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Verspreiding

Gratis bij alle inwoners van Halle, St.-Antonius en

Zoersel.

De Grootste Gemene Deler is een uitgave van het

gemeentebestuur van Zoersel.

(nr. wettelijk depot: BD-36.969 / ISSN : 0771-7199)

Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage.

Aan teksten in de informatiekrant kan geen rechts-

kracht worden ontleend. Het staat de redactie vrij al

dan niet ingezonden stukken verkort weer te geven,

met respect voor het meest essentiële van de inhoud.

Gemeentehuis

Kasteeldreef 55 (03/380.13.00)

Loketdienst Zoersel

Oostmallebaan 15 (03/312.94.10)

Loketdienst St.-Antonius

Handelslei 108 (03/380.13.80)

“Een nieuwe lente, een nieuw geluid”, laat ik zo maar de eerste
GGD van deze nieuwe legislatuur aankondigen.

Onze gemeente heeft al een lange traditie van informatie en
inspraak. Dit beleid willen wij ook de volgende jaren zeker verder-
zetten.

Eén van de elementen in het communicatiebeleid is de Grootste
Gemene Deler, het gemeentelijk informatieblad dat u al jaren elke
twee maanden ontvangt.

Het begin van een nieuwe bestuursperiode is een goed moment
voor evaluatie. Hoe kunnen wij er naar de toekomst toe voor zorgen
dat u nog beter bent geïnformeerd over het reilen en zeilen van
onze gemeente?

Het geven van meer beleidsinformatie over beslissingen van de
gemeenteraad en het schepencollege is hiertoe zeker nodig. Ook
willen wij er via een “GGD-flits” voor zorgen dan bepaalde informa-
tie u veel sneller bereikt, en moet u binnen afzienbare tijd via een
interactieve website rechtstreeks met het gemeentebestuur kunnen
communiceren.

Heel wat uitdagingen dus, die wij momenteel trachten te concreti-
seren. Bovendien moet voor de GGD ook een nieuw redactiecomité
worden samengesteld.

Daarom is deze GGD een eerste “overgangsnummer”, samenge-
steld door onze gemeentelijke communicatiedienst.

“Nieuwe geluiden” zijn er ook in de gemeenteraad. We laten u ken-
nis maken met de 27 raadsleden die onze gemeente de volgende
zes jaar zullen besturen.

Tot slot maak ik graag van de gelegenheid gebruik om de redactie-
raad die de vorige zes jaren de GGD heeft gemaakt, van harte te
danken voor alle inspanningen.

Katrien Schryvers
burgemeester
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Al meer dan 10 jaar heeft onze gemeente speciale banden met het arme

Roemeense dorp Crucea. Sinds 1993 zijn Zoersel en Crucea officieel

gejumeleerd.

De solidariteit met de inwoners wordt ook al meer dan 10 jaar geconcre-

tiseerd via een “adoptiesyteem”: een gezin hier kiest een passend gezin

uit Crucea en bezorgt het eenmaal per jaar de gewenste voedingswaren,

kleding, toiletartikelen enz. Hierdoor worden de materiële zorgen van het

gezin uit Crucea tijdelijk verlicht.

Wij zorgen voor een stevige standaard“adoptiedoos” en de gezinsfiche,

waarin u alle gegevens van het gezin terugvindt.

Het objectief is dat geen enkel gezin in Crucea uit de boot van de hulp-

verlening valt.

Doet u ook, net als de enkele honderden andere gezinnen uit Zoersel en

omgeving, mee aan deze bijzonder gewaardeerde en nuttige hulp?

U kunt alle informatie krijgen bij Ria Hesbeens (03/311.64.59) of vanaf

zaterdag 7 april, elke zaterdag tussen 10 en 12 uur, in de vernieuwde

schoolmeesterswoning, Handelslei 47, Sint-Antonius.
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W E T E N S W A A R D

RECHTZETTING

Gemeenteraadsverslag

Bij het verslag van de raadszitting
van 23 november 2000 publiceer-
den wij bij het punt “Financiën”
een verkeerde stemming.
Uitgezonderd de begrotingslijnen
in verband met De Bijl en de
Schoolmeesterswoning werd deze
begrotingswijziging NIET eensge-
zind goedgekeurd.
De stemming gaf volgend resul-
taat: 19 stemmen voor en 2 tegen
(Vl. Blok).

PIDPA VERNIEUWT ZIJN WEBSITE

Een loket bij u thuis!

Sinds 1995 stelt Pidpa voor zijn
klanten en geïnteresseerden een
website ter beschikking. Tot op
heden kon u er een heleboel inte-
ressante informatie vinden. Vanaf
nu vindt u er ook alle nodige for-
mulieren en documenten. Dankzij
deze nieuwe vorm van klantenser-
vice wordt u snel en efficiënt ge-
holpen bij allerlei administratieve
verrichtingen zoals: nieuwe aankop-
peling, verhuis, naamswijziging,...
U bereikt Pidpa op volgend e-mail-
adres: www.pidpa.be. Dit internet-
loket vormt een perfecte aanvul-
ling voor de gratis klantenservice-
lijn, tel. 0800/90.300.

FEDERALE OMBUDSMANNEN

Publiceren eerste jaarverslag

Het jaarverslag van het College van
de federale ombudsmannen kunt u
inzien bij de gemeentelijke dienst
Communicatie & Voorlichting,
gemeentehuis, tweede verdieping.
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NIEUW VOOR GEHANDICAPTEN

Europese parkeerkaart!

Sinds 1 januari 2000 is er een nieu-
we eenvormige Europese parkeer-
kaart voor gehandicapten. Met deze
nieuwe kaart kunnen gehandicapten
in elke lidstaat van de Europese
Unie parkeren op voorbehouden
plaatsen.

De oude (gele) parkeerkaart, uit-
gereikt door het Rijksfonds voor
Sociale reclassering van minder-vali-
den, blijft geldig tot 31 juli 2001.

De andere kaarten (blauwe) uit-
gereikt na 1997, blijven geldig tot de
vervaldatum die er op vermeld is.

De vernieuwde parkeerkaart vraagt
u aan door middel van een formulier
dat u kunt bekomen bij de gemeen-
telijke sociale dienst:
- maandag en dinsdag van 8u.30 tot

12 uur in Halle,
Zusterhuis, Halle-Dorp 37,

- woensdag en donderdag van 8u.30
tot 12 uur in St. Antonius,
Handelslei 108,

- donderdagavond van 18 tot 20 uur
in St. Antonius, Handelslei 108,

- vrijdag van 8u.30 tot 12 uur in
Zoersel, Lindepaviljoen,
Oostmallebaan 15.

Voor de aanvraag van uw nieuwe
parkeerkaart moet u een bewijs van
invaliditeit en een pasfoto meebren-
gen!

WIE KAN ER EEN SPECIALE

PARKEERKAART AANVRAGEN?
De parkeerkaart wordt uitgereikt aan
personen:
- met een blijvende invaliditeit van

minstens 80%,
- met een blijvende vermindering van

de zelfredzaamheid van minstens
12 punten,

- met een blijvende invaliditeit van
minstens 50% aan de onderste
ledematen,

- met een volledige verlamming aan
de bovenste ledematen of bij wie
deze geamputeerd zijn,

- die burgerlijk of militair oorlogsinva-
lied zijn met minstens 50% oor-
logsinvaliditeit.

KIP IN ’T GROEN

Velt wil ‘t doen

Vanaf nu kunt u bij Velt
biologisch opgekweekte
legkippen van het ras
Bovans kopen. Zoals u
weet verwerken kippen
uitstekend keuken- en
groenafval en houdt u er
bovendien goede com-
post en lekkere eieren
aan over.
De kippen, die speciaal
voor Velt biologisch wor-
den opgekweekt kunnen
nog pikken, hun bekken
zijn niet gebrand of ge-
kapt. Hierdoor zijn ze
prima gewapend om het
groen- en keukenafval te
lijf te gaan.
U moet de kippen vóór
15 maart bestellen en
op 1 september afhalen.
Info en bestellen bij:
Daniël Willaeys,
Lage Weg 60,
tel./fax 03/383.12.37.

JOB OP MAAT

loopbaanoriënterende
cursus

Het loopbaancentrum
“Omschakelen” organi-
seert een loopbaan-
oriënterende cursus
waarbij u even afstand
neemt en tijd maakt voor
reflectie over werk, am-
bities en dromen. En
dan vooral om te onder-
zoeken hoe u dromen
over een andere job
concreet maakt en hoe u
een plan opzet om een
baan te vinden die bij u
past.
Voor meer informatie,
tel. 03/230.54.72,
fax 03/230.62.15,
e-mail info@omschakelen.be
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Verontschuldigd: Leo Cautereels

en Willy Storms

Afwezig: Henri Schenck, Jan Van

Dyck neemt deel aan de zitting

vanaf punt A.3

BELASTINGEN 2001
De gemeenteraad moet elk jaar

opnieuw de belastingen en retribu-

ties vaststellen. Voor 2001 blijven

de meeste belastingen en retribu-

ties ongewijzigd. Enkele verdwij-

nen er en hier en daar is er een

aanpassing. Zo zal er geen belast-

ing meer geheven worden op bar-

en animeerpersoneel, op kermisin-

stallaties, op identiteitsbewijzen,

op het trouwboekje (behalve

duplicaat) en op arbeidskaarten.

Ook de retributie voor het abon-

nement op de notulen van de

gemeenteraad vervalt. De meest

opvallende aanpassing is wel de

halvering van de huisvuilbelasting,

van 1.500,- fr. naar 750 fr., voor

wie geen GFT-container heeft.

BEGROTING

De begroting is een raming van de

te verwachten inkomsten en uit-

gaven. De gemeenteraad boog zich

over de gemeentebegroting voor

2001 en het financieel beleidsplan

2001-2004. De te verwachten ont-

vangsten voor 2001 voor de

gewone dienst bedraagt

655.224.312,- fr. en de uitgaven

684.376.686,- fr. De begroting

sluit wel met een batig saldo van

60.917.154,- fr. dankzij de over-

schotten van de vorige jaren. De

ontvangsten stijgen met 5% en de

uitgaven met 8%. De stijging van

de uitgaven komt vooral door de

personeelkost (+ 21 miljoen), de

werkingskosten (+ 9,8 miljoen) en de

schulden (+ 17,8 miljoen). De uit-

gaven voor personeel stijgen door

de kaderaanpassingen en

bevorderingen van het huidige

personeel. Ook de herwaardering

van de wedden van burgemeester

en schepenen, en één bijkomende

schepen, drijven de personeelskost

de hoogte in (+ 7,4 miljoen). Voor

de stijging van de schuldenlast

(2%) zijn vooral de vele geplande

rioleringswerken verantwoorde-

lijk. De geplande investeringen in

rioleringswerken bedragen niet

minder dan 106.000.000,- fr.

CONTRACTSUBSIDIE AAN

JEUGDHUIS ZOEZEL

Het jeugdhuis De Non in de deel-

gemeente Halle krijgt elk jaar een

contractsubsidie. Deze subsidie is

aan verschillende voorwaarden on-

derworpen en afhankelijk van de

werking van het jeugdhuis. Zij kan

maximaal 120.000,- fr. bedragen.

Voor het jeugdhuis in de deelge-

meente Zoersel zal precies

dezelfde regeling gelden.

RIOLERING SCHRIEKBOS

De gemeenteraad kreeg het bestek

en de gunningsvoorwaarden voor-

gelegd. Het prijskaartje voor deze

rioleringswerken bedraagt

77.800.000,- fr., met een toelage

van ongeveer 26.000.000,- fr.

NUTSVOORZIENINGEN &
OPENBARE VERLICHTING

KERKHOFLEI-JUKSCHOT

Weldra starten er rioleringswerken

in de Kerkhoflei en het Jukschot.

De gemeenteraad ging akkoord

om meteen de nutsvoorzieningen,

kabeltelevisie en laagspannings-

net, ondergronds aan te leggen.

Ook de openbare verlichting zal

meteen vernieuwd worden. Totale

kostprijs: 5.203.242,- fr.

GEHEIME ZITTING

Elly Bogaerts werd aangesteld in

de gemeentelijke basisschool van

Zoersel in de vervangingspool.

