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Z O E R S E LG E M E E N T E Z O E R S E LZ O E R S E LG E M E E N T E

De Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV) heeft

dinsdagochtend 6 november definitief besloten dat er geen

verkeerslichten geplaatst zullen worden aan het kruispunt van

de N14 Zandstraat met de Kerkstraat in Zoerseldorp. De PCV

nam deze beslissing op basis van een evaluatierapport dat on-

ze Technische Dienst opstelde na de proefopstelling met ver-

keerslichten eind september. Daaruit bleek onder meer dat de

verkeerslichten tijdens de proefopstelling leidden tot

reusachtige files én sluikverkeer in de omliggende straten.

Bovendien bevestigde Vlaams minister van Openbare Werken

Hilde Crevits onlangs nog dat de omleidingsweg rond Zoersel

op het programma staat voor 2009. Met het oog op de leef-

baarheid in Zoersel is de realisatie van deze omleidingsweg

hier voor het bestuur de enige mogelijke oplossing.

Aan de hand van een zeer uitgebreid dossier kon het de PCV -

bestaande uit delegaties van TV3V (Tijdelijke Vereniging Veilig

Verkeer Vlaanderen), het Vlaamse Gewest en het gemeente-

bestuur (inclusief iemand van de politie en de Zoerselse

middenstand) - overtuigen van zijn standpunt.

“Ik ben heel opgelucht en tevreden”, aldus burgemeester

Schryvers. “We hebben een gestoffeerd dossier voorgelegd,

met heel wat tellingen en cijfergegevens, waar men niet heeft

kunnen naast kijken. De vele reacties die wij kregen naar aan-

leiding van de proefopstelling sterkten ons ook in de overtui-

ging dat het plaatsen van verkeerslichten heel negatief zou

zijn, zowel voor de middenstand als voor de leefbaarheid van

de omliggende straten. Ons hardnekkig verzet van de laatste

jaren heeft niet alleen uitstel, maar nu dus ook definitief afstel

opgeleverd. Ik ben blij dat de proefopstelling en al het gelever-

de werk uiteindelijk resultaat hebben opgeleverd.”

“In naam van de Zoerselse middenstand mag ik toch wel zeg-

gen dat ook wij zeer tevreden zijn met deze beslissing”, aldus

Dirk Verbraeken, die een zaak heeft in de Zandstraat. “Wij zijn

de gemeente dankbaar voor het werk en de tijd die zij geleverd

heeft om aan te tonen dat het plaatsen van verkeerslichten in

Zoerseldorp totaal geen nut zou hebben.”

VERKEERSLICHTEN ZANDSTRAAT - KERKSTRAAT

Het doek viel definitief over de verkeerslich-
ten in Zoerseldorp. Dankzij een goed onder-
bouwd dossier konden we de Provinciale
Commissie voor Verkeersveiligheid ervan
overtuigen dat lichten op het kruispunt
Zandstraat-Kerkstraat reusachtige files ver-
oorzaken en diverse andere gevaarlijke pun-
ten doen ontstaan. Het verwijderen van de
parkeerstrook zou nefast zijn voor de midden-
stand, en het sluipverkeer voor de leefbaar-
heid van de nabijgelegen woonstraten. Wat
de doorslag heeft gegeven, zijn de diverse tel-
lingen, ook in de omliggende straten, die tij-
dens de testfase werden uitgevoerd door
onze gemeentelijke diensten en de politie.
Ik geef toe: de opluchting is groot, en onze
Zoerselse delegatie in Antwerpen verkeerde
bijna in een kleine feeststemming.
Denkt u daar ook al aan, aan feeststemming,
meer bepaald aan de eindejaarsperiode, no-
teer dan zeker al de data van onze kerstmarkt,
of kom tijdig langs voor je feestbusticket.
Hebt u nog vragen bij bepaalde milieusubsi-
dies, dan doen we in deze Flits hierover graag
alles voor u uit de doeken.
Wie het ook milieuvriendelijk én gezond za-
gen, dat zijn Bart en Katrien. Zij fietsten in juli
naar onze zustergemeente Crucea, en zamel-
den daarmee maar liefst 3.000 euro in!
En nu ik het toch over milieu heb: vanaf 1 ok-
tober wordt alle gemeentelijke kledij milieu-
vriendelijk gewassen, en wel door ons strijk-
atelier. En daarmee slaan we twee vliegen in
één klap, want we steunen op die manier ook
een tewerkstellingsproject.
Al stel ik me nu de vraag of het woord ‘slaan’
in deze Flits wel op zijn plaats is. Het klinkt zo
agressief, en agressie, dat is nu net waarte-
gen we met de vlindertegels tegen zinloos ge-
weld willen ingaan. En da’s ook iets waar de
internationale mensenrechtendag de aan-
dacht op wil vestigen.
Geen vuile was, wel propere lakens, die hin-
gen we buiten tijdens de werelddag tegen ar-
moede. 
En tot slot, maar niet minst belangrijk, komt
ook het verkeer in deze Flits aan bod. Onder
het motto ‘niet vallen maar opvallen’, lanceren
de secundaire scholen van de regio, samen
met de gemeenten en de politie, de actie
‘zichtbaar in het verkeer’. Hiermee willen we
de scholieren die met de fiets of te voet naar
school gaan, ertoe aanzetten een fluovestje
te dragen. Want gezien worden, da’s 100.000
keer beter dan gezien zijn!

