeleidsplan. Op deze manier werd al

een eerste vorm van inspraak gerealiseerd. Maar het bestuur

wenst ELKE INWONER te betrekken bij de opmaak van dit plan.

Daarom verwachten wij u op 28 juni 2000 om 20 uur in het Zon-

neputteke voor een toelichting rond dit plan en het toekomstige

milieu- en natuurbeleid in de gemeente. Wenst u te weten hoe

het afvalbeleid zal evolueren of hoe de burger betrokken zal wor-

den bij het toekomstige milieubeleid? Wilt u weten wat u kan

verwachten van uw bestuur of wat het bestuur van u verwacht?

Noteer dan alvast deze infoavond in uw agenda.

Tot dan, het loont zeker de moeite.

Door de wet van 23 november 1998 werd het wettelijk samenwonen in
het burgerlijk wetboek ingevoegd. Dit betekent dat twee personen voor-
taan kunnen laten registreren dat ze samenwonen, op voorwaarde dat
geen van beiden op dat ogenblik gehuwd is of wettelijk samenleeft met
een ander persoon.

WAT?
Wettelijk samenwonen is het samenleven van twee personen die voor de
ambtenaar van de burgelijke stand een verklaring hebben afgelegd.

WIE?
Personen die samenleven en waarvan beiden niet gebonden zijn door
huwelijk of door een samenlevingscontract met een ander persoon.

HOE?
De partijen stellen een verklaring van wettelijke samenwoning op, dat
aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke
woonplaats tegen ontvangstbewijs wordt overhandigd.
Deze verklaring moet volgende gegevens bevatten:
* datum van de verklaring,
* naam, voornamen, plaats en datum van geboorte en handtekening van

beide partijen,
* de gemeenschappelijke woonplaats,
* de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te

wonen,
* de vermelding dat de partijen kennis hebben genomen van artikelen

1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek,
* de vermelding of er een samenlevingscontract werd afgesloten bij de

notaris.

De formulieren voor het opstellen van deze verklaring zijn te verkrijgen
op het gemeentehuis. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal nagaan
of de partijen aan de wettelijke voorwaarden beantwoorden en hij zal
hiervan melding maken in het bevolkingsregister.

BEËINDIGING VAN HET SAMENLEVINGSCONTRACT

De wettelijke samenwoning houdt op wanneer een van de partijen in
het huwelijk treedt of overlijdt of wanneer er een einde wordt aan
gemaakt. Wanner men de wettelijke samenwoning wenst te beëindigen
dient men een aantal formaliten te vervullen:
* de partijen kunnen de wettelijke samenwoning wederzijds beëindi-

gen. Dit impliceert dat ze beiden akkoord zijn de samenlevingsvorm
stop te zetten. Hiervoor moeten ze samen een verklaring afleggen
voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

* als slechts één van de partijen de samenlevingsvorm wenst te beëindi-
gen, dan kan dit door middel van een schriftelijke verklaring die aan
de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt overhandigd. Deze ver-
klaring wordt door de ambtenaar bij gerechtsdeurwaarderexploot
betekend aan de andere partij. De kosten van betekening vallen ten
laste van de partij die de samenlevingsovereenkomst wil beëindigen.

Let op, de ambtenaar registreert enkel de wettelijke samenwoning. De
juridische gevolgen van de samenwoning dienen de samenwonenden te
regelen door middel van een overeenkomst die in authentieke vorm
wordt verleden voor de notaris en waarvan melding wordt gemaakt in
het bevolkingsregister.

Elk van de wettelijke samenwonenden behoudt de goederen waarvan hij
de eigendom kan bewijzen en de inkomsten daarvan worden geacht in
onverdeeldheid te zijn. (met dank aan het gemeenteblad van Ranst)

BB II NN NN EE NN KK OO RR TT !!

EE EE NN   EE II GG EE NN
””GGEEMMEEEENNTTEELLIIJJKK  MMIILLIIEEUUBBEELLEEIIDDSSPPLLAANN””

RREEGGIISSTTRRAATTIIEE
WWEETTTTEELLIIJJKK  SSAAMMEENNWWOONNEENN!!

N I E U W
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Van Kind en Gezin
- “Centra voor kinderzorg en gezin-

sondersteuning”
Hierin worden de centra voor kin-
derzorg en gezinsondersteuning
voorgesteld. Gezinnen die zich in
een problematische situatie bevin-
den, kunnen bij deze centra terecht
voor ondersteuning en de opvang
van hun kinderen.

Van de Vlaamse Gemeenschap
- “NT2 Nederlands voor

Anderstaligen”
B.I.S., een dienst van het Departe-
ment Onderwijs, ontwikkelde een
cursus afstandsonderwijs
“Nederlands voor Anderstaligen”.
De cursus kan bijdragen tot een
betere integratie van personen die
de Nederlandse taal niet machtig
zijn. Hij is bedoeld voor geschoold-
en. De nodige informatie vindt u in
de brochure.

- “Studietoelagen 2000-2001”
Deze brochure richt zich tot (ouders
van) leerlingen en studenten in het
secundair en hoger onderwijs. Zij
vinden er informatie in over hoe en
onder welke voorwaarden zij een
studiebeurs kunnen aanvragen.

- “Technopolis”
In deze folder vindt u alle infor-
matie over ‘Technopolis’, het
Vlaamse doe-centrum voor weten-
schap en technologie dat op 26 feb-
ruari 2000 zijn deuren opende in
Mechelen.

- “Gids voor leerlingen”
Een nieuwe publicatie, waarin op
een bevattelijke wijze de meest
essentiële informatie over het
Vlaams secundair onderwijs wordt
verstrekt.

- “Visie en Praktijk, de krachtlijnen
van de ruimtelijke ordening in
Vlaanderen”
Heeft u vragen na de inwerkingtre-
ding van het nieuwe decreet “ruim-
telijke ordening” van 1 mei jongst-

leden? Deze brochure zal u wellicht
een antwoord kunnen bieden.

