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gg dROOTSTE EMENE ELERROOTSTE EMENE ELERgg d
"Een nieuwe lente, een nieuw geluid". Pas
terug uit onze zustergemeente Lora del
Rio trok onze redactiesecretaris vanmid-
dag aan mijn mouw. "Of ik het editoriaal
niet was vergeten?"
Editoriaal, ach ja, ook in de paasvakantie
loopt onze planning gewoon door. Omdat
ik duidelijk overvallen was, kreeg ik in het
gemeentehuis onmiddellijk de suggestie
dan maar iets te plegen over de nieuwe
lente. Heel traditioneel, niet?
Een nieuwe lente, ja, die is er wel, en zelfs
een mooie. Maar is er ook een nieuw geluid?
Met 31 bezochten we onze zusterge-
meente in Andalusië. Schitterend
gewoon. Prachtsteden als Granada,
Cordoba, Sevilla in de buurt. Onmetelijke
landschappen. Stralende zon. Tapas om
de vingers van af te likken. Hart-
verwarmende gastvrijheid bovenal.
We waanden ons allen in een soort "hemel
op aarde". Eén zaak hield ons met de voe-
ten op de grond. Elke morgen bij het ont-
bijt werden we in het restaurant gecon-
fronteerd met oorlogsbeelden. Een oorlog
als feuilleton bijna. Afschuwelijk. 
En dat terwijl wij vonden dat we geluk had-
den in de zon te zitten terwijl het hier vroor.
Is dàt geluk hebben? Als je oorlogsbeelden
ziet, durf je dit haast niet meer uitspreken.
Geluk en ongeluk, het is zo relatief. Zoals
winnen en verliezen.
Een oorlog heeft nooit winnaars. Toch
geen échte. 
Dàt geluk hebben wij gelukkig dan weer
wel. Echte winnaars. Sportkampioenen
bijvoorbeeld. Of  winnaars van de cultuur-
prijs. We zijn er naar op zoek, zoals u in
deze flits kunt lezen.
Een nieuwe lente, een nieuw geluid? Een
nieuwe lente, ja, dat wel. Een nieuw geluid,
da's nog wat anders. Onze Socks mauwt
net hetzelfde. Net zoals de vogels in het
park. Heel de wereld klinkt hetzelfde.
En als we nu eens allemaal een toontje
lager zouden zingen?
Tot volgende maand!
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KKRRIINNGGLLOOOOPPPPAARRKK
ENKELE WIJZIGINGEN

Vanaf 1 april kunt u met al uw plastieken flessen en drankkartons

GRATIS op het kringlooppark terecht. Hierdoor willen we vermijden

dat deze anders in de grijze/bordeaux huisvuilzak verdwijnen. Op het

kringlooppark voorzien we hiervoor vier aparte containers. Bij de

plastieken flessen maken we een onderscheid tussen PE en PET.

PE staat voor Poly-Ethyleen. Deze flessen of flacons zijn meestal

(beperkt) doorschijnend en worden onder andere gebruikt voor:

- huishouddetergenten, vloeibaar of poedervormig,

- linnen- en vaatwasdetergenten,

- wasverzachters,

- bleekwaters, ruitwasmiddelen, ammoniakale oplossingen,

- gedistilleerd of gedemineraliseerd water,

- alcoholische oplossingen voor het huishouden, antivries,

- badschuim, shampoo, doucheschuim,

- melk, melkdranken, fruitsap, groentesap of soep.

PET-flessen zijn doorschijnende flessen. Ze bevatten

meestal koolzuurhoudende dranken.

Drankkartons en blikjes moeten nu ook in een apar-

te container. Uw blikjes mogen dus niet meer in de

container voor metaal.

Voortaan kunt u ook met asbesthoudende platen

en buizen op het kringlooppark terecht. Deze

mogen niet met het groot huisvuil aan huis wor-

den meegegeven. Wanneer u asbesthoudende pla-

ten op het kringlooppark aanbiedt, betaalt u hier-

voor 1,5 euro per m2 of bij de buizen: 1,5 euro per

lopende meter.

Net zoals voor de andere te betalen fracties wordt

dit achteraf gefactureerd.

Voor meer info kunt u terecht bij de gemeentelijke

dienst Leefmilieu via het gratis groene nummer:

0800/14.529 of u kunt ook rechtstreeks het kring-

looppark contacteren via tel. 03/309.16.62.