Katrien Schryvers
burgemeester
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Aangezien Nieuwjaarsdag, 1 januari 2008, deze keer op een

dinsdag valt, zal de maandelijkse markt in Zoersel veertien da-

gen eerder doorgaan. Dat betekent dus dat het in de maand ja-

nuari geen markt zal zijn. In de plaats daarvan kunt u uw inkopen

al doen op dinsdag 18 december. De eerste daaropvolgende

markt is dan pas op 5 februari 2008.

uitzondering
GEEN MARKT IN JANUARI 2008

Nog een

goede maand

en het is alweer

zover: dan dui-

ken we met z’n

allen oude-

jaarsnacht in,

om uit te ko-

men in een

b r u i s e n d

nieuw jaar. Om die overgang zo vlot

en veilig mogelijk te laten verlopen,

slaan het gemeentebestuur van Zoersel, het

provinciebestuur van Antwerpen en De Lijn ook

dit jaar de handen in elkaar. Zoals elk jaar worden er die nacht

namelijk oudejaarsnacht- en feestbussen ingelegd. Met een

feestbusticket op zak kun je op 31 december vanaf 18 uur gra-

tis met bus en/of tram het ganse Vlaamse land doorkruisen - en

dit tot nieuwjaarsdag middernacht. In onze regio pendelt buslijn

41 zoals steeds tussen Antwerpen en Turnhout.

De Lijn zet ook een aantal extra feestbussen in die regionale

verbindingen maken en naar locaties rijden die anders niet te

bereiken zijn met het openbaar vervoer. Let wel: deze trajecten

worden enkel tussen 22 uur en 6 uur ’s morgens gereden. De

feestbus die onze regio doorkruist, vertrekt vanuit Zandhoven-

dorp en rijdt tot Rijkevorsel kerk. Ze doorkruist Halle, Sint-

Antonius, Zoersel en gaat dan naar Westmalle, Oostmalle,

Rijkevorsel en zo tot in St.-Jozef Rijkevorsel. Ter hoogte van

Rijkevorsel kerk kun je andere feestbussen nemen richting

Brasschaat en Hoogstraten. Ter hoogte van Zandhoven-dorp

kun je doorrijden naar Lier.

gratis ticket

Op vertoon van je identiteitskaart kun je - vanaf 17 december -

op onderstaande verdeelpunten je gratis ticket afhalen.

- gemeentelijke dienst Jeugd, Halle-Dorp 37, tel. 03 380 13 90

- gemeentelijke dienst Onthaal in het gemeentehuis,

Kasteeldreef 55, tel. 03 380 13 00

- gemeentelijke loketdienst Sint-Antonius,

Handelslei 108, tel. 03 380 13 80

- gemeentelijke loketdienst Zoersel, Lindepaviljoen,

Oostmallebaan 15, tel. 03 312 94 10

- Politiekantoor Sint-Antonius, Kerkhoflei 14, tel. 03 385 16 16

Een volledig overzicht van reiswegen en dienstregelingen vind

je vanaf 1 december op www.feestbussen.be (via de provincie-

kaart doorklikken naar Zoersel). Je kunt ook steeds een kijkje

nemen op www.delijn.be of bellen naar De Lijn-info op het num-

mer 070 220 200.