Hedwig Verbraeken werd

benoemd als halftijdse biblio-

theekbediende.
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Maandag 5 maart is het zover... Om 7 uur die dag  zal de
IBO-locatie (Initiatief voor Buitenschoolse Kinderopvang)
in de deelgemeente Sint-Antonius voor de eerste keer de
deur openen om uw schoolgaande kleuters (2,5- tot 6-ja-
rigen) en uw grote bengels (6- tot 12-jarigen) op te vangen.

Hiermee zet het gemeentebestuur een eerste ferme stap
in de richting van de realisatie van één van de voor-
naamste beleidsopties, zoals opgenomen in het beleids-
plan “buitenschoolse kinderopvang”: het opvangaanbod
op een aantal momenten uitbreiden, en dit op een kind-
vriendelijke manier. In het beleidsplan staat tevens ver-
meld dat de oprichting van een Initiatief voor Buiten-
schoolse Kinderopvang (IBO) hiervoor het meest aange-
wezen middel is.

Na een lange zoektocht vond de gemeente een geschik-
te woning in Sint-Antonius aan de Handelslei 196 om er
een IBO-project onder te brengen. Voor de start van het
project deed de gemeente een beroep op een externe
organisatie, vzw Stekelbees. Deze organisatie neemt in
de toekomst trouwens de volledige organisatie van het
IBO op zich.

DE NIEUWE REGELING VANAF 5 MAART.
Voor de kinderen die school lopen in de deelgemeente
Sint-Antonius blijft de voor- en naschoolse opvang gro-
tendeels ongewijzigd. Enkel de vroege opvang (voor
7u.30) en de late opvang (na 17u.30) wordt voor deze
kinderen uitgebreid tot respectievelijk 7 uur ‘s morgens
en 19 uur ‘s avonds. De vroege en late opvang zal niet
langer in de scholen plaatsvinden, maar wel binnen het
IBO-initiatief van Stekelbees. De nabewaking in de scho-
len stopt dus om 17u.30 (in plaats van 18 uur).

Daarnaast zal Stekelbees in de toekomst ook opvang
voorzien op woensdagnamiddag, op snipperdagen en tij-
dens vakanties (krokus-, paas-, zomer-, herfst- en kerst-
vakantie).

Voor de kinderen die school lopen in de deelgemeenten
Halle en Zoersel wijzigt er niets. De voorbewaking (vanaf
7u.30) en de nabewaking (tot 18 uur) blijft er binnen de
schoolmuren tijdens schooldagen. De kinderen uit deze
deelgemeenten zullen wel terecht kunnen in het IBO op
snipperdagen en tijdens de vakanties.
Woensdagnamiddag blijft voorlopig ook enkel voorbe-
houden aan kinderen die school lopen in de deelge-
meente Sint-Antonius.

HOE PRAKTISCH?
U wilt uw kind laten opvangen in het IBO-initiatief? Eerst
zult u uw kind op voorhand moeten laten inschrijven bij
Stekelbees. Het speelt daarbij geen enkele rol hoeveel
keer u gebruik wilt maken van het IBO.

Stekelbees voorziet voor de start van het initiatief twee
inschrijvingsdagen: zaterdag 24 februari van 10 tot 12
uur en donderdag 1 maart van 20 tot 22 uur, telkens in
het Koetshuis aan het gemeentehuis.

VERDERE INFO

Via een brief, die verspreid wordt in de scholen, ontvan-
gen alle ouders nog bijkomende gedetailleerde informa-
tie over de nieuwe regeling.

Voor meer info: Sarah Verdonck, coördinator van Stekel-
bees Zoersel, Kerkhoflei 16, tel. 03/385.49.34.



Resultaten enquête

KARDINAAL CARDIJNLAAN, EMIEL VERMEULENSTRAAT,
BARON DE CATERSLAAN EN LANGEBAAN

Tijdens de zomer van 2000 heeft de gemeente in
verschillende straten asverschuivingen geplaatst. In
de Kardinaal Cardijnlaan werden de bestaande
houten bakken vervangen. De Emiel Vermeulen-
straat, de Baron de Caterslaan en de Langebaan
kregen nieuwe verkeersremmers. Sommige bewo-
ners signaleerden problemen met de huidige op-
stelling. Andere bewoners vroegen aan de gemeen-
te om ook in hun straat dergelijke remmers te plaat-
sen. Het gemeentebestuur wil eerst het effect van
de huidige opstelling ten gronde bekijken. In de
omgeving van de bovenvermelde straten werd
daarom half november een enquêteformuliertje ver-
spreid.
Het nieuwe schepencollege kreeg eind januari de
resultaten van deze bevraging voorgeschoteld.
95 gezinnen of 27% vulden het enquêteformulier in.
De respons was het grootst in de Baron De Caters-
laan. De helft van de bewoners brachten het for-
muliertje terug binnen. In de Emiel Vermeulenstraat,
de Kardinaal Cardijnlaan en de Langebaan lag de
respons een stuk lager (27%, 18% en 19%).
Hoewel lang niet iedereen het enquêteformuliertje
terug binnenbracht, zijn zij die dit toch hebben
gedaan zeer begaan met het probleem van snel-
heid(sremmers) in hun straat. Verschillende bewo-
ners gaan immers zeer uitvoerig in op het thema.

“Gevaarlijk voor fietsers en voetgangers”
Vinden de bewoners dat de snelheidsremmers bij-
dragen tot meer veiligheid in hun straat? Dit was de
cruciale vraag. Buiten de Kardinaal Cardijnlaan is
een meerderheid van de bevraagde bewoners voor-
stander van de snelheidsremmers. De tevredenheid
is het grootst in de Langebaan (77%) en eerder
krap in de Baron de Caterlaan (56%) en de Emiel
Vermeulenstraat (54%). In de Kardinaal Cardijnlaan
is een meerderheid niet tevreden over de nieuwe
opstelling (72%).

Elke straat heeft zijn specifieke opmerkingen voor
verbetering. Maar de meest voorkomende opmer-
kingen zijn het gevaar voor de fietsers en voetgan-
gers ter hoogte van de asverschuivingen én de
snelheid, die ondanks de remmers nog te hoog blijft.

Wat gebeurt er verder?
De resultaten van deze enquête zullen grondig be-
studeerd worden met de politie en de gemeentelijke
verkeersdienst. Ook zal de mening van een ver-
keersdeskundige gevraagd worden. Half februari zit
men hierover rond de tafel. In ieder geval krijgen de
bewoners waar het enquêteformulier werd verspreid
nog uitvoerig informatie over het resultaat van de
bevraging en de uiteindelijke beslissing. Nadien
beslist het schepencollege over eventuele uitbrei-
ding in andere straten.

Hoofdriool Krekelenberg

AQUAFIN HEEFT STARTSCHOT GEGEVEN

Op 1 maart is het zover. Aquafin nv, de maatschap-
pij die voor het Vlaamse gewest de hoofdriolen aan-
legt, geeft het startschot. De graafmachine voor de
lang verwachte “Collector Krekelenberg” is niet
meer tegen te houden. De aannemer vertrekt aan
het laagste punt van de route, namelijk in de Zand-
straat. Daar wordt eerst ter hoogte van nr. 55 de
aansluiting gemaakt met de collector. Vervolgens
gaat de collector linksaf onder het voetweggetje
naar De Reiger. Samen met het Aquafinproject zal
de gemeente ook in de Meester De Beenhouwer-
straat en de Pastorijstraat riolering aanleggen. Na
De Reiger, gaat de collector rechtsaf via de Lange-
baan naar de Krekelenberg en de Westmallebaan.
De werken zullen in totaal 160 effectieve werkdagen
in beslag nemen. Dit betekent ongeveer één jaar.

Verkeersveilige heraanleg
Samen met deze rioleringswerken wil de gemeente
meteen ook de verkeersveiligheid aanpakken. In
overleg met een werkgroep werd voor de Krekelen-
berg een verkeersplan uitgewerkt. Maar ook het

andere deel van de route krijgt een aantal snel-
heidsremmers. Zo komt het kruispunt Krekelenberg/
Kerkstraat/Langebaan op één groot plateau. Ook de
kruispunten Langebaan/Jachthoornlaan en Lange-
baan/De Reiger krijgen een plateau.

Afvalwater en regenwater afzonderlijk afgevoerd
Er wordt gekozen voor het zogenaamde “geschei-
den rioleringsstelsel”. Dit betekent dat afvalwater en
regenwater gescheiden worden afgevoerd. Het
huishoudelijk afvalwater gaat via de nieuwe riole-
ring naar de collector en zo verder naar het water-
zuiveringsstation. Het regenwater gaat naar de re-
genwaterriool of de “infiltratiestrook” in de bermen.
Afzonderlijke infiltratie- en afvoersystemen brengen
het overtollige regenwater naar de Monnikenloop.

Infiltratiesysteem in bermen in plaats van grachten
Bestaande grachten of ingebuisde grachten, bij-
voorbeeld in De Reiger, de Pastorijstraat en de
Meester de Beenhouwerstraat, zullen vervangen
worden door een infiltratiesysteem. Dit bestaat uit
draineerbuizen die uitmonden in de Monnikenloop.
De buizen worden afgedekt met een grindlaag en
zand in een lichte glooiing. Deze lichte glooiing
wordt opgezaaid. In de Bloemenwijk (bv. Rozen-
laan) werd dit reeds toegepast.
In het oorspronkelijke plan waren grachten voor-
zien. Maar een infiltratiesysteem bleek hier beter
dan grachten. Dit komt omdat het gaat om percelen
met een geringe breedte. Bij grachten betekent dit
veel opritten (van maximum 6 meter) met telkens
twee kopmuren. De niet overwelfde delen van de
gracht worden dan zeer klein en bovendien moeten
de kosten voor alle overwelvingen en kopmuren ook
meegerekend worden. De bewoners langs de route
kregen een bewonersbrief met uitvoerige informatie
over de werkzaamheden.

In april of mei markt naar Zandstraat?
Tijdens het eerste deel van de werkzaamheden kan
de markt in de Voorne en de Kerkstraat niet plaats-
vinden. Wellicht biedt de Zandstraat uitkomst. Meer
informatie hierover verneemt u via een bewoners-
brief of op teletekstbladzijde 737.
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Op 23 november 2000 keurde de Be-

stendige Deputatie de gemeenteraads-

verkiezingen van Zoersel goed en op 18

december legde Katrien Schryvers bij

de gouverneur de eed af als burge-

meester.

INSTALLATIE EN EEDAFLEGGING

Alle aanwezige verkozenen legden de

eed af in handen van de burgemeester.

Wegens bloed- of aanverwantschap kon-

den een aantal verkozenen niet beëdigd

worden als raadslid.

- Martine Roelants (VLD) heeft een fa-

milieband met Gummarus Roelants

(VLD) en wordt opgevolgd door Rony

Untarman.

- Wifried Pison (Vl. Blok) heeft een fami-

lieband met Joris Pison (Vl. Blok) en

heeft afstand gedaan van zijn mandaat

als raadslid. Wildried Pison wordt op-

gevolgd door Denise Nevejans.

Beide opvolgers legden de eed af in

handen van de burgemeester.

RANGLIJST

VAN DE RAADSLEDEN

Voor de rangorde van de raadsleden

wordt eerst gekeken naar de datum van

de eerste indiensttreding en vervolgens

naar het aantal verkregen stemmen bij

de laatste verkiezing.

Dit geeft het volgende resultaat:

1. Wim van Haegendoren (VU),

2. Max Frans (CVP),

3. Katrien Schryvers (CVP),

4. Gummarus Roelants (VLD),

5. Guido Pacquée (SP),

6. Georgette Truyens-Sanders (VLD),

7. Jan Loyens (VU),

8. Walter Vochten (Vl. Blok),

9. Mario Verbeek (Vl. Blok),

10. Jef Laureyssens (ZTD),

11. Annemie Roovers (Agalev),

12. François Van Aerde (VLD),

13. Walter Van Hofstraeten (VLD),

14. Bob Peeters (Agalev),

15. Wivina Demeester-De Meyer (CVP),

16. Luc Kennis (CVP),

17. Luc Peeters (CVP),

18. Bart Sebreghts (CVP),

19. Louis Verheyen (CVP),

20. Joke Van Peer (CVP),

21. Ingrid Verachtert (Vl. Blok),

22. Bart Bouciqué (CVP),

23. Guido Van Hoeydonck (VLD),

24. Joris Pison (Vl. Blok),

25. Jan Beuckelaers (Vl. Blok),

26. Rony Untarman (VLD),

27. Denise Nevejans (Vl. Blok)

VERKIEZING VAN DE

SCHEPENEN

Voor de zes te verkiezen schepenen

werden er telkens twee kandidaten

voorgedragen.