Van de Vlaamse Milieumaatschappij
- “De virtuele milieubibliotheek van

Vlaanderen”
Al wie op zoek is naar milieudocu-
mentatie heeft er met het ‘Flanders
Environmental Library Network’
(FELNET) een krachtig zoekinstru-
ment bij. Felnet groepeert de belan-
grijkste Vlaamse milieudocumen-
tatie-centra. Via het internet,
www.felnet.org, kunnen gebruikers
deze virtuele milieubibliotheek
gratis raadplegen. De folder geeft in
het kort informatie hierover.

- “Individuele afvalwaterzuivering”
Wie moet zelf zijn afvalwater zui-
veren; waarom en op welke ma-
nier? Is er een financiële ondersteu-
ning voorzien? Een antwoord hier-
op vindt u in deze folder.

Van de Provincie Antwerpen
- “Milieu- en natuurwedstrijd 2000:

ontwerp een spel”
De provincie Antwerpen organiseert
dit jaar een wedstrijd voor het ont-
werpen van een milieu- en natuur-
spel. Meer informatie hierover vindt
u in de folder.

Van de VDAB
- “Vrouwen op zoek naar werk”

De brochure - opgesteld door het
vrouwenproject “Fem-training-Net”
- is bedoeld als hulp voor vrouwen
die (opnieuw) aan de slag willen.
Een uitgebreide vragenlijst geeft
vrouwen de gelegenheid zich de-
gelijk voor te bereiden op hun
zoektocht naar werk. Daarnaast be-
vat de brochure heel wat interes-
sante adressen en telefoonnummers.
De brochure kunt u gratis aanvra-
gen, tel.070/34.50.00.

Deze brochures of folders kunt u op
het gemeentehuis of de loketdiensten
verkrijgen of liggen er ter inzage.

Elke burger kan gratis de vertaling van sommige officiële

documenten naar het Nederlands of het Frans aanvragen

bij het provinciebestuur. Voorwaarde is wel dat hij de

noodzaak van de vertaling kan bewijzen. Het gaat ook

niet over alle officiële documenten.

Welke documenten komen in aanmerking?

- Nederlandstalige akten van de burgerlijke stand die af-

geleverd werden door een Belgische gemeente. Uitzon-

dering hierop zijn akten afkomstig van gemeenten uit

het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad omdat deze

gemeenten op vraag akten zowel in het Nederlands als

in het Frans opstellen.

- Franstalige akten van burgerlijke stand afgeleverd door

Belgische gemeenten en die door een gemeentebestuur

van de provincie Antwerpen moeten “overgeschreven”

worden. Uitzondering hierop vormen weer de docu-

menten uit het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

- Getuigschriften, verklaringen, machtigingen en vergun-

ningen afgeleverd door Belgische plaatselijke of gewes-

telijke diensten die in het Nederlandse of het Franse

taalgebied gevestigd zijn.

- Diploma’s, getuigschriften en inschrijvingsbewijzen van

officieel erkende Belgische onderwijsinstellingen.

Een vertaling van officiële documenten van en naar een

andere taal als het Nederlands en het Frans moet men op

eigen kosten door een beëdigd vertaler laten uitvoeren.

Ook voor gerechtelijke vonnissen en arresten, akten van

buitenlandse overheden en briefwisseling en facturen van

openbare besturen moet u zelf een beëdigd vertaler

inschakelen.

Documenten die wel in aanmerking komen kunnen, met

verantwoording, opgestuurd worden naar de Provincie

Antwerpen, Federale Directie - Vertaaldienst, Koningin

Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. Deze dienst is ook tele-

fonisch bereikbaar op het nummer 03/240.52.23.

Gewoon even binnenspringen mag ook. Dan weet u

meteen of uw aanvraag aanvaard wordt.

NIEUWE BROCHURES EN FOLDERSNIEUWE BROCHURES EN FOLDERS
GGGGRRRRAAAATTTTIIIISSSS    VVVVEEEERRRRTTTTAAAALLLLIIIINNNNGGGG

VVVVAAAANNNN

OOOOFFFFFFFFIIIICCCCIIIIËËËËLLLLEEEE    DDDDOOOOCCCCUUUUMMMMEEEENNNNTTTTEEEENNNN
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Verontschuldigd:
W. Storms, J. Severyns en Y.
Vervecken

INTERPELLATIE
M. Verbeeck (Vl.Bl.) had
aan het schepencollege
schriftelijk een aantal vragen
geformuleerd in verband met
het vellen van 26 hoogstam-
mige Amerikaanse eiken in
het Donker Woud.
Wie heeft dit beslist? Waren
de bomen ziek? Was er een
vergunning voor? Werd het
besproken in de VGC-VE-
MINA? Werden de bewoners
geïnformeerd?
Door zijn toedoen zijn er
nog 23 kunnen gered worden
want er waren er maar vier
ziek. Hij vroeg zich ook af
of in Zoersel alle “exoten”
weg moeten.
Milieuschepen Cautereels
(Agalev) moest op alle vra-
gen negatief antwoorden en
gaf toe dat er een fout ge-
beurd was. Voor deze uit-
schuiver is het schepencol-
lege verantwoordelijk maar
men gaat dit in de toekomst
trachten te voorkomen, zei
de schepen.
Het misverstand is ontstaan
bij het overbrengen van de
werkopdracht. Aanvankelijk
moest alleen het dode hout
weggesnoeid worden en en-
kele zieke bomen gekapt
worden, zei de burgemeester.  
De interpellant geloofde niet
dat de schepen het niet wist
en vroeg het ontslag van de
schepen.

SOCIAAL
Na besprekingen in de stuur-
groep SIF en door de
OCMW-raad werd het voort-
gangsrapport 1999 van het
Sociaal Impuls Fonds (SIF)
ook door de gemeenteraad
besproken. De SIF-gelden
gaan volledig naar activitei-
ten binnen het OCMW. Uit
het verslag blijkt dat de
vooropgestelde resultaten na-
genoeg allemaal behaald
werden. De boodschappen-
dienst geraakt niet opgestart
en het onderzoek naar priori-
teiten in het welzijnsbeleid,
door de Wakkere Burger, is

nog niet beëindigd en werd
door het OCMW nog niet
aanvaard. G. Pacquée (SP)
betreurde dat het niet in de
VGC-welzijn besproken
werd.