NIEUWE OPENINGSUREN
KRINGLOOPWINKEL DE CIRKEL

Bij de Cirkel kunt u terecht met al uw afgedankte spulletjes die best

nog door iemand anders kunnen gebruikt worden. Of bent u op

zoek naar een goedkoop cadeau, leuke vest, tv,… dan kunt u ook

altijd bij de Cirkel in Brecht terecht.

De nieuwe openingsuren zijn:

- maandag tot en met vrijdag van 9u.30 tot 17u.30,

- zaterdag van 9u.30 tot 16 uur

U kunt hen telefonisch bereiken op het nummer 03/313.49.66 of via

e-mail: de.cirkel@skynet.be.
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ORDE IN DE CHAOS
INFOPLAKZUILEN IN HET STRAATBEELD

U ziet ze veelvuldig her en der in het straatbeeld opduiken: affiches allerhan-

de die een waaier van activiteiten aankondigen (fuiven, optredens, concer-

ten,...). Om enige orde in deze chaos aan te brengen, installeren wij begin mei

op een drietal strategische en duidelijk zichtbare plaatsen infoplakzuilen.

Zuilen dus waarop iedereen zijn affiches kan aanbrengen. Het gemeentebe-

stuur hoopt hiermee onder andere het wildplakken tegen te gaan.

De infozuilen vindt u op volgende plaatsen:

- in de deelgemeente Zoersel aan het dorpsplein,

- in de deelgemeente Halle aan het dorpsplein,

- in de deelgemeente St.-Antonius aan de wissel ter hoogte van de Bethaniënlei.

SKATEND ZOERSEL
OPGELET... WEES ER ALS DE KIPPEN BIJ

Zoals jullie wellicht al opmerkten, werd het asfaltje van het skatepark in Sint-

Antonius uitgebreid. Het is nu ongeveer dubbel zo groot geworden, zodat er

voor alle toestellen genoeg aanloopruimte is. Rond elk toestel is er een wette-

lijke veiligheidszone voorzien.

Alle toestellen (de mini-ramp,

de twee quarter-pipes, de curb

en het combinatietoestel jump-

curb) krijgen binnenkort een

vaste plaats. Enkele skaters heb-

ben deze plaatsen al aangeduid.

Voor vragen of reacties kun je

terecht bij Kristien Schryvers

van de gemeentelijke dienst

Jeugd, Halle-Dorp 37, e-mail:

jeugd@zoersel.be.

ZOERSELSE KAMPIOENEN
HULDIGING OP 23 MEI 2003

Het gemeentebestuur wil, zoals alle jaren, alle

Zoerselse sportkampioenen uitnodigen voor

een gezamenlijke huldiging voor de titel die

zij behaalden tijdens het vorige sportsei-

zoen. De kampioenenviering vindt plaats

vlak na het seizoeneinde van de meeste com-

petitiesporten, meer bepaald op vrijdag 23 mei.

Wij vroegen aan al de Zoerselse sportverenigingen

om hun kampioenen (individuelen of ploegen) door te geven aan de

gemeentelijke dienst Sport. Maar niet elke Zoerselse atleet is aan-

gesloten bij een erkende Zoerselse sportvereniging. Omdat wij ook

deze kampioenen willen uitnodigen voor deze huldiging, kunnen

zij hun prestaties en titels als individuele atleten van Zoersel door-

geven aan de gemeentelijke dienst Sport, Halle-Dorp 37, tel.

03/380.13.91 of e-mail: sport@zoersel.be, en dit vóór 9 mei.

CULTUURPRIJS 2003
VERENIGINGEN VULLEN DE KANDIDATENLIJST

VLAANDEREN FEEST
ACTIE BUREN FEESTEN

Na het succes van vorig jaar beloont men ook dit jaar weer straat-,

wijk-, of buurtfeesten ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag. Elk

initiatief dat: mensen bij elkaar brengt, de gezelligheid versterkt,…

komt in aanmerking.

Per initiatief dat uitnodigend openstaat voor alle bewoners op het

niveau van een straat, buurt of wijk, stelt Vlaanderen Feest! één tot

twee feestcheques van 200,3 euro ter beschikking. Activiteiten

binnen het kader van deze actie “Buren Feesten” kunnen 11 dagen

lang: tijdens het aanloopweekend van 27 tot 29 juni en gedurende

de hele Vlaamse feestweek, die loopt van 4 tot en met 11 juli.