EERSTE SCHEPEN:

Wim van Haegendoren (VU): 13 stemmen,

Walter Vochten (Vl. Blok): 13 stemmen,

Neen-stem: 1

Omdat geen van beide kandidaten de

volstrekte meerderheid van de stem-

men verkreeg, werd er een tweede

keer gestemd.

Dit geeft het volgende resultaat:

Wim van Haegendoren: 14 stemmen,

Walter Vochten: 13 stemmen.

Wim van Haegendoren behaalde de

volstrekte meerderheid van stemmen

en werd gekozen als eerste schepen.

TWEEDE SCHEPEN:

Robert Peeters (Agalev): 14 stemmen,

Gummarus Roelants (VLD): 13 stemmen.

Robert Peeters behaalde de volstrekte

meerderheid van stemmen en werd

gekozen als tweede schepen.

DERDE SCHEPEN:

Max Frans (CVP): 14 stemmen,

Guido Van Hoeydonck (VLD): 13 stemmen.

Max Frans behaalde de volstrekte

meerderheid van stemmen en werd

gekozen als derde schepen.

VIERDE SCHEPEN:

Guido Pacquée (SP): 14 stemmen,

Georgette Truyens-Sanders (VLD): 13 stemmen.

Guido Pacquée behaalde de volstrek-

te meerderheid van stemmen en werd

gekozen als vierde schepen.

VIJFDE SCHEPEN:

Bart Sebreghts (CVP): 14 stemmen,

Jan Beuckelaers (Vl. Blok): 13 stemmen. 

Bart Sebreghts behaalde de volstrekte

meerderheid van stemmen en werd

gekozen als vijfde schepen.

ZESDE SCHEPEN:

Bart Bouciqué (CVP): 14 stemmen,

Jef Laureyssens (ZTD): 13 stemmen.

Bart Bouciqué behaalde de volstrekte

meerderheid van stemmen en werd

gekozen als zesde schepen.

Na hun verkiezing legden de nieuwe

schepenen de eed af.

OVERDRACHT BEVOEGDHEDEN

Bij het begin van elke legislatuur vraagt

het schepencollege, voor een soepel en

efficiënt bestuur, dat de gemeenteraad

enkele bevoegdheden overdraagt. Dit is

het geval voor de lastvoorwaarden en de

wijze van gunning voor werken, leverin-

gen en diensten van dagelijks beheer.

Een meerderheid van de raadsleden

ging akkoord met de overdracht van

deze bevoegdheid naar het schepencol-

lege: 14 stemmen voor (CVP, VU, Agalev en

SP), 12 tegen (VLD, Vl. Blok) en één ont-

houding (ZTD).

Voor de aanstelling van gesco’s en tijde-

lijke personeelsleden vroeg het schepen-

college een bevoegdheidsoverdracht tot

31 december 2001. Een meerderheid

ging hiermee akkoord: 20 stemmen

voor (CVP, VU, Agalev, SP en VLD) en 7

stemmen tegen (Vl. Blok, ZTD).
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RA A D S Z I T T I N G VA N 2 J A N U A R I 2001

De laatste nieuwsjes van het

schepencollege en de

gemeenteraad vindt u ook

op teletekst pagina 749.

De verslagen van de raads-

zitting kunt u inzien in de

bibliotheken, de loketdien-

sten en het gemeentehuis.

U kunt zich ook abonneren.

U ontvangt dan gratis de

verslagen. Reserveer op

nummer 03/380.13.16.
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WIST U DAT...

u minimum 1,5 liter per dag moet drinken, bij voorkeur water?
En dacht u dat water gewoon water was? Neen!
- BRONWATER maakt men bruisend door toevoeging van koolstof-

dioxidegas waardoor de samenstelling dan ook constant en
zuiver is.

- MINERAALWATER bevat een vast gehalte aan mineralen, sommi-
gen veel, anderen weinig. Deze informatie vindt u op het etiket
van de fles. Als water veel zout (NaCl) bevat dan is dit niet goed
voor mensen met hoge bloeddruk!

- Er is ook NATUURLIJK SPUITWATER dat bruisend uit de grond komt.
- LEIDINGWATER en plat water in flessen hebben dezelfde kwaliteiten!

WIST U DAT...

aardappelen veel vitamine C bevatten? Daarom moet u aardap-
pelen op de juiste manier koken. En dat doet u door ze pas in het
water te leggen als het water kookt en u mag ze zeker niet te
lang laten koken. In tegenstelling van wat soms beweerd wordt,
wordt u van aardappelen en brood niet dik, maar wel van het
soort beleg!

WIST U DAT...

het belangrijk is dat u granen (brood dus), groenten en fruit kiest
waar veel vezels in zitten. 25 jaar geleden dachten we dat het
beter was om vezels uit onze voeding te weren door alles zoveel
mogelijk te raffineren: suiker, bloem. Ondertussen weten we dat
vezels afvalstoffen zijn, die niet verteren, maar toch enorm be-
langrijk zijn voor een sneller verzadigingsgevoel (goed voor een
slankere lijn), voor een goede darmwerking (zij slorpen mogelijke
schadelijke bestanddelen uit de voeding op) en voor een vlotte
stoelgang (zij zorgen ervoor dat die bestanddelen snel verwijderd
worden). Twee à drie keer per dag stoelgang is geen overbodige
luxe. En waar zitten veel vezels in? In volkorenbrood uiteraard
maar ook in aardappelen, worteltjes en in appels en peren.

de preventieraad

G R O T E  D O R P S R A L LY
21 april in Malle, 5 mei in Zoersel

De Rally langs winkels, bibliotheek, sportcentra,... los door de dopskernen.

Gezond zijn en blijven begint met gezond eten!
Gezond eten begint met gezond eten kopen!
Gezond eten kopen begint met weten wat te kopen!
Kennis begint met lezen, luisteren, geïnteresseerd zijn!
En dat begint met verantwoordelijk zijn voor uw gezin en voor
uzelf!

En dat begint met… meedoen met de Rally, met de kookcursus ,

en... de GGD lezen. Want in uw GGD antwoorden we beetje bij

beetje op de rallyvragen, zodat de trouwe lezers beloond worden

voor hun ijver en interesse.

GGGG EEEE ZZZZ OOOO NNNN DDDD EEEE     VVVV OOOO EEEE DDDD IIII NNNN GGGG

D R O M E N
Tijdens de Jeugdboekenweek zijn dromen vast geen bedrog. Droom maar
veertien dagen lang van wie of wat je wil. Droom in je bed, droom aan
tafel, droom in de dag, droom in de nacht. Wij bezorgen je wel dromen-
stof als het dromen je niet lukt. In de bib staan boeken en verhalen vol
dromen op je te wachten.

Wil je op zondag 18 maart samen met anderen dromen? Kom dan om 10
uur naar de hoofdbibliotheek in het Zonneputteke.
De bibliotheek en de Bond van Grote en Jonge gezinnen nodigen je uit op
de filmvoorstelling van DE GOUDEN BAL.
“De gouden bal” is een film van Cheik Doukouré over Bando, een Afri-
kaanse jongen van 12. De grote droom van Bando is ooit een echte voet-
balster te worden. Maar dat loopt niet van een leien dakje. Kom zelf
maar kijken als je het niet gelooft.
We kunnen je wel beloven dat het een avontuurlijke film is, met heel wat
humor en vrolijke muziek.

K I E K E B O E
Wordt wakker!!!
Als je zo ongeveer 10 à 12 jaar oud bent (je zit dan waarschijnlijk in het
5de of het 6de leerjaar) en je hebt zin om een van je dromen uit te beel-
den, aarzel dan niet. Stop dan met dromen en bezorg ons je droom in een
of andere vorm: een gedicht, een verhaal, een liedje, een tekening, een film,
een kunstwerk… als het maar in de bibliotheek geraakt vóór 10 maart.

Wij stellen je werk tentoon en bovendien...
trekt een onschuldige hand uit de namen van al wie een droom bezorgde
een aantal geluksvogels. En die geluksvogels worden uitgenodigd om op
zaterdag 24 maart in de voormiddag samen met Merho (jawel de teke-
naar van Kiekeboe) een stripverhaal te tekenen.

Twijfel je nog?  Droom dan maar verder!!!

Meer inlichtingen kan je krijgen in de openbare bibliotheek. Je weet wel:
in elke deelgemeente is er één, speciaal voor jou.
Je mag ook telefoneren naar het nummer 03/312.94.04 of mailen naar
zoersel.pob@bib.vlaanderen.be

jeugdboekenweek
VAN 1 TOT 25 MAART 2001
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Burgemeester

Een nieuwegemeenteraad
Op 8 oktober 2000 trokken alle kiesgerechtigde Zoerselnaars naar de stembus. Zij duidden de nieuwe gemeenteraadsleden aan. De verkozenen
legden op 2 januari 2001 de eed af als raadslid. Hun mandaat loopt tot 31 december 2006.
De gemeenteraad, het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente, regelt alles wat van gemeentelijk belang is en dat niet specifiek aan één
van de andere organen is opgedragen.
De gemeenteraad stelt de schepenen aan, benoemt de ambtenaren, stelt de reglementen en verordeningen op, keurt de begroting en de reke-
ning van de gemeente goed, houdt toezicht op de ondergeschikte besturen (OCMW, kerkfabrieken) en neemt alle maatregelen tot ordening van
de plaatselijke samenleving en tot behartiging van de belangen van de eigen bevolking (ruimtelijke ordening, wegenbouw, riolering, veiligheid en
gezondheid, jeugd, sport, cultuur, onderwijs,...).
In Zoersel bestaat deze raad uit 27 leden: gewone raadsleden, de schepenen en de burgemeester. CVP, Agalev, VU-ID en SP vormen de coalitie
en ZTD, VLD en Vlaams Blok de oppositie.
De raad vergadert in het Koetshuis en dit ten minste tien maal per jaar, op de vierde donderdag van de maand. De zittingen zijn openbaar, met
uitzondering van de geheime zitting waar er over personen, benoemingen en dergelijke gesproken wordt.

De verkozenen dragen een kandidaat-burgemeester voor. De Koning
benoemt de “eerste burger” van onze gemeente.
De burgemeester is het hoofd van de gemeente. Zij vertegenwoor-
digt de regering en de provinciale overheid bij de
gemeente en is belast met de uitvoering van
wetten en besluiten van deze overheden.
De burgemeester leidt de vergaderingen
van het schepencollege, is voorzitter van
de gemeenteraad en heeft nog een aantal
specifieke bevoegdheden.
Zij maakt ook deel uit van het politiecollege
(vergadering van de burgemeesters) van de
politiezone.

burgemeester

Katrien Schryvers (C
VP)

Abdijlaan 4, tel. 03/311.73.55

BEVOEGDHEDEN:

algemene coördinatie politiek

beleid, veiligheid, feestelijkhe-

den en protocol, onthaal, bevol-

king en burgerlijk
e stand, kies-

zaken, OCMW, seniorenbeleid,

onderwijs, communicatie, rechts-

zaken.