er hangt feest in de lucht
HAAL TIJDIG JE GRATIS FEESTBUSTICKET

Kerstmis. Denkt u dan ook aan het versieren van de kerstboom,

aan kerstcadeautjes, aan gezellig samenzijn met familie en

vrienden, aan lekker eten? In Zoersel wordt dan in één adem

ook onze jaarlijkse kerstmarkt vermeld! Samen met heel wat

verenigingen organiseert het gemeentebestuur deze kerstmarkt

dit jaar reeds voor de elfde keer. Op zaterdag 8 december van

12.30 uur tot 19.00 uur en op zondag 9 december van 10.00 uur

tot 17.00 uur kunt u in een ongedwongen sfeer anderen ont-

moeten, andere continenten ontdekken en natuurlijk bij een na-

tje en een droogje originele eindejaarsgeschenkjes vinden.

Place to be is de gemeentelijke basisschool in de Achterstraat

in Sint-Antonius. U vindt er ook een stand waar u een kerstboom

kunt kopen aan een zeer democratische prijs. Binnen onze ge-

meente wordt die kerstboom bovendien gratis thuisgebracht.

Ook nu weer gaat een deel van de opbrengst van alle deelne-

mers naar een goed doel. Dit jaar kozen we voor ‘De

Voedselbank’, een project voorgesteld door

Dynamiek, één van onze vaste deelnemers. De

Voedselbank is een organisatie die enkel op vrij-

willigers draait en dringend geld nodig heeft

om een koelruimte in te richten die voldoet

aan de wettelijke normen. Een tweede pro-

ject is ‘De Ark’ in Mortsel. De Ark beschikt

over een dagcentrum en drie woningen voor

mentaal gehandicapte volwassenen. De

Windhoek, één van deze woningen, wordt

nu gerenoveerd, maar er is nog heel wat

geld nodig voor de inrichting van een

snoezelruimte, de installatie van

een goede oven, sanitair, tafels en

stoelen. Samen met u hopen wij

tijdens het weekend van 8 en 9

december heel wat geld in te kun-

nen zamelen voor deze twee projecten.

‘over de grenzen heen’ - 8 & 9 december



Op dinsdag 23 oktober werd in de gemeentelijke basisschool in

Zoersel de eerste vlindertegel binnen de gemeente officieel ont-

huld en ingehuldigd. Tegelijkertijd ontvingen de directies van de

vijf andere scholen in de gemeente eveneens zo’n vlindertegel,

die symbool staat voor de actie tegen agressie, geweld en on-

verschilligheid. Net als heel wat andere steden en gemeenten

wil het gemeentebestuur, samen met alle schooldirecties en

leerlingen, hiermee duidelijk maken dat ook wij ons steentje wil-

len bijdragen in de ‘strijd’ tegen zinloos geweld. Het Vlinderte-

gelproject bestaat er immers uit één of meerdere vlindertegels

te plaatsen op een belangrijke of symbolische plaats. En waar

kunnen we zo’n vlindertegels beter plaatsen dan in de nabijheid

van onze jongeren, de toekomst van de maatschappij?

Tijdens de maand oktober leerden de leerlingen aan de hand

van het spel ‘Vlinderslag’ heel wat bij over agressie, zinloos ge-

weld, pesten én over dit Vlindertegelproject -twee initiatieven

van de vzw Zinloos Geweld, die iedereen ervan bewust wil ma-

ken dat agressie, geweld en onverschilligheid niet normaal en

vanzelfsprekend zijn en dat ook nooit mogen worden. Voor meer

informatie kunt u steeds terecht bij de gemeentelijke dienst

Onderwijs (03 380 13 29) of op www.zinloosgeweld.net.

1ste zoerselse vlindertegels
OFFICIËLE INHULDIGING EN OVERHANDIGING

Onze gemeente heeft, samen met de scholengemeenschap

Malle - Zandhoven en met andere gemeentebesturen van de re-

gio en de politiezones, de krachten gebundeld om te werken

rond meer zichtbaarheid in het verkeer. Dit willen we doen door

ook alle leerlingen van secundaire

scholen te stimuleren om fluo-

vestjes te dragen als ze

met de fiets of te voet

naar school komen.