Bent u geïnteresseerd, feest u graag en wilt u de banden in uw

omgeving wat nauwer aanhalen naar aanleiding van het Feest van

de Vlaamse Gemeenschap, dan kunt u uw aanvragen indienen bij

het secretariaat van de vzw 11-daagse tot 11 mei.

Inschrijvingsformulieren kunt u bekomen bij de gemeentelijke

dienst Cultuur, Halle-Dorp 37, tel. 03/380.13.93 of  e-mail naar:

cultuur@zoersel.be.

Elk jaar reikt de culturele raad de cultuurprijs uit. Het ene jaar aan een per-

soon, het andere jaar, zoals nu het geval zal zijn, aan een vereniging.

Die vereniging moet zich verdienstelijk hebben gemaakt in één of andere cul-

turele discipline. Dit kan gaan van schone kunsten, luister van de taal, cultu-

rele animatie, vorming, toerisme... en veel meer.

Elke inwoner of vereniging van Zoersel kan iemand voordragen. Het volstaat

dat u een briefje stuurt met de naam en adres van de vereniging die u wilt

voordragen, naam en adres van uzelf en een uitgebreide motivatie waarom u

de vereniging voordraagt.

U stuurt uw voordrachten vóór woensdag 3 september 2003 aan het secretari-

aat van de gemeentelijke Culturele Raad, Halle-Dorp 37.

De gemeentelijke Culturele Raad verkiest de laureaat, de plechtige uitreiking

van de “Cultuurprijs 2003” gaat door tijdens de verenigingendag op zaterdag

11 oktober.



De lokale politie

Voorkempen ge-

bruikt momen-

teel 33 voertui-

gen. Een aantal

hiervan zijn aan

vervanging toe. Er

werd een plan opgesteld om de

voertuigen over een periode van enkele jaren te vervangen. Begin

februari werden in onze zone dan ook de eerste vier nieuwe voer-

tuigen met de nieuwe striping geleverd.
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OUDE RIJBEWIJZEN
MET CATEGORIE C EN D

75 JAAR EN OUDER
GEEN NIEUWE IDENTITEITSKAART

Mensen van 75 jaar en ouder moeten geen nieuwe identiteitskaart aanvragen

als deze vervallen is. Wanneer u echter naar het buitenland op reis gaat, naar

een land waar u geen reispas voor nodig hebt, moet u wel beschikken over een

nog geldige identiteitskaart. Hou er rekening mee dat de duurtijd vanaf de

aanvraag tot de aflevering van de kaart kan oplopen tot twee maanden.

NIET ALTIJD HET GOEDE VOORBEELD
VERKEERSGEDRAG VAN OUDERS

Een dinsdagmorgen aan de poorten van de school. Verschillende mama’s en

papa’s brengen hun kinderen naar school. De meeste ouders vervolgen nadien

hun weg naar het werk of doen nog snel enkele boodschappen.

Wat is er mis met dit plaatje?

Niets... alhoewel, het verkeersgedrag van veel ouders is niet bepaald een goed

voorbeeld.

Wat zagen wij...

- Mams of paps parkeert de auto graag zo dicht mogelijk bij de schoolpoor-

ten. De auto staat dikwijls “maar even” in overtreding maar vormt zo wel

een gevaar of hinder voor de andere weggebruikers en dus ook voor de ande-

re kinderen.

- Onze jongeren zitten dikwijls vooraan in de auto en de kleinsten worden

snel op de schoot van een passagier gezet.

- Veel ouders en kinderen dragen geen gordel.

- Kinderen stappen uit aan de kant van de rijbaan

- Kinderen gebruiken de zebrapaden niet als oversteekplaats.

- Kinderen worden met de fiets naar school gebracht. Sommige fietsen van

mama’s of papa’s hebben ook geen licht.

- Soms rijden kinderen met hun fiets naast de ouder langs de kant van de rij-

baan.

Laten we allemaal samen wat aan de verkeersopvoeding van onze kinderen

doen en ze het “goede voorbeeld” geven.