SchepenenDe gemeenteraadsleden kiezen zes schepenen. Die hebben geen persoonlijke bevoegdheid, maar nemen
onder het voorzitterschap van de burgemeester samen en collegiaal beslissingen. Vandaar de naam sche-
pencollege. Onderling hebben de schepenen wel een bepaalde taakverdeling afgesproken.
Het schepencollege is het uitvoerend orgaan van de gemeente en voert het dagelijks bestuur.
Buiten de uitvoering van de beslissingen van de raad op gemeentelijk vlak, heeft het schepencollege geen
andere bevoegdheden dan deze door de wet opgedragen: het
beheer van de gemeentelijke inrichtingen, van de inkomsten
en de uitgaven van de gemeente, de leiding van de gemeen-
tewerken, de vaststelling van de rooilijnen, afgifte van
bouw- en verkavelingsvergunningen en het toezicht op het
personeel.
Het schepencollege vergadert doorgaans elke maandag
in het gemeentehuis. De beslissingen van het sche-
pencollege zijn voor elke inwoner ter inzage (secreta-
riaat gemeentehuis, loketdiensten en bibliotheek).

vierde schepenGuido Pacquée (SP)
Salvialaan 25, tel. 03/385.20.36

BEVOEGDHEDEN:sociale zaken, pensioenen,

gehandicaptenzorg, tewerkstel-

ling, sociale toelagen, gezond-

heidszorg en -preventie, emanci-

patie, vormingsdienst, drugbe-

leid, sociale huisvesting, kinder-

opvang.

zesde schepen
Bart Bouciqué (CVP)
Ten Boslaan 9, tel. 03/312.08.36

BEVOEGDHEDEN:
sport, beheer sportinfrastructuur,
cultuur, kunst, kunstpatrimoni-
um, beheer culturele infrastruc-
tuur, subsidies verenigingen,
logistieke dienstverlening aan
verenigingen, toerisme, biblio-
theek, verzusteringen.

vijfde schepen

Bart Sebreghts (C
VP)

Koekoekdreef 1, tel. 03/290.86.76

BEVOEGDHEDEN:

financiën, begroting, belastingen,

boekhouding, financiële voogdij

over ondergeschikte besturen en

instellingen, patrim
onium, jeugd.

tweede schepen
Bob Peeters (Agalev)

Gagelhoflaan 11, tel. 03/383.46.25

BEVOEGDHEDEN:

leefmilieu, natuurbeleid, bosbe-

heer, afvalverwerking, verkeers-

veiligheid en -leefbaarheid,

openbaar vervoer, internationale

samenwerking.

derde schepen
Max Frans (CVP)
Lijsterbeslaan 15, tel. 03/383.56.44

BEVOEGDHEDEN:
aanleg en onderhoud wegen, on-
derhoud grachten en waterlopen,
oprichting en onderhoud gebouwen,
aanleg en onderhoud parken en
plantsoenen, begraafplaatsen, uit-
voering materiële hulp aan vereni-
gingen, landbouw en middenstand.

eerste schepen
Wim van Haegendoren (VU)

Schriekbos 73, tel. 03/289.40.06

BEVOEGDHEDEN:
ruimtelijke ordening en steden-

bouw, coördinatie rioleringspro-

jecten, informatica, personeel,

bestuurlijke organisatie.

2001/1 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 9
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Raadsleden
Ra

ad
sle

de
n

Jef Laureyssens (ZTD)
Handelslei 236

tel. 03/384.36.24

Annemie Roovers (Agalev)
Zoerselhoek 60

tel. 03/384.12.39

François Van Aerde (VLD)
E. Vermeulenstraat 135

tel. 03/383.08.46

Luc Kennis (CVP)
Voorste Hoeven 12
tel. 03/311.66.90

Luc Peeters (CVP)
Liersebaan 81

tel. 03/384.38.54

Louis Verheyen (CVP)
Herentalsebaan 168

tel. 03/312.12.42

Guido Van Hoeydonck (VLD)
Handelslei 87/1
tel. 03/384.35.47

Joris Pison (Vl. Blok)
Goudveld 32

tel. 03/383.46.46

Jan Beuckelaers (Vl. Blok)
Parklaan 8

tel. 03/312.04.62

Georgette Truyens-Sanders (VLD)
Gestelbos 13

tel. 03/312.30.00

Jan Loyens (VU)
Sniederspad 139
tel. 03/288.89.48

Gummarus Roelants (VLD)
Halle-Dorp 134

tel. 03/384.01.80
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Het “Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas” staat aan bepaalde
categorieën van aardagasverbruikers een éénmalige korting toe.

WIE HEEFT RECHT OP DEZE TIJDELIJKE AARDGASKORTING?
U heeft recht op deze korting als uw hoofdverblijfplaats in de eerste plaats
met aardgas verwarmt. U moet ook deel uitmaken van één van de volgende
categoriën.

CATEGORIE 1
U geniet van:
- het WIGW-statuut (weduw(e)naar, invalide, gepensioneerde, wees),
- een verhoogde kinderbijslag voor een gehandicapt kind,
- een tegemoetkoming als langdurige werkloze (langer dan één jaar) en u

bent ouder dan 50 jaar,
- het gewaarborgd inkomen voor bejaarden,
- een tegemoetkoming als gehandicapte,
- het bestaansminimum,
- een maatschappelijke hulp die overeenstemt met het bestaansminimum.

CATEGORIE 2
Uw jaarlijks bruto inkomen ligt niet hoger dan 484.007,- fr. + 89.602,- fr. per
persoon ten laste.

HOEVEEL BEDRAAGT DE KORTING?
Deze éénmalige korting bedraagt per gezin maximum 3.206,- fr. per jaar
(BTW inbegrepen). De korting kan in geen enkel geval lager zijn dan uw
gasfactuur.
De korting is éénmalig en wordt toegepast op uw verbruik tussen 1 november
2000 en 31 oktober 2001.

HOE MOET U UW AANVRAAG INDIENEN?
U verklaart op erewoord dat u bij één van de twee categorieën behoort.
Het formulier “verklaring op erewoord” kunt u bekomen bij de gemeentelijke
loketdiensten, Handelslei 108 en Oostmallebaan 15 of bij de gemeentelijke
sociale dienst en ook bij het OCMW, Oostmallebaan 50.
Bij uw verklaring moet u de volgende documenten nog bijvoegen:
* als u tot de eerste categorie behoort, een bewijs van het ziekenfonds (een

kleefbriefje, vignet of een attest),
* als u tot de tweede categorie behoort, een bewijs van uw inkomensniveau,

dit wil zeggen:
- het aanslagbiljet van uw personenbelasting voor het aanslagjaar 1999

(inkomsten 1998),
en als uw inkomen sedert 1998 fors gedaald is, een loonfiche van uw
werkgever of van de instelling van sociale zekerheid om uw belastings-
aangifte in te vullen,

- een attest dat u bij het ministerie van Financiën hebt aangevraagd.

WANNEER MOET U UW AANVRAAG INDIENEN?
Ten laatste vóór 1 mei 2001.

WAAR MOET U UW AANVRAAG INDIENEN?
U dient uw aanvraag in bij: Electrabel,

gewest Voorkempen,
Energielaan 1, 2960 Brecht.

Walter Van Hofstraeten (VLD)
Kievitheide 69

tel. 03/289.77.28

Wivina Demeester-De Meyer (CVP)
Monnikendreef 5
tel. 03/312.23.60

Joke Van Peer (CVP)
Dorp 34

tel. 03/312.00.64

Ingrid Verachtert (Vl. Blok)
Parklaan 6

tel. 03/312.14.71

Ronny Untarman (VLD)
Korte Kwikaardweg 20

tel. 03/385.04.00

Denise Nevejans (Vl. Blok)
Ernest Claeslaan 21

tel. 03/385.40.92

Walter Vochten (Vl. Blok)
Handelslei 62

tel. 03/384.08.18

Mario Verbeek (Vl. Blok)
Donker Woud 9
tel. 03/383.40.02

KKOORRTTIINNGG
OOPP  UUWW

AAAARRDDGGAASSFFAACCTTUUUURR
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VERKIEZING

VAN DE LEDEN VAN DE OCMW-RAAD

Het is de gemeenteraad die de leden van de OCMW-raad

kiest. Dit gebeurt de derde maandag na de installatie van

de nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraad kwam dus

uitzonderlijk op een maandag bij elkaar. Elk raadslid

kreeg zes stembrieven, de kandidaten die de meeste stem-

men behaalden waren verkozen.

De volgende elf kadidaten werden verkozen:

- Lodewijk Verheyen (CVP),

- Jan Van Dyck (CVP),

- Alfons Christiaensen (CVP),

- Noëlla Couwels (VU),

- Georges Smans (VU),

- Koenraad Horemans (Agalev),

- Raymonde Dries (VLD),

- Martine Roelants (VLD),

- Marcel Wuyts (ZTD),

- Constant Meeussen (Vl. Blok),

- Wilfired Pison (Vl. Blok).

VERKIEZING

VAN DE LEDEN VAN DE POLITIERAAD

De politieraad is een nieuw orgaan dat bestaat uit ge-

meenteraadsleden van de Politiezone (PZ). Het is het

bestuur van de nieuwe eenheidspolitie in de P-zone. De

burgemeesters uit de PZ-gemeenten vormen het poli-

tiecollege. Zoersel vormt samen met de buurgemeenten

Malle, Brecht en Schilde een politiezone. In de politier-

aad van onze PZ-zone zijn er vijf plaatsen voor raadsle-

den van Zoersel. Elk raadslid kreeg drie stembrieven. De

volgende kandidaten werden verkozen:

- Luc Kennis (CVP),

- Jan Loyens (VU),

- Annemie Roovers (Agalev),

- Georgette Truyens (VLD),

- Mario Verbeeck (Vl. Blok)

MEDEDELINGEN

De raadsleden vernamen de bevoegdheidsverdelingen

binnen het schepencollege. Ook kregen zij het bundel

“Krachtlijnen bestuursperiode 2001-2006” overhandigd.

In deze nota staat wat het bestuur in grote lijnen van plan

is de volgende zes jaar. De gemeenteraad zal deze nota

tijdens de volgende gemeenteraad van 22 februari

bespreken.

GEHEIME ZITTING

Benoeming in vast dienstverband in de gemeentelijke

basisscholen van Linda Simons (17 uur), Anja Van

Immerseel (24 uur), Roel Wouters (24 uur) en Nesky

Willems (12 uur).
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RAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2001

Voor velen onder jullie mag de zomervakantie dan nog ver

weg lijken, binnen de gemeentelijke jeugddienst smeden we

al volop plannen. Tijdens de vakantie willen we tal van initia-

tieven ontplooien voor kleuters, lagere-schoolkinderen en 

opgroeiende tieners.

Voor de uitvoering van al die plannen is het nu al duidelijk

dat extra mankracht meer dan noodzakelijk en welkom is.

Hierna geven we je een overzicht van al onze “vacatures” en

leggen we uit hoe jij je “kandidaat kunt stellen”.

Tijdens de zomervakantie organiseert de gemeentelijke

jeugddienst al verschillende jaren een vakantiewerking voor

kinderen en jongeren van 3 tot 16 jaar. We werken met

diverse leeftijdscategorieën en verschillende spelvormen.

Allereerst organiseren we een KLEUTERWERKING voor 3- tot 6-

jarigen, die een vaste stek heeft.

Daarnaast hebben we een reizend monitorenteam van het

SPEELPLEIN dat alle dagen, afwisselend in de verschillende

deelgemeenten, een speels programma voor kinderen van 6

tot 12 jaar aanbiedt.

Iets heel anders is tenslotte de GRABBELPASWERKING. Dit is

een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor 6- tot 12-jarigen en

tieners tot 15 jaar. Bij de grabbelpas moeten de kinderen en

jongeren vooraf inschrijven en een bijdrage betalen. Vaak

gaat het over uitstappen of speciale knutselactiviteiten,

sportinitiaties.

Voor al deze initiatieven zijn wij op zoek naar verschillende

speelbegeleiders en één hoofdmonitor.
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Ben je tussen 12 en 15 jaar dan hebben we een vraagje voor jou.

Binnenkort gaan we binnen de jeugddienst weer van start met de

opmaak van een zomeraanbod voor jullie. Elke jaar proberen we een

zo evenwichtig mogelijk tienerprogramma op te maken: enkele

sportactiviteiten, avontuurlijke uitstappen, knutselactiviteiten, pretpark-

bezoeken,...

Het kan natuurlijk dat de dingen die jij graag doet nog nooit aan bod

zijn gekomen binnen dit programma. Het kan ook dat je sommige din-

gen te flauw of te gevaarlijk vindt. Daarom,... heb je een “cool” idee

laat het ons dan weten. Misschien kunnen we jouw activiteit opnemen

binnen het gemeentelijk tienerprogramma.

Neem nu de pen ter hand, trommel wat vrienden samen en maak een

top tien van wat jullie in de zomer van 2001 graag zouden doen.

SPEELBEGELEIDERS
VOOR SPEELPLEIN- EN GRABBELPASWERKING

JOUW PROFIEL

Ben je al 16 jaar op deze wereld aan het
spelen en heb je het attest van animator in
het jeugdwerk op zak (*) of kun je drie jaar

relevante ervaring aantonen.
Wil je een deel van je zomervakantie spelend

doorbrengen en jouw speelplezier als een vonk
doen overslaan bij de Zoerselse kinderen.