Zoersel heeft zelf

geen secundaire

school, maar

onze gemeente

telt wel heel wat jonge-

ren die in een van onze buurge-

meenten schoollopen. Het is belangrijk om

ook hen, net als de leerlingen van het lager onderwijs,

de reflex bij te brengen om fluovestjes te dragen als ze deelne-

men aan het verkeer. Cijfers bewijzen immers dat er elk jaar

heel wat voetgangers en fietsers worden aangereden omdat

automobilisten ze niet tijdig opmerken. Dit is overdag een pro-

bleem, maar zeker ook ’s ochtends, bij invallende duisternis of

bij slechte weersomstandigheden. In samenwerking met de se-

cundaire scholen, de gemeenten en politiezones uit de regio wil

het gemeentebestuur het dragen van fluo veiligheidsvestjes bij

leerlingen dan ook promoten en stimuleren. Om op een gepaste

wijze te starten met dit initiatief ondertekenden alle partners op

woensdag 14 november hieromtrent een engagementsverkla-

ring. Een verslag hierover leest u in de volgende GGD.

fluoactie secundaire scholen
ZICHTBAAR IN HET VERKEER

gaat er bij u ook een lampje branden?

De winter nadert. Dat betekent niet alleen warme truien, Kerst-

mis, cadeautjes, … maar dat wil ook zeggen dat de dagen stil-

aan korter worden. De politie wijst u daarom nogmaals op het

belang van fietsverlichting. Elke fietser moet een licht hebben,

én dat ook gebruiken. Zonder licht bent u als weggebruiker vaak

bijna onzichtbaar voor de andere weggebruikers. Denk dus aan

uw eigen veiligheid. Naast preventieve fietscontroles in de scho-

len, ziet de politie hier ook op de weg op toe. Wie zonder licht

rijdt, kan dus tegen de lamp rijden.

Neem ook eens een kijkje op www.politie-voorkempen.be.

WIE ZONDER LICHT RIJDT, KAN TEGEN DE LAMP RIJDEN

2007/6 GGD FL I T S 3

Zoersels cultuurbeleidscoördinator Bart Van Santvliet en zijn

echtgenote Katrien Seynaeve overhandigden onlangs een che-

que van 3.000 € aan het jumelagecomité Zoersel-Crucea. Een

bedrag dat het koppel een beetje bloed, heel wat zweet, maar

gelukkig geen tranen heeft gekost. Ze fietsten dit geld in juli let-

terlijk bij elkaar door naar het Roemeense Crucea te rijden!
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een vurige verdediging
MENSENRECHTENWEEK - KAARSEN TE KOOP

Sinds 1 oktober 2007 wordt in onze gemeente alle gemeente-

lijke werkkledij, gordijnen, tot zelfs het speelgoed en de speel-

goedkledij van de scholen, gewassen in het strijkatelier - dat een

initiatief is van het gemeentebestuur Zoersel in samenwerking

met het Landelijk Dienstencoöperatief en Landelijk Jobcoöpe-

ratief (*). Het onderhoud van de werkkledij werd tot nu toe uit-

besteed aan een wasserij, maar dat kost het gemeentebestuur

veel geld. Wij hebben er daarom voor geopteerd dit vanaf nu in

eigen beheer uit te voeren. Dat betekent dat wij een industriële

wasmachine en droogkast hebben aangekocht, die zijn onder-

gebracht in ons strijkatelier. Vanaf nu zal al onze gemeentelijke

werkkledij, maar ook gordijnen, speelgoed, enz. daar gewassen

en indien nodig gestreken worden. Er wordt bovendien enkel

gebruik gemaakt van biologische producten!

Dit nieuwe, unieke project komt meteen ook het sociaal tewerk-

stellingsproject, dat nu reeds in het strijkatelier loopt, ten goede.

Twee vliegen in één klap dus.

één jaar strijkatelier

Het strijkatelier voor onze inwoners is intussen al meer dan een

jaar open. De eerste maanden draaide het atelier op 120 uur

strijk per maand, maar het aantal klanten blijft groeien en intus-

sen staan er reeds zeven mensen in voor zo’n 380 uur strijk per

maand.

hoe werkt het?