MET DE TRACTOR RIJDEN
EERST THEORETISCH EXAMEN

Iedereen die geboren is na 31 augustus 1986 en die een tractor wil

besturen moet hiervoor eerst een theoretisch examen afleggen. De

minimum leeftijd voor dit examen is 16 jaar. De examencentra geven

na het slagen voor het theoretisch examen het rijgetuigschrift af.

De minimumleeftijd om een landbouwtractor met aanhangwagen te

besturen van 15 ton MTM van en naar de hoeve is 16 jaar. Buiten dat

traject is de minimumleeftijd 18 jaar als de hiervoor genoemde voer-

tuigen niet meer dan 7,5 ton MTM hebben. Boven dat gewicht is de

minimumleeftijd 21 jaar, behalve als de bestuurder een getuigschrift

van beroepsbekwaamheid heeft, dan is de minimumleeftijd 18 jaar.

Hebt u een rijbewijs categorie C of D voor het eerst behaald voor 1

januari 1989? Hou er dan rekening mee dat u zonder medische keu-

ring slechts tot 30 september 2003 met een vrachtwagen of autobus

mag rijden.

Als u vanaf 1 oktober 2003 nog een voertuig wenst te besturen van

de categorie C of D, moet u eerst een medisch onderzoek onder-

gaan.

Dit rijgeschiktheidsattest mag uitsluitend worden opgemaakt door

bepaalde geneesheren. Formulieren om zulk een attest aan te vra-

gen kunnen bekomen worden bij de gemeentelijke dienst Bevolking

in het gemeentehuis of in de gemeentelijke loketdiensten aan de

Handelslei 108 of Oostmallebaan 15.

Vooraleer u een afspraak maakt bij de bevoegde geneesheer, dient u

eerst langs de oogarts te  gaan.

Nadat u uw rijgeschiktheidsattest 2 bekomen hebt, moet u een

nieuw rijbewijs aanvragen.

U brengt mee: - het rijgeschiktheidsattest,

- uw oud rijbewijs,

- twee recente pasfoto's,

- elf euro voor fiscale zegels.

Stilstaan en parkeren is verboden op

minder dan vijf meter van de plaats

waar fietsers en bestuurders van twee-

wielige bromfietsen verplicht zijn het

fietspad te verlaten om op de rijbaan

te rijden, of de rijbaan verlaten om op

het fietspad te rijden.

Bij het parkeren op de bermen langs

de buitenzijde van de weg moet u

vanaf 1 mei een vrije ruimte laten van

1,5 meter (voorheen 1 meter).

LOKALE POLITIE VOORKEMPEN
VIER NIEUWE VOERTUIGEN

STILSTAAN & PARKEREN
NIEUW VANAF 1 MEI



WEGEN- EN ANDERE WERKEN
STAND VAN ZAKEN

rioleringswerken 

SMISSESTRAAT, PASTOOR DOXLAAN, DE

DOELEN, PIJLSTRAAT EN BOOGSTRAAT

De rioleringswerken zijn volop aan

de gang. In de Smissestraat, de Pas-

toor Doxlaan en de Pijlstraat moet de

aannemer nog alleen de slijtlaag aan-

leggen.

In de Boogstraat wordt nu, als laatste

straat van de wijk, de riolering aan-

gelegd. Nadien legt de aannemer ook

de wegverharding, de bermen en de

opritten terug aan. Als alles meezit,

hopen wij dat de werken in de loop

van juni helemaal klaar zullen zijn.

GROENLAAN EN FRANS JANSSENSLAAN

In beide straten zijn de werken al

enkele weken bezig. Op het kruis-

punt met de Karel Uytroevenlaan is

de aannemer gestart met de aanleg

van de riool. De asfaltverharding

werd volledig afgefreesd en, om de

weg goed berijdbaar te houden, terug

aangewerkt met een groefgrindfun-

dering.