Zie je het ook wel zitten om minimum veertien dagen met een
groep leeftijdgenoten samen te werken om een bende kinde-
ren een leuke tijd te geven, dan ben jij iemand die wij zoeken.

Aan geïnteresseerde grabbelpasmonitoren vragen we dat je
wekelijks minstens één eigen activiteit plant, die we in het
grabbelpasprogramma kunnen opnemen.
Voor kleuterbegeleiders (werking 3- tot 6-jarigen) komen
vooral mensen in aanmerking die bijvoorbeeld een opleiding
kleuterleid(st)er volgen.

WIJ BIEDEN

In ruil voor je enthousiaste inzet ontvang je een dagelijkse vrij-
willigersvergoeding en we garanderen jou minstens veertien
dagen speelplezier.

INTERESSE?
Spring dan even binnen bij of bel vóór vrijdag 23 maart naar
Kristien van de gemeentelijke jeugddienst, Halle-Dorp 37,
tel. 03/380.13.92.

(*) Verschillende instellingen organiseren een basiscursus Animator in het Jeugd-
werk, 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.

HOOFDMONITOR
VOOR SPEELPLEIN- EN GRABBELPASWERKING

JOUW PROFIEL

Je loopt al minstens 18 jaar op deze aard-
bol rond en je beschikt minimum over een

diploma Hoger Secundair Onderwijs of gelijk-
waardig.
Bovendien beschik je over een attest van ani-

mator in het jeugdwerk of kun je 3 jaar relevante
ervaring aantonen.
Je bezit een goede dosis communicatieve vaardigheden, je
staat immers in voor het onderhouden van contacten met 
ouders, collega’s-monitoren en kinderen.
Je pakt de dingen op een goede organisatorische wijze aan
en zelfstandig werken in teamverband schrikt je niet af.
Je hebt beperkte administratieve vaardigheden en je brengt
bovendien je eigen enthousiasme over op de monitoren-
medewerkers en alle kinderen.
Beschik je over al deze kwaliteiten dan ben jij wellicht de per-
soon die wij zoeken.

WIJ BIEDEN

Een tijdelijk contract dat loopt van 1 juni tot 31 augustus 2001.
Een bezoldiging die is vastgesteld op het barema van admini-
stratief medewerker.

INTERESSE?
Laat het ons weten vóór vrijdag 27 april. Schrijf een kort
briefje aan de gemeentelijke jeugddienst, Halle-Dorp 37.
Heb je nog vragen of wil je meer inlichtingen bel dan even
naar Kristien, tel. 03/380.13.92.

Ik ben / wij zijn
.............................................................................................................................

en onze top tien voor deze zomer is:

1. ...................................................... 6. .........................................................

2. ...................................................... 7. .........................................................

3. ...................................................... 8. .........................................................

4. ...................................................... 9. .........................................................

5. ...................................................... 10. .........................................................

Uit al jullie inzendingen trekt een onschuldige hand één iemand
die al vast een grabbelpas op zak heeft voor deze zomer.

Alle inzendingen stuur je naar:
Jeugddienst Zoersel, Halle-Dorp 37, 2980 Zoersel



Op 2 januari legden de raadsleden en de schepenen hun eed af. De nieuwe ploeg kon starten. Wat gaat

zij realiseren de volgende zes jaar? De vier partijen van de meerderheid ( CVP, VU-ID, Agalev en SP) kozen

bewust niet voor een zeer gedetailleerde beleidsnota. “Ervaring leert dat zo’n werkstuk immers al zeer snel

achterhaald kan zijn, omwille van wettelijke verplichtingen, gewijzigde omstandigheden en andere inzicht-

en.”, aldus de bestuursploeg.

Geen lijvige nota dus, wel een aantal krachtlijnen gebundeld op acht bladzijden. Deze krachtlijnen vormen

de leidraad voor de volgende zes jaar. Wij keken de nota voor u in. Het volledige document hier publice-

ren gaat niet, we laten u wel proeven van de topics. De volledige nota ligt ter inzage of kunt u meenemen

op het gemeentehuis of de loketdiensten.

Financiën:
gezond en doorzichtig
De bestuursmeerderheid wil de belastingdruk voor

de bevolking gelijk houden of zo mogelijk verlagen.

Investeringen gebeuren in functie van de draagkracht

en de financiële mogelijkheden van de gemeente.

Een beleid mét de burgers
Er gaat grote aandacht uit naar degelijke, doorgedre-

ven en gerichte informatie en sensibilisering van de

bevolking. De kwaliteit van de communicatie staat

daarbij voorop.

De gemeenteraadsleden (meerderheid-oppositie)

moeten beter betrokken worden bij de werking van de advies-

raden (*). Ook de adviesraden moeten een direct contact heb-

ben, met het bestuur.

De huidige vier verruimde gemeenteraadscommissies (VGC’s)

worden vervangen door één gemeenteraadscommissie, waar-

van alle raadsleden deel uitmaken, ad hoc aangevuld met

mensen uit de verschillende raden en ambtenaren. Deze zal

vergaderen over specifieke beleidsdomeinen. Hierdoor wenst het

bestuur het mandaat van de raadsleden ten volle te erkennen,

kunnen zij meer informatie bekomen, en wordt het contact tussen

de gemeenteraadsleden en de diverse adviesraden versterkt.

Veder wordt een welzijnsraad opgericht en wordt gestart met

een “GGD-flits”, die de maanden dat de GGD niet verschijnt,

aan de bevolking wordt bedeeld.

(*) Weldra beschikt onze gemeente over wel negen advies-

raden: sportraad, jeugdraad, cultuurraad, derde-werel-

draad, seniorenraad, ondernemersraad, milieuraad (in

oprichting), gemeentelijke commissie van advies inzake

ruimtelijke ordening (Gecoro, in oprichting), welzijnsraad

(nog op te richten).

De gemeente tot uw dienst:
aanpassing infrastructuur
en interactieve website
Een aanpassing van de infrastructuur van de

gemeentelijke diensten is nodig. De plan-

ning hiervoor start onmiddellijk.

Het bestuur zal zo spoedig mogelijk een eigen interactieve

website starten. Op die manier kan de communicatie met de

burger ook verlopen langs elektronische weg. Verenigingen,

handelszaken, bedrijven,... krijgen via deze website een han-

dige toegangspoort.

Bouwen aan onze gemeenschap
Initiatieven om mensen bij elkaar te brengen

worden verder ondersteund en gestimuleerd

(bijvoorbeeld: kerstmarkt, sociaal fonds,

Euro-Zoersel, wijkfeesten, verenigingen-

dag,...).

Door besprekingen met wijkraden, verenigingen en leefge-

meenschappen organiseert het bestuur een open onderling

contact tussen bestuur, personeel en bevolking.
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Leefbare dorpskernen
De leefbaarheid van de dorpskernen is een

prioriteit. Het dorpsplein van Sint-Antonius

wordt aangelegd. Er wordt onmiddellijk

werk gemaakt van de planning en de heraan-

leg van de doortocht door Zoerseldorp.

In Halle wordt het plein verder afgewerkt (kiosk, fontein).

Riolering: het net verder uitbouwen
Het verder inlopen van de achterstand op het vlak

van riolering is essentieel. Gelijktijdig met de reali-

satie wordt gestreefd naar een verkeersveilige aanleg

van de wegen. Voor verder afgelegen gebieden

wordt gezocht naar kleinschalige projecten.

Voor de afvoer van regenwater kiest het bestuur in eerste in-

stantie voor open grachten. Het onderhoud van grachten krijgt

voldoende middelen.

Afval: het kan nog beter
Op het vlak van huisvuilophaling en -verwerking

opteert de bestuursmeerderheid voor de invoering

van het volledige DIFTAR-systeem. Deze invoering

moet gepaard gaan met een degelijke informatie-

campagne naar alle inwoners. Er wordt onderzocht

of nog meer afvalfracties aan huis kunnen worden opgehaald.

De werking van het kringlooppark en de problemen met rest-

afval worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd in func-

tie van een klantvriendelijke en gebruiksvriendelijke aanpak.

De forfaitaire huisvuilbelasting zal worden afgeschaft. Bij de

tarifering zullen een aantal sociale maatregelen worden inge-

bouwd. 

Zoersel moet landelijk blijven...
Het ruimtelijk structuurplan Zoersel wordt

in brede dialoog met de bevolking uitge-

bouwd. De landelijkheid moet worden be-

waard met een open-ruimte-beleid. Dit

betekent dat nieuwe woongelegenheden in

en nabij de kernen moeten aansluiten.

Het probleem van de zonevreemde woningen en sportieve en

culturele infrastructuur wordt tegelijkertijd aangepakt.

Van de zonevreemde woningen wordt er een inventaris opge-

maakt, gevolgd door een BPA (Bijzonder Plan van Aanleg).

De bestuursmeerderheid gaat het

probleem van de hoge prijzen voor

gronden en woningen niet uit de

weg. Daarom zal er gestreefd wor-

den naar de realisatie van projecten

van sociale woningbouw met de

sociale bouwmaatschappij, en dit in

de verschillende leefgemeenschappen.

...met ruimte voor handel en
ambachtelijke bedrijven
Binnen het wettelijk kader wordt gestreefd

naar een verwevenheid van handel en am-

bachtelijke bedrijven in de woonkernen,

zonder de woonfunctie te hinderen.

Het BPA zonevreemde bedrijven zal verder worden uitge-

werkt. Bestaande initiatieven van de middenstand zullen ver-

der worden gesteund. Het bestuur zorgt voor een KMO-loket.

Veilig op weg via “globaal plan”
De nieuwe bestuursmeerderheid zal het dos-

sier over de omleidingsweg rond Zoersel

strikt opvolgen en blijven pleiten voor een

spoedige realisatie en waar mogelijk een

groene buffer.

Via een globaal plan zullen maatregelen worden genomen

waarbij de veiligheid van de weggebruikers, in het bijzonder

voetgangers en fietsers, wordt verhoogd. Er wordt meer werk

gemaakt van de inrichting van zones 30, van bijkomende

fietspaden, het zoeken naar alternatieve fietsverbindingen en

het ontwerpen en uitvoeren van een fijnmazig fietsnetwerk.

Het bestuur blijft ook ijveren voor meer veiligheid op de ge-

westwegen. Voor de Oostmallebaan wordt aangedrongen op

een structureel onderhoud alsook voor de heraanleg van het

fietspad. Dit laatste geldt ook voor de Westmallebaan, terwijl

het bestuur ook blijft ijveren voor de aanleg van een afzon-

derlijk fietspad langs de N12 van Malle via Sint-Antonius
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naar Schilde. Het bestuur maakt ook zo snel mogelijk werk

van de heraanleg van het fietspad langs de Eikenlaan. De car-

poolparking aan De Haan wordt zo snel mogelijk uitgevoerd.

Zorgzaam Zoersel via
een “sociaal huis”
Het bestuur streeft naar een optimalisering

van de bestaande diensten (wegwerken van

wachtlijsten,...) vooraleer bijkomende dien-

sten worden opgericht. Door het inrichten

van een “sociaal huis”, wordt het huidige gemeentelijke en

OCMW takenpakket gebundeld. Op die manier moet de be-

volking voor alle aanvragen op dezelfde plaats zijn, en wordt

de drempel naar sociale dienstverlening verlaagd.

Seniorenbeleid
gericht op kwaliteit
Voor de grote groep actieve senioren voert

het bestuur een voorwaardenscheppend be-

leid, ondersteunt en organiseert zij activitei-

ten en ontmoetingsmogelijkheden (bijvoor-

beeld: seniorensportdag, seniorendag, ontmoetingsruimten

voor senioren in de deelgemeenten,...).

Voor de hulpbehoevende senioren zullen alle maatregelen die

worden genomen in functie staan van het zo lang mogelijk

kunnen thuiswonen van senioren, echter wel met de nodige

leefkwaliteit.

Actieve ondersteuning
van het verenigingsleven
Nieuwe infrastructuur wordt kleinschalig

uitgebouwd, en gericht op de Zoerselse ge-

meenschap.