Met één dienstencheque van  6,70 euro (4,69 euro na fiscale af-

trek) kunt u 60 minuten werktijd betalen. U brengt uw wasmand

naar het lokaal van het strijkatelier (cafetaria oude sporthal vol-

leybalclub VC Zoersel, Kapelstraat 15) en komt binnen de afge-

sproken termijn alles netjes gestreken terug ophalen. Het

strijkatelier is open op:  maandag van 15 tot 19 uur, dinsdag van

7 tot 11 uur, woensdag van 11 tot 15 uur, donderdag gesloten en

vrijdag van 7 tot 11 uur. Voor meer informatie kunt u steeds te-

recht bij Joke Hellemans, Landelijk Dienstencoöperatief,

070 22 33 41, jhellemans@kvlv.be en www.dienstencoop.be.

(*) Landelijk Dienstencoöperatief is een coöperatieve vennootschap met soci-

aal oogmerk. Het is een erkende onderneming voor het aanbieden van huis-

houdhulp en strijkdiensten via dienstencheques. Landelijk Jobcoöperatief is

een sociaal economiebedrijf zonder dienstencheques en biedt dienstverle-

ning aan social profit-organisaties om op die manier extra jobs te creëren.

nieuw en uniek project
GEMEENTELIJKE KLEDIJ GEWASSEN IN EIGEN BEHEER

Maandag 10 december is het de jaarlijkse Internationale

Mensenrechtendag. Dan herdenkt de wereld de goedkeuring

van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door

de Verenigde Naties in 1948. In dertig artikelen staan daarin de

basiswaarden voor een respectvol en harmonieus samenleven

van mensen wereldwijd. Om deze verjaardag niet ongemerkt

voorbij te laten gaan in de feestdrukte, vestigt Amnesty

International - met de medewerking van onder meer onze ge-

meente en Amnesty International Zoersel - tijdens de

Mensenrechtenweek van 8 tot 16 december hier nog eens extra

de aandacht op. Want aandacht voor mensenrechten is nodig!

Mensen worden vandaag de dag immers zonder onderscheid

het slachtoffer van terreuraanslagen, vrouwen krijgen wereld-

wijd nog al te vaak een tweederangs rol toebedeeld, mensen-

rechtenactivisten worden vakkundig de mond gesnoerd, enz.

Amnesty International voert het ganse jaar door strijd tegen de-

ze mensenrechtenschendingen, maar als onafhankelijke orga-

nisatie heeft zij daarvoor uiteraard ook nood aan fondsen. Enkel

dan kan zij haar onderzoek naar deze mensenrechtenschen-

dingen zonder oponthoud verder zetten. Ook onze gemeente

wil Amnesty International daarbij helpen, en wij vragen u om het-

zelfde te doen. Vanaf begin december kunt u immers in het ge-

meentehuis (Kasteeldreef 55), in onze loketdiensten in Zoersel

(Oostmallebaan 15) en Sint-Antonius (Handelslei 108) en tij-

dens de Kerstmarkt (8 en 9 december in de GSA) Amnesty kaar-

sen kopen. U betaalt 5, 6 of 7 euro per kaars, geld dat Amnesty

International maar al te goed kan gebruiken. Bovendien maakt

u op die manier ook meteen duidelijk dat ook u de mensenrech-

ten vurig wil verdedigen!

De 11-jarige Bert Somers uit Zoersel ging

met de hoofdprijs van de Kiekeboe-fietsral-

ly aan de haal! Bert mocht eind oktober een splinternieuwe fiets

in ontvangst nemen. Andere prijzen waren onder meer een bal-

lonvaart voor vier personen en àlle Kiekeboe-albums.

De lijst van de winnaars vindt u op de startpagina van www.zoersel.be, al heeft

de Standaard Uitgeverij elke winnaar al wel persoonlijk verwittigd.

BBeerrtt  wwiinntt  KKiieekkeebbooee--ffiieettssrraallllyy
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duurzaam waterbeheer

Schrikt u ook wel eens als u uw waterfactuur bekijkt? Dan kan het

misschien ook voor u interessant zijn om bewuster om te sprin-

gen met water. Op die manier daalt uw verbruik en meteen ook

uw factuur. De gemeente moedigt het duurzaam waterverbruik en

-beheer sterk aan en voorziet daarom ook een aantal subsidies.