Na toelichting door jeugd-
schepen Bartholomeeussen
(DDV) werd het werkings-
verslag 1999 in uitvoering
van het jeugdwerkbeleids-
plan 1999-2001 eensgezind
goedgekeurd. Hij noemde
het een normaal werkings-
jaar maar stipte toch twee
belangrijke punten aan: de
oprichting van een werk-
groep, welke kan uitgroeien
tot een vzw, om het nieuw
op te richten jeugdhuis aan ‘t
Zonneputteke te gaan behe-
ren en het van start gaan van
een muziek- en woordacade-
mie.

ONDERWIJS
Het afdak in de gemeentelij-
ke basisschool van Halle is
te klein. Het zal afgebroken
worden en vervangen door
een groter. De kosten worden
op 1.415.700,- fr. geraamd.

De kleuterschool van de ge-
meentelijke basisschool van
Zoersel beschikt niet over
een overdekte speelplaats.
Omdat het wenselijk is dat
de kleuters bij regenachtig
weer buiten kunnen spelen
wordt er ook daar een afdak
voorzien. De geraamde kost-
prijs is 604.395,- fr.

In het gemeentelijk basison-
derwijs worden 77 (en geen
101) lestijden in het lager
onderwijs vacant verklaard
voor vaste benoeming.

POLITIE
Volgende politiereglementen
werden eensgezind goedge-
keurd:
- tijdelijk éénrichtingsver-

keer in de Achterstraat en
een stilstaan- en parkeer-
verbod in de Gestelsebaan
op 8 oktober 2000 naar
aanleiding van de gemeen-
te- en provincieraadsver-
kiezingen,

- tijdelijk éénrichtingsver-
keer in Halle-Velden en
Vogelzang op 8 oktober
2000 naar aanleiding van

verkiezingen,
- het tijdelijk afsluiten van

de Boerenkrijglaan op 24
juni 2000 naar aanleiding
van de Boerenkrijgfeesten,

- de uitbreiding van de ag-
glomeratiezone op de
Westmallebaan tot aan de
Meerheide.

OPENBARE WERKEN
Schepen M. Frans (CVP)
vroeg en kreeg de goedkeu-
ring van de lastvoorwaarden
en de wijze van gunning
voor de inrichting van een
schrijnwerkerij in de gebou-
wen van de technische
dienst.
W. Van Hofstraeten (DDV)
vroeg of een eigen schrijn-
werkerij wel renderend is.
Dit werd door het college-
positief geantwoord. Deze
investering is op 2.119.205,-
fr.geraamd.

Voor de gemeentelijke lood-
gieter wordt een occasie ges-
loten bestelwagen aange-
kocht. G. Roelants (VLD) is
tegen de aankoop van occa-
siemateriaal en stemde sa-
men met zijn fractie tegen.
Het budget voor de aankoop
bedraagt 500.000,- fr.

BIBLIOTHEEK
Omdat men nu ook CD-
rom’s kan ontlenen in de
hoofdbibliotheek diende de
raad het dienstreglement van
de POB (plaatselijke open-
bare bibliotheek) aan te pas-
sen aan deze evolutie. De
uitleentermijn van CD-rom’s
bedraagt 2 weken en kost
50,- fr. per CD-rom.

Om diefstal van CD’s, CD-
roms en DVD (Digitale
Video Disk) in de hoofdbi-
bliotheek te voorkomen zal
er een electromagnetische
beveiliging geplaatst worden.
Dit zou ook de registratie
van de uitgeleende CD’s ver-
beteren. De raad keurde hier-
voor de lastvoorwaarden en
de wijze van gunning goed.
De geraamde prijs bedraagt
615.648,- fr.

OVERIGE PUNTEN
MOBILITEITSCONVENANT

Om voldoende toelage te

kunnen krijgen voor het aan-
leggen van fietspaden langs
de N14 tussen Zoersel Dorp
en De Schaaf en langs de
N12 tussen Joostens en de
Toverfluit werd module 13
van het mobiliteitsconvenant
met het Vlaams Gewest af-
gesloten. De drie VLD-raad-
sleden stemden tegen.

BPA-ACHTERSTRAAT

Omdat het voorontwerp van
BPA-Achterstraat volledig
moet worden herzien, wordt
nu een bijakte van het ere-
loon voor het studiebureau
Gedas goedgekeurd.
De VLD wou geen blanco
cheque geven en onthield
zich bij de stemming, de SP-
er ook.

RETRIBUTIEREGLEMENT

Het Conscience-zaaltje in het
Heemhuisje kan niet langer
door andere verenigingen
gebruikt worden omdat de
heemkundige kring het ge-
bouw volledig gaat inrichten
als heemmuseum. Het retri-
butiereglement voor het ge-
bruik van gemeentelijke lo-
kalen wordt aangevuld zodat
de Heenkundige Kring
Zoersel nu 1.500,- fr. per
maand retributie moet betal-
en en de Kristelijke Bond
van Gepensioneerden van
Sint-Antonius 1.000,- fr. per
maand voor het gebruik van
de prefab-lokalen aan de
Gestelsebaan.

BIJKOMEND PUNT
De milieubeleidsnota werd
als bijkomend punt voorge-
steld omdat het tegen 1 juni
2000 moet binnen zijn om de
toelage te verkrijgen. Het
advies van VEMINA, in ver-
band met geluid, werd aan
de tekst toegevoegd. Om de
geluidshinder van de nog aan
te leggen omleidingsweg
rond Zoersel tegen te gaan
vraagt men “een geluidsab-
sorberende bufferzone met
natuurlijke elementen”. Het
mag geen lelijke geluids-
wand worden. De nota werd
goedgekeurd met 16 voor
(meerderheid + VLD) bij 6
onthoudingen (ZTD + Vl.Bl.
+ SP).
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JONGEWELDIG
DOOR ROEL PEETERS

Leven in de "hemel" of de "hel", zal bij vele lezers nogal wat vragen

doen oprijzen! En toch vind ik de titel niet misplaatst. Want voor

sommige onder ons is de vakantie inderdaad een hel. Natuurlijk zal

voor merendeel de vakantie een welgekomen adempauze zijn. Een

periode van rust, feesten en plezier maken.