Het bestuur doet aan actieve cultuursprei-

ding, en wil cultuur bereikbaar maken voor de hele bevolking,

ondermeer door de organisatie van een culturele week. Het

cultureel patrimonium van de gemeente wordt geïnventari-

seerd en gevaloriseerd. De promotie van de gemeente naar

buitenuit zal in de toekomst meer op een regionale manier

worden aangepakt. Er zal naar een integratie worden toege-

werkt van de verschillende initiatieven. Voor de sportieve

infrastructuur wordt werk gemaakt van een doelmatig en effi-

ciënt beheer ervan.

Met bijzonder aandacht
voor de jeugd
De jeugd heeft onze volle aandacht in alle

beleidsdomeinen. Het bestuur zal meer aan-

dacht besteden aan “jeugdwelzijn”, dit wil

zeggen ook gericht op jongeren in pro-

bleemsituaties, terwijl het jeugdwerk natuurlijk verder wordt

ondersteund.

Het project van de buitenschoolse kinderopvang te Sint-Anto-

nius, wordt na een jaar werking geëvalueerd. Nieuwe beslis-

singen worden in functie van deze evaluatie genomen.

De speelpleinwerking blijft bestaan, en wordt waar mogelijk

uitgebreid naar de kortere vakanties. Alleszins zal in deze

kortere vakanties voor opvang worden gezorgd.

Een leven lang leren
Op het vlak van onderwijs moet de goede

samenwerking die er bestaat tussen de zeven

scholen van diverse netten worden verder

gezet. Het bestuur blijft in de diverse be-

leidsdomeinen een aanbod creëren naar de

scholen toe, zoals de scholenveldloop, boomplantacties, be-

zoeken aan het gemeentehuis,....

Na de erkenning van het filiaal van de muziek- en woordaca-

demie, blijft het bestuur ervoor ijveren dat ook het kinderate-

lier een volwaardig filiaal beeldende kunst wordt.

In de Achterstraat komt een verkeerspark voor alle Zoerselse

scholen en ook een oefenterrein voor leerling-autobestuurders.

Veilig Zoersel
Het bestuur werkt voluit aan een succesvolle

en snelle invoering van de eenheidspolitie.

Het accent moet blijven liggen op burger-

vriendelijkheid, preventie en bereikbaarheid.

De wijkwerking wordt uitgebreid en zicht-

baar gemaakt.

Het bestuur streeft ernaar het commissariaat van de politie-

zone te bekomen in de Achterstraat.

De bestrijding en het voorkomen van inbraken is een priori-

teit. De verschillende maatregelen die in dit verband reeds

werden genomen zullen nog verder worden uitgebreid. Ter

voorkoming van fietsdiefstallen zullen meer preventieve

acties worden genomen (bijvoorbeeld het promoten van fiets-

gravering) en zal gezorgd worden voor meer beveiligde

fietsstallingen.

U kunt de volledige nota “Krachtlijnen bestuursperiode 2001-2006” ook gratis toegestuurd

krijgen of ontvangen via e-mail. Hiervoor neemt u contact op met de gemeentelijke dienst

Communicatie en Voorlichting, tel. 03/380.13.02 of e-mail: communicatie.voorlichting@zoersel.be.



WIJ BEHANDELEN DEZE 8 THEMA’S

Voelt u zich aangesproken om uw steentje bij te dragen door uw sug-

gesties door te spelen aan de stuurgroep, dan kunt u dit bij de

gemeentelijke Jeugddienst, Halle-Dorp 37, tel. 03/380.13.92 of e-mail:

jeugddienst.zoersel@uptomail.com.

JEUGDWERKBELEIDSPLAN 2002-2004
De opmaak van een nieuw jeugdwerkbeleidsplan is dus in volle gang.

Onze vliegende reporters zijn op pad om zowel kinderen, jongeren,

ouders als andere bevoorrechte getuigen te bevragen over het

gemeentelijk jeugd(werk)beleid.

Een ontwerpplan zou tegen eind maart op tafel moeten liggen.

U bent uitgenodigd om op zaterdag 31

maart om 14 uur naar het Koetshuis in

het gemeentepark te komen, waar wij de

krachtlijnen zullen voorstellen. U kunt er

uw bemerkingen kwijt aan de stuurgroep.

OPROEP
Om goed te kunnen plannen, moeten we een goede kennis hebben van de huidige situatie van de jeugd en het jeugd-

werk in Zoersel. Om de nodige gegevens te verzamelen doen wij een beroep op jeugdverenigingen, individuele kinderen

en jongeren én “bevoorrechte getuigen”. Daarvoor zijn wij tijdens de maanden februari en maart nog op zoek naar:

HÉ, HET JÉWÉBÉPÉ

Bij het begin van deze nieuwe legislatuur startten wij met de opmaak

van een jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004. Dit is een plan waarin het

gemeentebestuur aangeeft welke beleidsmaatregelen het de komende

drie jaar wil nemen ten voordele van de Zoerselse jeugd in het alge-

meen en het jeugdwerk in het bijzonder. Door het opstellen van zo’n

plan krijgt het gemeentebestuur subsidies van de Vlaamse

Gemeenschap voor de uitvoering ervan.

Het schepencollege is hiervoor verantwoordelijk en roept de hulp in

van een stuurgroep voor een uitvoe-

rige bevraging van heel wat kin-

deren en jongeren of mensen

die veel met jongeren te ma-

ken hebben. De stuurgroep

zal in naam van het schepen-

college een plan opmaken.

STUURGROEP
Een goede stuurgroep is dan ook de eerste stap naar een goed plan.

Hier vindt u een verscheidenheid aan mensen die een hart hebben

voor alles wat jong en actief is, die het klappen van de zweep binnen

het lokale jeugdwerk kennen, die verder durven kijken dan hun neus

lang is en die daarenboven nog zelf de handen uit de mouwen willen

steken.

De stuurgroep is als volgt samengesteld:

Bart Sebreghts, schepen voor jeugd,

Kristien Schryvers, jeugdconsulente,

Tom Claes, medewerker jeugdhuis De Non,

Saskia Sprangers, chiroleidster,

Marieke Mensink, geïnteresseerde jongere,

Thomas Vochten, doorleefd jeugdwerker,

Danny Van de Velde, Volwassen begeleiding KLJ,

Paul De Klerck, jeugdbrigadier,

Luc Kennis, geïnteresseerd gemeenteraadslid.
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De ophaling van de grijze huisvuilzak-

ken is in onze gemeente uitbesteed aan

een privé-onderneming. Omdat er ons

nogal wat klachten bereikten over niet-

opgehaalde huisvuilzakken hebben we

op 15 en 16 januari een controle gedaan

op de inzameling van de grijze huisvuil-

zakken. We namen de proef op de som

en gingen twee dagen op toer met de

vuilkar. Alle onregelmatigheden werden

genoteerd.

Zo konden wij constateren dat er heel

wat huisvuilzakken bleven staan omwil-

le van slechte afspraken met de ophaler.

De ophaler startte zijn ophaaltoer al om

7 uur in plaats van om 7u.30. In dit half

uur worden er echter nog veel grijze

zakken buitengezet en deze werden dus

niet opgehaald. Ondertussen hebben we

met de ophaler duidelijke afspraken ge-

maakt rond de aanvang van de toer zo-

dat dit alvast van de baan is.

Tot onze grote verrassing bleek dat er

echter ook heel wat huisvuilzakken blij-

ven staan waar de ophaler geen schuld

aan heeft. In totaal maar liefst 135 grijze

zakken werden bewust niet opgehaald.

Hiervoor zijn er verschillende redenen.

- Te laat buitengezet:

de huisvuilzakken moeten vóór 7u.30

buiten staan. U kunt ze desnoods de

avond voordien vanaf 19 uur al bui-

tenzetten.

- Verkeerde zak:

het restafval moet in een grijze zak

met opdruk “gemeente Zoersel”. Deze

zakken kunt u kopen in het gemeente-

huis, de loketdiensten of in sommige

supermarkten.

De kostprijs is 20,- fr. per zak.

Zakken met een andere opdruk of zon-

der opdruk worden niet meegenomen.

- Glas:

er zijn heel veel zakken die glas bevat-

ten (bokalen, flessen,…). Glas hoort

niet thuis in uw grijze zak maar wel in

de glasbollen. Glas is een recycleer-

bare fractie en hoort dus niet thuis bij

het stortafval.

U moet bovendien ook maar eens stil-

staan bij het gevaar voor de ophalers

als er scherven door de zakken zouden

steken.

- Niet zichtbaar:

de zakken moeten duidelijk zichtbaar

tegen de straat aangeboden worden.

Staan ze achter een muurtje of haag of

staan ze te ver, dan blijven ze staan.

- Te zwaar of te groot:

De zakken moeten dichtgebonden

worden met een koordje, bijgevoegde

strip of iets dergelijks. Het heeft geen

zin om er een bijkomende zak aan te

hangen zodat het afval er toch maar

zou ingaan. Kan het echt niet in een

grijze zak, dan moet u het meegeven

met het groot huisvuil. Dit wordt elke

maand, na reservatie, opgehaald.

Uw huisvuilzak mag maximum niet

meer dan 30 kg wegen. Stukken die

meer dan 30 kg wegen, horen ook

thuis bij het groot huisvuil. Met steen-

puin en dergelijke kunt u op het kring-

looppark terecht.

Wij hopen dat u hiermee in de toekomst

rekening houdt zodat we niet steeds

moeten terugkomen om onregelmatige

zakken op te halen.

Wilt u ook meer geld bekomen door (huishoudelijk) af-

val te voorkomen? Dan kunt u nu bij de provincie Ant-

werpen terecht. De provincie heeft namelijk een subsi-

dieregeling uitgewerkt die jeugdbewegingen, milieuver-

enigingen, sportclubs, winkeliersverenigingen, wijkco-

mités, ... maar ook (groepen van) individuen wil aanzet-

ten om projecten uit te werken die huishoudelijk afval

voorkomen.

Met afvalpreventie wordt bedoeld dat ofwel het ontstaan

van huishoudelijke afvalstoffen wordt voorkomen ofwel

dat de huishoudelijke afvalstoffen hergebruikt worden

zodat ze niet in het ophaalcircuit terechtkomen. De sub-

sidie is dus NIET bedoeld voor projecten rond sorteren

of selectieve inzameling! Enkel dus die verenigingen

die afval vermijden.

Het project moet uitgevoerd worden in de provincie

Antwerpen en nog niet gestart zijn of nog in uitvoering

zijn op het ogenblik dat de subsidieaanvraag wordt in-

gediend. Openbare besturen, intercommunales, politieke

partijen en individuele commerciële bedrijven of zelf-

standige ondernemers komen niet in aanmerking voor

deze subsidie. Ook scholen zijn uitgesloten, aangezien

de huidige onderwijswetgeving niet toelaat dat de

provincie hen subsidies geeft voor afvalpreventie.

Deze projecten kunnen voor 100% gesubsidieerd wor-

den met een minimum van 50.000,- fr. of een maximum

van 200.000,- fr.

Subsidieaanvragen moet u vóór 1 april 2001 aan de

hand van een standaard aanvraagformulier indienen. Dat

aanvraagformulier, het subsidiereglement zelf en de toe-

lichting, kunt u raadplegen op de provinciale website:

<http://www.provant.be/milieu> (onder de rubriek “pro-

vinciale subsidiereglementen”).

U kunt dit alles ook aanvragen bij:

Provincie Antwerpen, Dienst Milieu en Natuurbehoud,

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen,

tel. 03/240.57.55, fax 03/240.57.52,

e-mail: dmn@admin.provant.be

of

bij de gemeentelijke dienst Leefmilieu en Landbouw via

het gratis groene nummer 0800/14.529.

135 grijze zakken
niet opgehaald!!!
Vaak met reden...

PROVINCIALE SUBSIDIE

projecten die afvalpreventie stimuleren
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Van Vormingscentrum Dakhuus vzw
“Cursussen, Lente 2001”
U vindt in de folder een uitgebreid aanbod
aan cursussen informatica, algemene vor-
ming, talen en hobby. Het nieuwe cursus-
aanbod gaat reeds vanaf februari 2001 van
start. Voor meer informatie kunt u bellen
naar tel. 03/633.00.75.