In 1999 keurde de gemeenteraad een gemeentelijke verordening

goed voor het afkoppelen van hemelwater. Deze gemeentelijke

verordening bevat ook een toelagereglement dat voor de plaat-

sing van een voorbehandelingsinstallatie met een bijkomende

(biologische) zuivering een toelage van 50 pct. van de bewezen

kosten voorziet, met een maximum van 248 euro. Voor het plaat-

sen van een infiltratievoorziening of een hemelwaterput met een

aansluiting van minstens één toilet of de wasmachine - of meer-

dere bijkomende aftappunten, andere dan deze voor de tuin en

voor de aanleg van een infiltratievoorziening - is een toelage van

50 pct. van de bewezen kosten voorzien, met een maximum van

186 euro. U kunt eenzelfde toelage ook verkrijgen bij het Vlaamse

Gewest. Voor meer info hieromtrent, belt u het nummer 1700.

duurzaam energiebeheer

De grootste energieverbruikers in huis zijn verwarming, elektri-

sche apparaten en warm water. Deze zorgen jaarlijks niet alleen

voor een hoge factuur, maar ook voor een verhoogde CO2-uit-

stoot. Als u kunt besparen op energie, is dat dus zowel goed voor

het milieu als voor uw portemonnee. Om het duurzaam energie-

beheer aan te moedigen, keurde de gemeenteraad een subsidie-

reglement voor zonne-energie goed. De subsidie bedraagt 15 pct.

van de investeringen door burgers, instellingen en bedrijven met

een maximum van 750 euro. Het plaatsen van fotovoltaïsche zon-

nepanelen en het plaatsen van zonneboilers komen in aanmer-

king voor zo’n gemeentelijke subsidie. Naast gemeentelijke

subsidies bestaan er ook gewestelijke subsidies (max. 50 pct. van

de investering), federale subsidies (in vermindering te brengen

met de belastingaangifte) en premies van de netbeheerder voor

energiebesparende maatregelen. Meer informatie over welke

energiebesparende maatregelen door welke instantie gesubsidi-

eerd worden, vindt u op www.energiesparen.be.

TE VERKRIJGEN BIJ HET GEMEENTEBESTUUR

groendaken

Een andere energiebesparende maatregel waarvoor u in onze

gemeente subsidies krijgt, is het aanleggen van een ‘groendak’.

Een groendak bestaat hoofdzakelijk uit levende planten. Het

‘groen’ in het woord ‘groendak’ slaat dus niet rechtstreeks op de

kleur van het dak, maar wel op de aanwezigheid van een be-

groeiing - waaronder mossen, grassen, kruiden, struiken en zelfs

(kleine) bomen. Groendaken hebben tal van voordelen. Zij van-

gen regenwater op en zorgen ervoor dat het vertraagd wordt af-

gevoerd. Zo wordt de riolering minder belast en voorkomen ze

wateroverlast. Verder hebben zij een isolerend effect, waardoor

zowel de energiefactuur daalt als de omgevingsgeluiden vermin-

deren. De dakbedekking gaat ook een stuk langer mee omdat de

beplanting bescherming biedt tegen UV-straling en temperatuur-

schommelingen. Een groendak neemt ook allerlei stofdeeltjes op

uit de atmosfeer en vormt als het ware een buffer tegen luchtver-

vuiling. Bovendien biedt het ook nog eens een mooi uitzicht!

U vraagt zich af of iedereen zijn dak kan omvormen tot een groen-

dak? Wel, veel hangt af van de dakconstructie (hellend of vlak)

en de draagkracht van de dakconstructie. Afhankelijk van deze

factoren maakt u een keuze uit een intensief of een extensief

groendak. Een intensief groendak bestaat voornamelijk uit gras-

sen, kruiden, struiken en zelfs volwassen bomen. Dit is alleen mo-

gelijk als de dakconstructie stevig genoeg is. Een extensief

groendak is meer te vergelijken met begroeiing van rotsen name-

lijk mossen, vetplanten en kruiden. Dit kan op minder stevige dak-

constructies. Op de nieuwe lokalen van de scouts en Kriskras in

Halle werden bijvoorbeeld extensieve groendaken aangelegd.

Ook enkele gebouwen van Monnikenheide zijn al voorzien van

extensieve groendaken.

De subsidie voor het aanleggen van zulke groendaken bedraagt

in onze gemeente 25 euro/m2, met een maximum van 300 m2. Op

www.wtcb.be vindt u onder meer waarop u moet letten bij het aan-

leggen van zo’n groendak.

Voor meer informatie over subsidies allerhande kunt u surfen naar

www.zoersel.be (doorklikken naar Milieu), een mailtje sturen naar

leefmilieu@zoersel.be of bellen naar 03 380 13 43.
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