Het echte leven voor vele jongeren!!!

Vakantie! Wat moeten we er ons van voorstellen? Is het inderdaad

een tijd van feesten en plezier maken of is het veel meer dan dat

alleen? Allemaal vragen waarop het antwoord nog even achterwe-

gen blijft. Of toch niet, misschien heb je, je vakantie al lang gepland.

Aan jou om je planning te laten uitkomen.

Ik weet nog perfect hoe mijn vakantie er altijd uit zag. Eerst een

maand hard werken om het nodige spaargeld bijeen te rapen om het

vervolgens op twee weken tijd allemaal op te doen in het één of het

ander zuiders land. Dat was vakantie voor mij. Maar ja, wie ben ik

dan weer. Iedereen zal voor zichzelf al wel een beeld gemaakt heb-

ben van hoe zijn vakantie er zal uitzien. Dat is dan ook het lastige

aan dit onderwerp. Je schrijft iets dat voor jou overeenkomt met het

gekozen onderwerp, maar daarom geldt dat nog niet voor iedereen.

Voor de één is vakantie languit op een zonovergoten strand liggen

met een lekkere cocktail in de hand. Maar voor een ander is vakantie

dan weer rondtrekken met de rugzak en zo plaatsjes ontdekken die

niemand anders zal zien. Voor nog iemand anders is vakantie dan

weer gezellig thuis blijven en geld verdienen met een vakantiejob.

Wat ook niet onbelangrijk is in het leven.

En toch is de vakantie een periode waar iedereen naar uitkijkt.

Groot of klein, oud of jong! Allen kijken we uit naar die ene periode

die wij de "Grote" vakantie noemen. Het lijkt wel of we dan pas tot 

leven komen en kunnen genieten van

de rust die het leven ons biedt. Persoonlijk vind

ik dit een verkeerde opvatting. Ik ben van mening dat je

moet genieten van elke dag die het leven je brengt. Maar ja, dan

zouden we misschien niet meer spreken van een vakantie. Langs de

andere kant, zou het dan constant vakantie zijn. Helaas is dit niet

mogelijk door allerlei factoren die ons leven mee bepalen.

Tot nu toe hebben we het alleen nog maar gehad over de positieve

kanten van de vakantie. Hoe zit het eigenlijk met de negatieve kant

ervan? (Als die er al is natuurlijk.) Misschien is het woord negatief

wel slecht gekozen en zouden we het moeten vervangen door "min-

der leuk". Hierbij denk ik vooral aan alle studenten die herexamens

of tweede zit hebben. En dan zwijg ik nog over de werkende jeugd.

Zij hebben waarschijnlijk in de vakantie helemaal geen tijd vrij. Of ze

moesten verlof krijgen. Maar dit even buiten beschou-

wing gelaten. Terug naar de studenten met herexa-

mens of tweede zit. Hoe kijken zij tegen de vakan-

tie aan? Kunnen zij ook genieten van de vakantie

of beschouwen ze het als een verlengde van de

schooltijd? Leven zij ook in een hemel of is het voor hun eerder een

hel om in te leven? Allemaal vragen waar velen niet bij stil staan.

Ik kan mij best voorstellen dat de studenten met herexamens of

tweede zit zich eerder in de hel wanen dan in de hemel. Maar ook

hier heb ik dan weer mijn bedenkingen bij. Oké, als je moet leren,

moet je leren. Maar dat wil nog niet zeggen dat je er je hele vakantie

aan moet wijden. Ik ben van mening dat iedereen zijn geest moet

verruimen en de school even links kan laten liggen. Dit tot je het tijd

acht om er terug tegen aan te gaan. En dat is nu net het moeilijke

aan herexamens. Jij moet beginnen leren terwijl je vrienden zich bui-

ten aan het amuseren zijn. (Als het weer het tenminste toelaat.)

Toegegeven, er zijn wel leukere dingen dan dat.

Ach, bekijk het ook eens langs de andere kant en denk aan de belo-

ning die je te wachten staat. Weet je, ik heb al van verschillende

mensen (die nu al weten dat ze tweede zit hebben) gehoord dat ze

het helemaal niet zo erg vinden om in de vakantie te leren. Dan ver-

velen ze zich tenminste niet. Want, geef toe... na een tijdje begint de

vakantie toch ook te vervelen. Waar ga je, je elke dag mee bezig

houden? Nu zal je waarschijnlijk denken: wat zegt die nu!!! Ik ga mij

helemaal niet vervelen. Oké, des te beter!! Als je dan één ding voor

mij zou willen doen. Jezelf op het einde van de vakantie de vraag

stellen: "Heb ik me nu elke dag geamuseerd?" 

Je zal me wel gelijk geven.

In ieder geval wens ik iedereen; jong en oud, herexamens of geen

herexamens een deugddoende vakantie toe.

Tenslotte blijft het toch en schitterende periode die niemand van ons

zou willen missen.

lleevveenn iinn ddee ““hheemmeell”” ooff ddee ““hheell””

ddddeeee     ggggrrrrooootttt eeee vvvvaaaakkkkaaaannnntttt iiii eeee
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Jong en geweldig is op zoek naar ie-
mand die zich geroepen voelt om ons
team te versterken. Beschik je over een
vlotte pen, een creatieve geest en heb
je geen schrik om af en toe eens cho-
querend uit de hoek te komen. Dan ben
jij de persoon die we zoeken. Mannelijk
of vrouwelijk het maakt allemaal niet uit.
Zolang je, je af en toe eens vrij kan ma-
ken om samen rond de tafel te zitten en
te zoeken naar nieuwe ideetjes is er
geen probleem.