Van de Federale Overheid
en de Europese Unie

“Straks vervangt de euro de frank”
Op 1 januari 1999 werd de Europese een-
heidsmunt, de euro, de officiële munteen-
heid in België. Sindsdien kunt u dus in
euro betalen met overschrijvingen,
cheques, betaal- en kredietkaarten. Vanaf
1 januari 2002 zult u kunnen betalen in
klinkende euromunten en -biljetten. Wel-
licht stelt u zich een aantal vragen bij de
euro. Wat betekent de euro als eenheids-
munt? Hoe wordt de euro ingevoerd? Wat
verandert er voor mij als consument, loon-
trekkende, gepensioneerde,…? Op deze
en nog andere vragen vindt u een ant-
woord in deze folder. Voor al uw eurovra-
gen kunt u ook terecht op het groene
euronummer, tel. 0800/12.002.

Van Bouwservice bvba
- “Bouwgids:

Werk met vakbekwame aannemers”
Onze wetgeving inzake ruimtelijke orde-
ning en stedenbouw is bijzonder complex.
Wie een woning wil kopen of gaat bou-
wen of verbouwen, neemt dan ook best
geen risico’s. Vooraleer u een woning
koopt of om het even welk bouwwerk
aanvat, heeft u er alle belang bij om goed
geïnformeerd te zijn. In deze bouwgids
vindt u dan ook een bron aan essentiële
informatie. Naast informatie over bouwen
of kopen van een woning, bevat de bouw-
gids ook heel wat nuttige adressen en tele-
foonnummers.
De brochure is een uitgave van Bouw-
service bvba, tel. 09/222.24.12.

Van de Vlaamse Gemeenschap
- “Voorlezen doet kinderen groeien”

Deze folder in bladwijzervorm wil
(jong)volwassenen motiveren en aanzetten
tot het voorlezen aan kinderen. Onder het
motto “Voorlezen, het leukste kwartiertje
van de dag”, worden negen praktische tips
gegeven om het voorlezen te bevorderen.
De bladwijzer kunt u gratis afhalen op het
gemeentehuis. Meer inlichtingen op het
nummer 011/26.99.00.

- “BIS verlegt je grenzen”
Het B.I.S. of Begeleid Individueel Stude-
ren is laagdrempelig afstandsonderwijs.
Het biedt zowel aan jongeren als aan vol-

wassenen de kans om hiaten in het studie-
verleden weg te werken, zich voor te
bereiden op een overheidsexamen of zich
bij te scholen. Regelmatig wordt het cur-
susaanbod uitgebreid of aangepast. De
wijzigingen zijn opgenomen in de nieuwe
BIS-studiegids. In de plooifolder van het
BIS vindt u een invulstrook om de studie-
gids aan te vragen. Voor meer informatie
over de studiemogelijkheden van het BIS
bel de gratis infolijn 0800/92.370.

- “Een Ruimtelijk Beleid voor Vlaanderen.
Soepel als het kan, streng als het moet.”
U wilt een woning kopen, bouwen of ver-
bouwen? Als u vragen hebt over wat kan
of niet kan, neem dan eerst contact op met
de dienst Ruimtelijke Ordening van het
gemeentebestuur. Het foldertje geeft in het
kort weer welke stappen u moet zetten
vooraleer u begint met bouwen of verbou-
wen. Voor algemene informatie rond bou-
wen en verbouwen bel naar de Vlaamse
Infolijn 0800/302.01.

Van de Stichting Vlaams Erfgoed (SVE)
- “Stichting Vlaams Erfgoed heet u welkom

in Monumentenland”
Voelt u zich aangetrokken tot de vele dui-
zenden monumenten die Vlaanderen telt
en wilt u mee zorg dragen voor dit waar-
devol gemeenschappelijk erfgoed? Zo ja,
dan moet u beslist eens kennismaken met
de Stichting Vlaams Erfgoed. In het fol-
dertje dat zij nu uitgeven, verneemt u
meer omtrent de werking en de doelstel-
lingen van de vereniging. Wilt u ingaan op
een monumentale uitnodiging, dan kunt u
via een inschrijvingsformulier lid worden
van de vereniging SVE.
Wenst u meer inlichtingen? Telefoneer
dan naar 02/512.22.72.

Van de Unie van Zelfstandige Ondernemers
- “Activiteitenkalender, voorjaar 2001”

Wilt u meer weten over de mogelijkheden
van een eigen zaak? Dan bent u welkom
op de info-avonden van UNIZO Starters-
service. UNIZO Startersservice is een ini-
tiatief van de Unie van Zelfstandige On-
dernemers in samenwerking met verschil-
lende partners. Al wie concrete plannen
heeft om een eigen zaak te starten, kan
terecht op de UNIZO startersmarkten en
starterscursussen. De juiste datums en
plaatsen van de startersactiviteiten, vindt u
in de folder. Wenst u meer informatie over
deze activiteiten? Contacteer dan UNIZO
Startersservice te Antwerpen,
tel. 03/213.92 56.

De meeste van deze brochures of folders
kunt u op het gemeentehuis of de loketdien-
sten verkrijgen of liggen er ter inzage.

NIEUWE BROCHURES EN FOLDERS

In tegenstelling tot wat de meesten denken, heb-

ben de huishoudens een niet onbelangrijk water-

verbuik. Tenminste 1/3 van het verbruik in Vlaan-

deren komt op rekening van de gezinnen. Dit

heeft onder meer tot gevolg dat 70 à 80% van de

rivieren bevuild wordt door huishoudelijk afval-

water.

Onder de naam “Water voor Mogen” lanceert het

WWF (Word Wildlife Fund), in samenwerking

met de Vlaamse overheid, op 22 maart een cam-

pagne om deze verontrustende tendens een halt

toe te roepen.

Deze campagne richt zich vooral tot de gezinnen

en bestaat uit een educatief pakket met praktische

tips als u bouwt of verbouwt. Dit pakket bevat

onder andere tips voor het gebruik van toiletten,

kranen, doucheknoppen, leidingen en huishoud-

apparaten maar ook regenwateropvang en -infil-

tratie.

Ook verdelers van waterbesparende technieken

zijn hierin opgenomen.

Het is ook de bedoeling dat er enkele vraagjes

worden ingevuld om meer te weten te komen over

het waterverbruik bij gezinnen.

U kunt dit pakket GRATIS ontvangen door onder-

staande inschrijvingsstrook terug te sturen naar:

WWF-Belgium,

“Water voor Morgen”,

Waterloosteenweg 608, 1050 Brussel.

Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht op

het gratis groene nummer van de gemeentelijke

dienst Leefmilieu & Landbouw, 0800/14.529 of

mailen naar leefmilieu.landbouw@zoersel.be.

nieuwe campagne van het WWF

WATER VOOR MORGEN

Ja, stuur mij gratis het pakket

“Duurzaam watergebruik”.

Naam:.......................................................................

Straat:.......................................................................

Postcode: ................................................................

Gemeente:..............................................................

Knip dit inschrijvingsformulier uit en stuur

het in een voldoende gefrankeerde om-

slag naar:

WWF-Belgium, “Water voor Morgen”,

Waterloosteenweg 608,

1050 Brussel.
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De omgeving van de Kerkhoflei in St.-Antonius krijgt

geen rustpauze. De werkzaamheden in de Heybleu-

kenstraat, de Frans Hensbergenstraat, de Alfons Buts-

straat, de Nieuwstraat en de Heimeulenweg zijn in-

middels ver gevorderd. Rond april start Aquafin nv

met de aanleg van de hoofdriool in de Kerkhoflei en

het Jukschot. Maar ondertussen krijgt een groot deel

van het St.Teunisplein een grondige heraanleg. Dit is

het eerste luik van een ware “metamorfose” van de

omgeving rond de kerk.

Half februari komt het deel tussen de Handelslei en de

kleuterschool Antoontje aan de beurt. Vooreerst krijgt

het plein ruimte bij. Het stukje grond vlak achter de

kerk, vroeger gebruikt voor de opslagplaats van bouw-

materialen, werd overgedragen aan het gemeentebe-

stuur. Hierdoor krijgt de omgeving van de kerk meer

ademruimte. De andere gronden van de vroegere op-

slagplaats krijgen een woonfunctie. Dit alles past in

het BPA-Kerkhof en Omgeving. De woningen en

appartementen die daar komen, zullen aansluiten bij

het plein en het landelijk karakter van de omgeving

respecteren en versterken.

H E R A A N L E G  S I N T - T E U N I S P L E I N
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Het plein zelf moet verkeersarm worden, zonder rij-

wegverbinding naar de Kwikaard. Er blijft wel een

verbinding maar dan volgens het “woonerfprincipe”,

dus waar voetgangers en fietsers voorrang krijgen. Het

plein moet het centrum worden van de dorpskern,

waar het gemeenschapsleven centraal staat. Wonen,

ontspanning, recreatie, wandelen, ... worden er ge-

combineerd en krijgen een functie in deze centrale

ontmoetingsplaats. Tijdens de eerste fase van de her-

aanleg zal dit beeld nog niet volledig gerealiseerd

kunnen worden, maar de verfraaiing en de ordening

van de ruimte worden wel goed zichtbaar. Er blijft

veel ruimte voor parkeren afgewisseld met groen. De

keuze viel op streekeigen beplanting: hazelaar, es, eik,

meidoorn, klimop, zwarte vlier en gelderse roos.

Achteraan komt een klein groen grasperk omzoomd

met hazelaars en klimop. Voor het politiecommissari-

aat blijft er een groot groen plein voor kermissen en

feestelijkheden. Dit luik zal in een latere fase afge-

werkt worden. Zo is er later ook, als ontsluiting van

het plein achteraan, een verbindingsweg voorzien

langs de kleuterschool naar de Kerkhoflei.
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BBBBEEEEHHHHEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAADDDD
VVVVAAAANNNN    DDDDEEEE
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Zoersel heeft een goed draaiende openbare

bibliotheek met meer dan 6.000 gebruikers

en een gemotiveerde groep medewerkers.

Voor het adviesorgaan van de bibliotheek

zijn wij op zoek naar enthousiaste leden.

DOE DE TEST

❏ Bent u een geïnteresseerde bibliotheek-

gebruiker die in Zoersel woont?

❏ Hebt u goede ideeën voor de verdere uit-

breiding van onze dienstverlening?

❏ Hebt u mogelijk ervaring in het biblio-

theekwerk en kunt u deze op een posi-

tieve manier aanwenden bij het geven

van adviezen?

❏ Hebt u een verfrissende kijk op de open-

bare bibliotheek van de 21ste eeuw?

Hebt u drie of vier maal “ja” geantwoord,

dan bent u onze vrouw/man. Aarzel niet en

stel u kandidaat voor de beheerraad van de

openbare bibliotheek. De beheerraad is een

adviesorgaan dat bij elke legislatuur her-

nieuwd wordt. De beheerraad adviseert de

bibliotheek én het gemeentebestuur. Er zijn

geen financiële of materiële voordelen aan

verbonden. De raad vergadert minstens

twee maal per jaar.

PRAKTISCH

Uw kandidatuur moet u, vóór 9 maart

2001, richten aan het College van burge-

meester en schepenen, Kasteeldreef 55,

2980 Zoersel.

De gemeenteraad benoemt nadien de leden

van de beheerraad.

VOOR MEER INFORMATIE:

Janne Verstrepen,

Plaatselijke Openbare Bibliotheek,

Zonneputteke 1B, 2980 Zoersel,

tel. 03/312.94.04.

Heel binnenkort zal het gemeentebestuur

de werking opstarten van de nieuwe cul-

turele raad. Elke vereniging, organisatie,

dienst... die een actieve culturele werking

in de gemeente heeft, kan lid worden van

de culturele raad.

Daarnaast kunnen ook geïnteresseerde

individuele inwoners deelnemen aan de

werkzaamheden van de raad, met andere

woorden elke inwoner van Zoersel. Voor

al deze geïnteresseerde inwoners hebben

we een oproep in petto. Maar vooreerst

geven we heel in het kort weer wat de

culturele raad zoal uitspookt.

ADV I E S O R G A A N

Door een decreet van de Vlaamse over-

heid is sinds 1991 elke Vlaamse gemeen-

te verplicht een culturele raad op te rich-

ten. De essentiële opdracht van de cultu-

rele raad is het verstrekken van adviezen.

Criterium om de culturele raad als ad-

viesorgaan aan te spreken, is steeds of er

al dat niet zaken in het geding zijn op het

ruime culturele vlak.