Ook hier leggen we een volledig ge-

scheiden rioleringsnet aan door mid-

del van twee betonbuizen. In het ge-

deelte van de Groenlaan waar de wa-

terloop loopt, plaatsen we uiteraard

géén regenwaterriool. Het regenwa-

ter van de woningen voeren we recht-

streeks af naar de Zoerselse loop. De

vuilwaterriool wordt aangesloten aan

de collector van de Karel

Uytroevenlaan om verder via de Ach-

terstraat, Liersebaan en Lemme-

kensbaan af te voeren naar het pomp-

station aan de Lemmekensbaan waar

het weer voortgestuwd wordt naar

het zuiveringsstation van Pulderbos

Het gemeentebestuur doet extra inspannin-
gen om een volledig gescheiden riolerings-
stelsel aan te leggen met twee rioolbuizen:
één voor het vuile water (DWA = Droog
Weer Afvoer), één voor het regenwater
(R.W.A = Regen Weer Afvoer). Deze afkor-
tingen staan in de gietijzeren dekseltjes
gegoten van de aansluitputjes. Zo kunt u
zich niet vergissen wanneer u uw aanslui-
tingen van riool- en regenwater maakt. Van
de bewoners van beide projecten verwach-
ten we dat zij het rioleringsstelsel op hun
eigendom zoveel mogelijk ontdubbelen.
Voor de nieuwe woningen vanaf 1991 werd
dit al opgelegd in de bouwvergunning.

herstellingswerken 

OOSTMALLEBAAN - N14

Begin mei starten er grondige herstel-

lingswerken aan de N 14 (baan

Zoersel - Oostmalle). De oude beton-

baan wordt volledig gebroken en

overlaagd met verschillende asfaltla-

gen (dezelfde werkwijze als bij de

Westmallebaan enkele jaren geleden).

Deze werken zullen enkele maanden

duren en brengen uiteraard verkeers-

hinder met zich mee. Het zware ver-

keer wordt omgeleid via de autoweg

E 34 naar Wechelderzande. Van daar-

uit kunt u dan Oostmalle bereiken.
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OPLOSSING IN ZICHT
RISSCHOTSEBEEK EN HULSTENBEEK

De Risschotsebeek en de Hulstenbeek zijn twee provinciale water-

lopen op ons grondgebied. Zoals de buurtbewoners spijtig genoeg

al ondervonden, veroorzaakten beide waterlopen de voorbije jaren

bij hevige regenval al enkele malen ernstige wateroverlast.

Het gemeentebestuur dringt al geruime tijd aan bij het provinciebe-

stuur om hiervoor een aantal maatregelen te nemen. In dit kader

gingen ook al bewonersvergaderingen door waarbij mogelijke

oplossingen werden voorgesteld.

Zopas meldde het provinciebestuur ons dat zij voor dit probleem

twee studiebureaus aanstelden. Beide bureaus moeten concrete

oplossingen uitwerken voor de steeds weerkerende wateroverlast.

Voor de Risschotsebeek denkt men aan een bufferbekken ten noord-

oosten van de wijk Risschot. Voor de Hulstenbeek aan een bypass

van de waterloop rond de wijk De Hulsten om het meeste water af

te voeren. De oude waterloop door de wijk blijft wel bestaan.

Grondige opmetingen en berekeningen moeten uitwijzen of deze

papieren oplossingen realiseerbaar zijn. Hoewel de effectieve uit-

voering van de bovengenoemde maatregelen nog niet voor morgen

zijn, hoopt het gemeentebestuur dat hiermee toch definitieve oplos-

singen in zicht zijn.

HIDROCONTROL
LAAT UW PUTWATER ANALYSEREN

U beschikt over een eigen grondwaterwinning? Dan wilt u zeker

weten voor welk gebruik dit water veilig is. Hidrocontrol, een

samenwerkingsverband tussen Pidpa en Antwerpse WaterWerken,

kan dit voor u laten analyseren bij hun erkende labo’s.

U kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden: als u het water

gebruikt voor andere doeleinden dan als drank of in voeding voor

uzelf of misschien voor uw dieren, dan onderzoeken zij of de anor-

ganische parameters voldoen aan de veiligheidsnormen. Wilt u

weten of uw water ook geschikt is als drinkwater, dan kan aanvul-

lend gezocht worden naar mogelijke bacteriële verontreiniging.

Hebt u interesse, contacteer dan gratis de servicelijn van

Hidrocontrol, elke werkdag tussen 8 en 17 uur, tel. 0800/90.300 of

fax 03/260.60.00 of e-mail klant@hidrocontrol.be.

het Marcel Kiekeboe sport- en speelplein
aan de Reiger in de deelgemeente Zoersel
het Marcel Kiekeboe sport- en speelplein

aan de Reiger in de deelgemeente Zoersel