Als jij je geroepen voelt, laat dan van je
weten op het volgende nummer:
03/385.23.79 of 0478/45.25.52 en vraag
naar Roel Peeters. Als je over internet
beschikt kan je ook altijd mailen naar:
peeters_r7@hotmail.com
Ik hoop om snel iets van jullie te horen.
Vriendelijke groeten,
de jong en geweldig raad.

Op reis gaan kost geld, veel geld. Geld dat niet altijd voor het grij-
pen ligt. Maar we hebben het wel nodig om de vakantie door te komen.
Hoewel de meeste jongeren zich aan een vakantiejob wagen, blijft de
vakantie toch een duur gebeuren.
Reken zelf maar eens uit. Een week (of langer) naar Spanje in een def-
tig hotel kost ons toch al snel een vijftienduizend Belgische frank.
Zakgeld buiten beschouwing gelaten. En dan zit je nog maar in Spanje.
Daarom hebben de reisbureaus er niets beter op gevonden om sommige lo-
caties tegen een voordelige prijs van de hand te doen.
Op reis voor een voordelige prijs!!!
Hier volgen enkele aanbiedingen voor de komende vakantie. Let er wel op
dat de prijs nog een klein beetje kan veranderen. Het hangt er ook van-
af wat je zelf wil. Wil je supplementen of niet. Je ziet maar!!

DE TURKSE RIVIERA (ANTALYA)
8.900 fr. voor één week half pension.

13.900 fr. voor twee weken half pension.

TURKIJE
16.990 fr. voor één week all inclusive

SPANJE (MALLORCA)
17.950 fr. voor acht dagen all inclusive

28.950 fr. voor vijftien dagen all inclusive

ARUBA
75.870 fr. voor acht dagen/zes nachten all inclusive.

Als dit laatste net iets boven je budget gaat, treur dan niet. Met de
nodige kilo’s wit zand, een strandstoel, halogeenspots en een paar fris-
se cocktails kan het ook al lukken. Over cocktails gesproken, hier
volgt een klein lijstje met enkele schitterende cocktails.

BLUE LAGOON (wodka, blue curaçao, triple sec en ananassap)

QUICKLY DOWN UNDER (witte rum, droge vermout, triple sec en grenadine)

ONE NIGHT STAND (wodka, malibu, safari, amaretto en ananassap)

MORNINGGLORY (gin, amaretto, appelsiensap en grenadine)

Zij die dit zelfs nog te veel vinden, kunnen het altijd houden bij onze
regio (de gemeente Zoersel). Want wie denkt dat er tijdens de vakantie-
periode niets te doen is in onze gemeente, zit er dik naast. Er is
zelfs heel veel te doen en we moeten er niet ver naar zoeken. Neem nu
bijvoorbeeld jeugdhuis de Non (het zusterhuis). Zij organiseren geduren-
de de maanden juli en augustus een spetterend zomerprogramma. Met als
hoogtepunt het you2001. Ook gekend als Nonstop. En dit is nog maar een
klein deel van wat er allemaal te beleven valt. Als je hier echter meer
over wilt weten, neem dan snel de Vakantiekrant bij de hand. Hieruit
zal blijken dat onze gemeente nog altijd leeft. (De Vakantiekrant vind
bij in de Grootste Gemene Deler.) Natuurlijk zijn er ook nog tal van
andere activiteiten die echter niet vermeld worden in de GGD. Maar ik
denk dat de mondelinge reclame wel het nodige werk zal verrichten en
jullie op de hoogte houdt van wat er plaats vindt in ons dorp. Maak er
een waar feest van.

OOOOpppp    rrrreeeeiiiissss
vvvvoooooooorrrr    

eeeeeeeennnn    vvvvoooooooorrrrddddeeeelllliiiiggggeeee    pppprrrriiiijjjjssss!!!!

gezochtgezocht

bemerkingenbemerkingen
Dit is een oproep aan al diegene die dit
leest. Graag had ik eens geweten wat
jullie reacties waren over de laatste
twee exemplaren van “Jong en Gewel-
dig”. Dit mag enorm variëren van reuze
goed tot super slecht. Echt alle bemer-
kingen zijn welkom. Vind je bijvoorbeeld
dat er meer cafés moeten komen!
Laat het mij weten.
Ik reken op jullie steun en hoop tegen
de volgende uitgave enkele reacties van
jullie te mogen ontvangen.
Met je bemerkingen kan je altijd terecht
op het volgende e-mail adres:
peeters_r7@hotmail.com

Dank bij voorbaat.
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Het werkbezoek aan Crucea in april confronteerde ons opnieuw met de grote

armoede van gezinnen met studerende kinderen, gepensioneerden, alleen-

staanden, zieken... Heel wat mensen leven enkel op brood en suiker omdat de

lonen en uitkeringen achternahinken op een hollende inflatie (1,- fr. is nu 500

lei waard, in 1990 nog 7 lei).

Niemand kan of wil investeren: zijzelf hebben er het geld niet voor, de on-

gunstige ligging maakt het voor de anderen onaantrekkelijk.

Dan blijven wij over, de gemeente en de inwoners van Zoersel, die zich via

een unanieme raad geëngageerd hebben tegenover Crucea via de adoptie

(1989) en de jumelage (1993).

En wij doen het al 10 jaar lang, door een “adoptiesysteem” van gezin tot ge-

zin, door hulp aan school, dispensarium, door projecten zoals aanleg van

waterleiding, door hulp aan studenten via een studiefonds enz.

Dit is maar blijvend mogelijk als nog meer inwoners van onze gemeente zich

achter de initiatieven voor Crucea scharen: door “adoptie” van een gezin,

door een financiële bijdrage aan het studiefonds of de projectwerking.