De culturele raad heeft zowel een advies-

recht als een adviesplicht. In een aantal

gevallen is het gemeentebestuur verplicht

om de raad advies te vragen, in een aan-

tal gevallen kan de culturele raad zelf ad-

viezen formuleren.

De voorbije zes jaar formuleerde de raad

tal van adviezen. Enkele voorbeelden:

advies over een nieuw subsidiereglement

voor socio-culturele verenigingen, advies

over “De Bijl” als tentoonstellingsruimte,

advies over aankoop van kunstwerken,...

IN I T I AT I E F N E M E R

VA N C U LT U R E L E AC T I V I T E I T E N

Naast een adviserende opdracht treedt de

culturele raad op als initiatiefnemer en

organisator van een aantal culturele initi-

atieven. In het verleden organiseerde de

culturele raad onder andere volgende

activiteiten: kunsttentoonstellingen

(“Kunst en poëzie”, “Seniorenkunstten-

toonstelling”,...), de uitreiking van de

jaarlijkse cultuurprijs, de verenigingen-

dag, het feest van de Vlaamse Gemeen-

schap,...

FO RU M E N O N T M O E T I N G S P L A AT S

Aangezien de culturele raad is samenge-

steld uit vertegenwoordigers van vereni-

gingen en alle geïnteresseerden in het

culturele leven van onze gemeente is het

uiteraard ook bij uitstek een forum, een

plaats waar mensen elkaar kunnen leren

kennen, ontmoeten, discussiëren...

U O O K?

De volgende zes jaar willen we uiteraard

opnieuw zoveel mogelijk mensen betrek-

ken bij de werking van de culturele raad.

Daarom zijn we op zoek naar al die

mensen die geïnteresseerd zijn in het cul-

turele reilen en zeilen van onze gemeente

of die bij zichzelf het voelen kriebelen

om actief mee dingen te organiseren.

Misschien bent u dat wel? Zo ja, laat het

ons dan weten. Schrijf een kort briefje

naar of neem telefonisch contact op met

onderstaand adres.

IN F O

Contacteer de gemeentelijke Cultuurdienst,

Bart Van Santvliet,

Halle-Dorp 37, tel. 03/380.13.93.

CCCC UUUU LLLL TTTT UUUU RRRR EEEE LLLL EEEE     RRRR AAAA AAAA DDDD
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WAT IS EEN GECORO?

Gecoro is de afkorting van gemeentelijke commissie voor

ruimtelijke ordening. Het is hét adviesorgaan voor

ruimtelijke ordening in elke gemeente. De voornaamste

opdrachten van de Gecoro hebben te maken met plan-

ning, advies geven, opmerkingen maken of voorstellen

doen over alle aangelegenheden in verband met

ruimtelijke ordening.

WIE MAAKT DEEL UIT VAN EEN GECORO?

De Gecoro bestaat uit minstens 9 en maximum 13 leden.

Elk lid heeft een plaatsvervanger. Minstens één vierde

van de leden zijn deskundigen op het gebied van

ruimtelijke ordening. De andere leden vertegenwoordigen

de voornaamste belangengroepen binnen de gemeente.

De gemeenteraad legt vast welke organisaties of

verenigingen representatief zijn. Vanuit de diverse

maatschappelijke geledingen worden personen voorgedra-

gen. Elke kandidatuur moet uitgebreid gemotiveerd wor-

den. De gemeenteraad stelt de leden aan. De Vlaamse

regering bekrachtigt dit besluit.

GEZOCHT: KANDIDAAT-DESKUNDIGEN

Deze oproep richt zich specifiek tot kandidaat-deskundi-

gen. Bent u deskundig op het gebied van ruimtelijke

ordening, op basis van kennis en ervaring met de lokale

toestand of op basis van diploma? Hebt u voeling met

wat leeft in onze gemeente? Hebt u inzicht in ruimtelijke

ordening? Bent u bereid rapporten door te nemen en hier-

van een inhoudelijk beeld te vormen om zo tot een advies

te komen in functie van het algemeen belang? Kunt u op

lange termijn denken? Bent u communicatievaardig en

luisterbereid zonder vooringenomenheid?

WAT MOET U DOEN?

Kunt u zich enigszins terugvinden in het hierboven

geschetste profiel, dan bent u onze vrouw/man. Wij

verwachten van elke kandidaat een uitgebreide nota

waarmee u aantoont dat u aan het profiel voldoet. U moet

uw kandidatuur vóór 22 maart 2001 richten aan het

College van burgemeester en schepenen, Kasteeldreef 55,

2980 Zoersel. De eerste vergadering van de Gecoro

voorzien wij in mei 2001.

MEER INFORMATIE:

Hiervoor kunt u terecht bij Jan Koninkx,

gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening & Huisvesting,

tel. 03/380.13.97,

e-mail: jan.koninkx@zoersel.be.

Bijkomende informatie vindt u ook op de website:

- www.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/index.html

- www.vvsg.be

MMMM IIII LLLL IIII EEEE UUUU RRRR AAAA AAAA DDDD

MILIEURAAD BLIJFT, VGC VEMINA VERDWIJNT

Onze gemeente heeft een overeenkomst afgesloten met het Vlaamse

Gewest over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid (mina-beleid).

Volgens deze overeenkomst moet de gemeente beschikken over een

mina-raad of milieuraad. De werking van de milieuraad werd de vorige

legislatuur afgestemd op de werking van de Verruimde Gemeenteraads-

commissie Verkeer Milieu en Natuurbehoud (VGC Vemina). De reeds

bestaande VGC Vemina werd toen verruimd met kandidaten van belan-

gengroepen. Het had immers weinig zin een milieuraad op te richten die

volledig los van de VGC Vemina stond en telkens opnieuw over dezelfde

thema’s zou vergaderen. Deze legislatuur zal de VGC Vemina niet meer

samengesteld worden. De milieuraad zal in zijn “klassieke” vorm wor-

den opgericht.

WAT IS EEN MILIEURAAD?

De milieuraad is hét adviesorgaan van de gemeente inzake milieu- en

natuurbeleid. Hij bestaat voor minstens één derde uit milieu- en natuur-

verenigingen. Verder uit een evenwichtige verdeling van vertegenwoor-

digers uit de volgende instanties of belangengroepen:

- milieu- en natuurverenigingen,

- onderwijsinstellingen,

- socio-culturele organisaties,

- beroepsgroepen.

Ook geïnteresseerde burgers mogen deelnemen. Zij mogen wel nooit

een meerderheid vormen.

De gemeenteraad benoemt de leden van de milieuraad.

BENT U KANDIDAAT? (*)

Behoort u tot één van deze groepen? Hebt u bijzondere interesse voor

het milieu- en natuurbeleid in onze gemeente? Hebt u deskundigheid of

ervaring met deze materie? Stel u kandidaat voor de nieuwe gemeente-

lijke milieuraad. In uw kandidatuur schrijft u waarom u interesse hebt

voor de milieuraad en welke belangengroep u vertegenwoordigt. Als u

uw kandidatuur indient als geïnteresseerde inwoner, moet u dit ook ver-

melden. Uw kandidatuur moet vóór 22 maart 2001 gericht worden aan

het College van burgemeester en schepenen, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel.

(*) Op de VGC Vemina van 2 maart en 23 mei 2000 hebben al een aan-

tal leden zich kandidaat gesteld voor de nieuwe milieuraad. Deze

kandidaturen blijven in principe geldig. Aan deze personen zal wel

gevraagd worden of zij hun kandidatuur nog handhaven.

MEER INFORMATIE:

Hiervoor kunt u terecht bij Monique De Feyter,

gemeentelijke dienst Leefmilieu & Landbouw,

tel. 03/380.13.43 of e-mail: monique.defeyter@zoersel.be
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AG E N D A

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

BINNEN. DATA VAN ADVIESRADEN KUNNEN NADIEN SOMS

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

ZIE OOK TELETEKST PAG. 717

PP OO LL II TT II EE KK EE

KK AA LL EE NN DD EE RR

VOLGENDE EDITIE : april 2001
artikels binnen : 23/03/2001

periode :22/02/2001 - 19/04/2001
Dienst Communicatie & Voorlichting, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

tel. 03/380.13.01, fax. 03/380.13.30, e-mail: nadia.kerschot@zoersel.be

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

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:
donder 22 maart, Koetshuis, 20 uur

donderdag 26 april, Koetshuis, 20 uur

MILIEURAAD:
Voor meer info dienst leefmilieu, 03/380.13.43

VGC GECORO:
Voor meer info dienst stedebouw, 03/380.13.97

SPORTRAAD:
Voor meer info sportdienst, 03/380.13.91

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

SENIORENRAAD:
vrijdag 30 maart, Zonneputteke, 14 uur

Voor meer info secretariaat OCMW, 03/312.94.32

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

JEUGDRAAD:
Voor meer info jeugddienst, 03/380.13.90

REDACTIERAAD GGD:
Voor meer dienst communicatie & voorlichting, 03/380.13.01

H U I S A R T S E N

F E B R U A R I
za 24 : Dr. Eggers Tom, Oude Meirstraat 32, Malle (03/312.18.63)

zo 25 : Dr. Eggers Paul, Oude Meirstraat 32, Malle (03/312.18.63)

M A A R T
za 3 : Dr. Eggers Tom, Oude Meirstraat 32, Malle (03/312.18.63)

zo 4 : Dr. Geys, Turnhoutsebaan 73, Oostmalle (03/309.02.84)

za 10 : Dr. Christiaensen G.,

Antwerpsesteenweg 322 A1, Westmalle (03/309.44.20)

zo 11 : Dr. Jagers, Lotelinglaan 29 (03/385.14.51)

za 17 : Dr. Michels, Halle-Dorp 124 (03/385.33.77)

zo 18 : Dr. Peeters Els, Kapellei 32 (03/385.10.85)

za 24 : Dr. Rabijns, Halle-Dorp 100 (03/385.41.42)

zo 25 : Dr. Sauwer, Handelslei 60 (03/383.17.55)

za 31 : Dr. Van den Broeck, Zandstraat 23 (03/312.05.22)

WACHTVERANTWOORDELIJKE: Dr. Birgit Van Gulck (03/309.02.84)
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NIEUWE OPENINGSUREN
DE POST

POSTKANTOOR ZOERSEL 1
Kerkhoflei 16, tel. 03/383.08.18,
maandag:
van 8 tot 12u.30 en
van 13u.30 tot 18 uur,
dinsdag tot vrijdag:
van 8 tot 12u.30 en
van 13u.30 tot 17 uur.
zaterdag:
van 9 tot 12 uur
(niet in juli en augustus)

POSTKANTOOR ZOERSEL 2
Dorp 46, tel. 03/312.20.03,
maandag: van 11 tot 13 uur en van 14 tot 18u.30
dinsdag tot vrijdag: van 9 tot 12u.30 en van 14 tot 16 uur.

GEMEENTEBESTUUR ZOERSEL

VERKOOPT FIETSEN

Het gemeentebestuur ver-

koopt bij opbod een aantal

fietsen. De verkoop vindt

plaats op donderdag 22

maart om 18 uur aan het poli-

tiecommissariaat (Kerkhoflei

14, St.-Antonius). De fietsen

kunt u bezichtigen vanaf

17u.45.

De DIENST OPVANGGEZINNEN zoekt nieuwe
ONTHAALMOEDERS voor de dagopvang van
kinderen tussen 0 en 3 jaar tijdens de werku-
ren van hun ouders. En/of opvang van kinde-
ren tussen 3 en 12 jaar voor- en naschools en
op vakantiedagen.
WIJ VERWACHTEN:
kandidaten die: graag met kinderen omgaan,

kinderen in eigen huis opvangen, thuis zijn of in loopbaanonderbre-
king, tijd en ruimte willen maken om te spelen, slapen,... en die aan-
dacht hebben voor veiligheid en hygiëne.
WIJ BIEDEN:
een vaste, niet belaste dagvergoeding per kind per opvangdag, bege-
leiding vanuit de dienst, regelmatige vorming en contacten met andere
onthaalmoeders, uitleendienst van bedjes en ander materiaal en een
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen.
INTERESSE?
Contacteer dan de dienst Opvanggezinnen Zoersel, Kerkhoflei 16
(boven De Post), tel. 03/385.16.61.
Open op maandag, dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur en elke
eerste dinsdag van de maand tussen 19 en 20 uur.