Vanaf september zal aan elk gezin met kinderen die buiten Crucea studeren

een studiehulp gegeven worden: 2.000,- fr. voor leerlingen van het secundair,

5.000,- fr. voor studenten. We zullen in september aan elke leerling van de

school in Crucea een basispakket schoolgerief geven, omdat de ouders dit tot

nu toe zelf moesten betalen.

We zullen investeren in het cultureel centrum zodat er culturele en ontspan-

nende activiteiten kunnen georganiseerd worden. 

We zijn bezig met de voorbereiding van een grootschalig project om drie

bedrijfjes in Crucea op te starten, zodat er meer werkgelegenheid komt.

En zoals elk jaar zullen we het dispensarium voorzien van medisch materiaal,

zullen we aan jonge moeders een baby-uitzet geven en een kinderwagen uit-

lenen enz.

Wil je meer informatie, dan ben je welkom elke zaterdagmorgen tussen 10 en

12 uur in de schoolmeesterswoning, Handelslei 47, Sint-Antonius.

Je kan financieel bijdragen tot de voor Crucea bijzonder nuttige initiatieven

via nr. 068-2061659-48 van vzw Zoersel-Crucea. Wie een storting wil doen

met fiscaal attest neemt contact op met een van de comitéleden.

In de loop van mei vertrok reeds een eerste lading: 121 gezinnen van bij ons

gaven aan hun “adoptiegezin” in Crucea een fiets: het was die avond een

feeëriek schouwspel: tot laat in de nacht flikkerden er honderd lampjes in de

straten. Naast die fietsen was er ook materiaal voor de aanleg van het water-

leidingsnet. De andere helft van de vrachtwagen was gevuld door het zieken-

huis Sint-Jozef met medische apparatuur voor de ziekenhuizen van Vatra

Dornei op 30 km van Crucea.

Op zondag 16 juli vertrekt de jaarlijkse vracht met onder meer de ongeveer

900 “adoptiedozen”. Een dringende oproep aan eenieder die reeds een gezin

“geadopteerd” heeft of er een wil “adopteren” om zo vlug mogelijk de

“adoptiedoos” af te halen op zaterdagmorgen.

Op vrijdag 21 juli vertrekken de 41 deelnemers van de derde jumelagereis

naar Crucea om daar samen met nog 21 anderen die op eigen kracht reisden,

het jubileumjaar “10 jaar Zoersel-Crucea” af te sluiten.

Op uitnodiging van de jumelagegemeente Lora del Rio
was Eurozoersel vzw aanwezig op “Agrovega 2000”, een
jaarbeurs waar we Zoersel (meer) bekendheid konden
geven.
De drietalige folder en die van de Lindeboom werden ver-
taald in het Spaans. Op 4 februari vertrokken twee dozen,
gewicht 28,5 kg., met DHL richting Lora.

❏ WOENSDAG 9 FEBRUARI: tussen het vertrek in Zoersel en
de aankomst in Sevilla (via Madrid) ligt een wereld van
verschil. Daar sta je: de zon schijnt, 20 à 25 graden,
alles groen, de mimosa en de perzikbomen bloeien, de
eerste sinaasappeloogst hangt rijp aan de bomen.
Na aankomst naar het tentoonstellingsterrein; de stand
moet vandaag “aangekleed” zijn.

❏ DONDERDAG 10 FEBRUARI: openingsdag. Er zijn studieda-
gen over alle mogelijke facetten van de landbouw in de
streek. Verschillende “hoge” gasten, regeringsleden uit
Sevilla, worden langs alle stands rondgeleid. De beurs
komt vlug op gang. Wij heten “A.C. Amigos de Zoersel”.
Kinderen vragen stickers en balpennen. Anderen zijn
geïnteresseerd in ons aanbod: informatie over Zoersel
en de Provincie Antwerpen. De Lindeboom had een
“ah...”-gehalte. Prachtig: een boom (is die echt zo oud
geworden?) die eindigt als geschiedkundig monument
en een eigen museum heeft. Qué maravilla! En te ge-
bruiken in de lessen tekenen en/of schilderen, waardoor
ook in Lora de Lindeboom een plaatsje krijgt. Leerkrach-
ten nemen brochures mee in het Frans of Engels: les-
materiaal, of uit interesse. Mensen vragen welke pro-
ducten we meegebracht hebben (de faam van onze
heerlijke speciale bieren is hier al langer doorgedron-
gen, dank zij de jumelage).

Later komt Greta (oud-inwoonster van Zoersel, in Lora
van haar pensioen genietend), die zich verplicht voelt
tegenover de Loranaars om in de stand van “haar vroe-
ger” dorp te zijn.

Dit bezoek was voor de meeste Loranaars een betere ken-
nismaking met Zoersel dan ooit tevoren. Men wist dat Lora
verbroederd was met Zoersel, de plaatsnaamborden aan
de ingang van de gemeente vermelden het. Op het pleintje
“Santa Ana” staat de wegwijzer naar Zoersel. De eerste
met het oude postnummer is vervangen door één met het
nieuwe postnummer. Jammer: het oude nummer kwam
ongeveer overeen met aantal kilometers tussen beide
gemeenten. Waar Zoersel precies lag, wat voor een
gemeente het was, wat het te bieden had, wat er in de om-
geving te zien was: daar wist men weinig van. Verschil-
lende mensen kwamen nog eens langs om te bedanken, of
vragen te stellen na het lezen van de verstrekte informatie.

CRUCEACRUCEA agrovegaHHHH EEEE EEEE FFFF TTTT     OOOO NNNN ZZZZ EEEE     HHHH UUUU LLLL PPPP     NNNN OOOO DDDD IIII GGGG !!!!

ZZZZ OOOO EEEE RRRR SSSS EEEE LLLL     TTTT EEEE     GGGG AAAA SSSS TTTT
OOOO PPPP
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WAT IS EEN RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN?

Vanuit de lucht ziet de provincie Antwer-

pen eruit als een lappendeken van wonin-

gen, bedrijven en winkels, lintbebouwing

langs wegen en hier en daar nog wat

schaarse maar toch nog wel mooie stukjes

open ruimte. Heel wat landbouwgronden,

bossen en groen werden in de loop van de

jaren opgeofferd aan woon- en bedrijven-

zones, recreatiegebieden, wegen, ... .

Met z’n allen maken we gebruik van de

ruimte om ons heen. Wonen, werken, rei-

zen, ontspannen, winkelen, ... al deze acti-

viteiten leggen beslag op de ruimte. We

zijn met velen en ontwikkelen talrijke activi-

teiten, maar de ruimte is beperkt, goede

afspraken zijn dus echt wel nodig.

Het ruimtelijk structuurplan streeft naar

een MAXIMALE RUIMTELIJKE KWALITEIT. Dit wil

zeggen dat alle activiteiten op een aantrek-

kelijke manier moeten kunnen samengaan.

Daarnaast streeft het structuurplan ook

naar duurzaamheid voor onze regio: spaar-

zaam , 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

ruimtelijke problemen.

Eerst Vlaanderen ...

Na het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

komen de provincies aan de beurt. De al-

gemene krijtlijnen uitgezet voor heel Vlaan-

deren worden nu verder verfijnd en uitgew-

erkt in het “Ruimtelijk structuurplan van de

provincie Antwerpen”. De gemeentelijke

structuurplannen zullen dan weer een

verdere concrete invulling zijn van de

provinciale structuurplannen.

HOE DIENT U EEN BEZWAAR OF ADVIES IN?

Na de voorlopige vaststelling op 23 maart

2000 van het ontwerp van het provinciaal

ruimtelijk structuurplan door de provincie-

raad is de officiële goedkeuringsprocedure

begonnen.

HET OPENBAAR ONDERZOEK LOOPT VAN 5 MEI

TOT 2 AUGUSTUS 2000.

Tijdens deze periode kan iedereen zijn

mening kenbaar maken door een bezwaar,

advies of opmerking in te dienen.

Dit moet aangetekend gericht worden aan:

OPENBAAR ONDERZOEK

PROVINCIE ANTWERPEN

de heer R. Langerwerf

regionale commissie van advies

provincie Antwerpen

Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen.



U kunt uw bezwaren, adviezen of op-

merkingen ook persoonlijk afgegeven in

ruil voor een ontvangstbewijs bij de

dienst ruimtelijke planning en mobiliteit,

Koningin Elisabethlei 22,

2018 Antwerpen.

U kunt dit van maandag tot vrijdag, tel-

kens tussen 9 en 16 uur. Zij kunnen ook

worden afgegeven in de gemeentehui-

zen van de provincie Antwerpen. Het is

aangewezen dat de adviezen, bezwaren

of opmerkingen worden uitgebracht op

basis van het integrale ontwerp van het

provinciaal structuurplan, zoals het ter

inzage ligt. Daarbij verwijst u bij voor-

keur naar de relevante titel of een rele-

vant trefwoord en naar de pagina’s van

het ontwerp van provinciaal ruimtelijk

structuurplan.

De regionale commissie van advies bun-

delt vervolgens alle bezwaren en advie-

zen en formuleert op basis hiervan een

eindadvies aan de nieuwe provincie-

raad. Het is vervolgens aan deze nieuwe

provincieraad om begin 2001 het struc-

tuurplan definitief goed te keuren. Het

provinciaal structuurplan zal uiteindelijk

aan de Vlaamse regering worden voor-

gelegd voor de bekrachtiging.

WAAR KUNT U INFORMATIE KRIJGEN?

Een aantal speciale informatie-avonden

zijn al voorbij. Maar u kunt ook nog via

andere wegen informatie bekomen:

- het ontwerp van het provinciaal ruim-

telijk structuurplan is te raadplegen op

het internet onder de website van de

provincie www://provant.be/drlm/struc-

tuurplan. U vindt hier ook de laatste

nieuwsjes en de wijze waarop u uw

mening over het ruimtelijk structuur-

plan kunt laten horen. Op de website

zelf kan u natuurlijk ook uw op- of

aanmerkingen plaatsen. Deze gelden

echter niet als officieel bezwaarschrift!

- Het provinciaal structuurplan ligt ter

inzage bij de gemeentelijke dienst

Ruimtelijke Ordening, gemeentehuis,

Kasteeldreef 55.

- Het kan ook ingekeken worden op het

provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22,

2018 Antwerpen, elke maandag tus-

sen 9 en 16 uur of op afspraak bij de

dienst ruimtelijke planning en mobiliteit.

- Het ontwerp van het provinciaal ruim-

telijk structuurplan is ook te verkrijgen

tegen de prijs van 350,- fr. Hiervoor

moet u het bedrag overschrijven op

rekeningnummer 776-5977406-72,

provincie Antwerpen, dienst ruimtelijke

planning en mobiliteit, met de vermel-

ding: “provinciaal ruimtelijk structuur-

plan”. Meer informatie kunt u bekomen

bij tel. 03/240.66.00.

BEKNOPTE INFORMATIEBUNDEL

Deze beknopte bundel kunt u gratis

verkrijgen bij het gemeentehuis en de

loketdiensten. U kunt deze bundel ook

telefonisch aanvragen, tel: 03/380.13.02

of 03/380.13.97.

(*) Inhoud infobundel:

- artikel GGD 99/1,

- nieuwsbrief nr. 7 over het

Provinciaal Structuurplan,

- technische samenvatting,

- uittreksel uit de notulen van het

schepencollege van 29/11/99,

- besluit van de gemeenteraad van

22/06/99.
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Het recente verleden met zijn talrijke overstro-

mingen heeft geleerd dat er diverse redenen

zijn om het opslaan en verbruik van hemelwa-

ter te promoten. Bij hevige regenval dringt het

regenwater onvoldoende in de bodem en wordt

te snel afgevoerd. Bijgevolg worden de laagst

gelegen woonwijken overstroomd met veel

kommer en kwel voor de inwoners. Daar dit

water gedeeltelijk komt van de daken van onze

woningen kan door opslaan van hemelwater in

een hemelwaterput de totale af te voeren hoe-

veelheid water verminderd wordt.

De Vlaamse overheid stimuleert de aanleg van

een hemelwaterput door voor nieuwbouw deze

aanleg te verplichten. In iedere bouwvergun-

ning voor een nieuwbouw wordt een hemel-

waterput verplicht opgelegd. Voor bestaande

woningen voorziet de Vlaamse overheid in een

toelage van maximum 15.000,- fr. Het ge-

meentebestuur geeft boven op dit bedrag een

toelage van maximum 7.500,- fr. De gemeen-

telijke dienst Leefmilieu berekent het volume

van de hemelwaterput naargelang uw dakop-

pervlakte. Het water moet minstens op één toi-

let of wasmachine aangesloten worden.

Door regelmatig gebruik van regenwater kan

een gezin minstens 50 % besparen op zijn

drinkwaterfactuur.

De zorg voor het leefmilieu leert ons dat zui-

ver drinkwater een schaarse grondstof is. Wie

slim is gebruikt hemelwater! De regen valt

voor iedereen ... soms te veel, maar zeker

gratis.

U kunt nu al inlichtingen bekomen bij de ge-

meentelijke dienst Leefmilieu tel. 0800-145.29.

In volgende GGD: toelage voor waterzuivering.

T O E L A G E

Plaatsing
van een

HEMELWATERput
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periode : 31/08/2000 - 26/10/2000
Dienst Communicatie & Voorlichting, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

tel. 03/380.13.01, fax. 03/380.13.30

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

Karel en Paulina 

VAN DE VEL - TAEYMANS

Augustinus en Francisca

VAN OLMEN - VAN STEEN

Pieter en Celina

BELIS - WEUTS

Augustinus en Maria

VAN DEN NIEUWENHUYSEN - SOONS

Jan en Anneke

BUIJSER - POSTHUMUS

Jean en Eliane

DE MONTJOYE - MESTREIT

Ferdinand en Joanna

FAES - FLOREN

A P O T H E K E R S
Bel naar het ALGEMEEN OPROEPNUMMER als u wil weten welke
apotheker van wacht is. ALGEMEEN OPROEPNUMMER : 0900-10500

zie ook teletekst pag. 727

GEMEENTERAAD :
donderdag 22 juni, Koetshuis, 20 uur

donderdag 31 augustusi, Koetshuis, 20 uur

VGC VEMINA :
Voor meer info dienst leefmilieu (milieu & natuur), 03/380.13.43

Voor meer info (verkeer), 03/380.13.97

VGC ROLA:
Voor meer info dienst stedebouw, 03/380.13.40

VGC WELZIJN :
Voor meer info afdeling welzijn, 03/380.13.93

SPORTRAAD :
Voor meer info sportdienst, 03/380.13.91

CULTURELE RAAD - ALGEMENE VERGADERING :
Voor meer info cultuurdienst, 03/380.13.93

SENIORENRAAD:
Voor meer info secretariaat OCMW, 03/312.94.32

DERDE WERELDRAAD ZOERSEL :
Voor meer info afdeling welzijn, 03/380.13.31

REDACTIERAAD GGD :
woensdag 2 augustus, refter gemeentehuis, 20 uur

JEUGDRAAD

woensdag 28 juni, Zonneputteke, 20 uur
Voor meer info jeugddienst, 03/380.13.90

H U I S A R T S E N
J U N I
za 24: Dr. Rabijns, Halle-Dorp 100 (03/385.41.42)
zo 24: Dr. Jagers, Lotelinglaan 26 (03/385.14.51)

J U L I
za 1: Dr. Sebrechts, Sint-Teunisplein 5 (03/385.08.38)
zo 2: Dr. Michiels, Halle-Dorp 124 (03/385.33.77)
za 8: Dr. Tanghe, Antwerpsesteenweg 49, Oostmalle (03/311.71.81)
zo 9: Dr. Peeters Els, Kapellei 32 (03/385.10.85)
za 15: Dr. Tanghe, Antwerpsesteenweg 49, Oostmalle (03/311.71.81)
zo 16: Dr. Wijffels, Halle-Dorp 124 (03/385.33.77)
vr 21: Dr. Van der Wangen, Orchideeënlaan 23 (03/385.38.60)
za 22: Dr. Jagers, Lotelinglaan 26 (03/385.14.51)
zo 23: Dr. De Paepe, Kempendreef 10, Westmalle (03/312.39.04)
za 29: Dr. Van der Wangen, Orchideeënlaan 23 (03/385.38.60)
zo 30: Dr. Van der Auwera, Sint-Teunisplein 5 (03/385.08.38)

A U G U S T U S
za 5: Dr. Vermeire Sam, Kwaadeinde 13, Oostmalle (03/311.55.44)
zo 6: Dr. Vermeire E., Kwaadeinde 13, Oostmalle 03/(311.55.44)
za 12: Dr. Christiaensen G.,

Antwerpsesteenweg 322 A1, Westmalle (03/309.44.20)
zo 13: Dr. Schotsmans, St.-Antoniusbaan 281 (03/384.18.01)
di 15: Dr. Van Gulck, Lotelinglaan 29 (03/385.14.51)
za 19: Dr. Coninckx, St.-Lenaartsebaan 16, Oostmalle (03/311.64.76)
zo 20: Dr. Baeck L., Kerkhoflei 47 (03/383.63.90)
za 26: Dr. De Paepe, Kempendreef 10, Westmalle (03/312.39.04)
zo 27: Dr. Christophe, Turnhoutsebaan 73, Oostmalle (03/309.02.84)

W A C H T D I E N S T V E R A N T W O O R D E L I J K E
Dr. May Faes, tel. 03/311.63.66, fax 03/309.48.36

20 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 2000/3

50 JAAR SAMEN

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

LET OP! De gemeentediensten zullen gesloten zijn op dins-
dag 11 juli (feest van de Vlaamse gemeenschap), vrijdag
21 juli (nationale feestdag) en dinsdag 15 augustus (O.L.V.
Hemelvaart).


