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gg dROOTSTE EMENE ELERROOTSTE EMENE ELERgg d
Het is een hele drukte hier in het gemeente-
huis. Naar aanleiding van het nieuwe
systeem van de huisvuilophaling, halen veel
inwoners hun gratis huisvuilzakken af.

Een nieuwe tarifering inzake afval, 't is niet
eenvoudig. Maar we hadden weinig keuze.
Als we een verhoging van de personenbe-
lasting of onroerende voorheffing wilden ver-
mijden, was dit het enige alternatief. En dit
leek ons het meest juiste. Omdat de ophaling
en verwerking van een huisvuilzak of een
GFT+-container zelfs meer kost dan 1,5 euro.
Is het dan niet logisch dat wie veel aanbiedt,
ook meer betaalt? U betaalt toch ook niet
mee in de telefoonrekening van uw buur?

Over de nieuwe tarieven ontving u van ons al
een brief. In deze flits zetten we de belang-
rijkste aanpassingen nog even op een rijtje.
Hebt u verder nog vragen, bel dan gerust
ons gratis groen nummer 0800/14.529.

We geven ook een ander nuttig nummer
mee: 112. Dit nummer vormt u met uw GSM
om de hulpdiensten te bereiken. Toegege-
ven, ik wist dit niet, en gelukkig maar heb ik
het ook nog nooit gemist. Wat ik wel weet, is
dat ik dit nummer nu onmiddellijk program-
meer, en ik hoop dat u hetzelfde doet...
Kwestie van veiligheid. Zoals ook onze
oproep voor meer gemachtigde verkeersop-
zichters en de nieuwe reglementering voor
valhelmen meer veiligheid beogen.

Intussen denken we stilaan aan de zomer.
Het eerste lentegevoel duikt op. Ik kan het
zien in kattenland. Zelfs onze Socks denkt
erover zich van de verwarming te hijsen. Dat
kunnen alleen maar krolse kattenkriebels
zijn. De lente voelen, de ontluikende natuur,
nieuw leven...

Niet alleen de katten kennen dit, ook wij men-
sen. Maar wij zijn dan ook maar gewone
mensen.

Weet je wat ik nu eens echt zou willen?
Dat al die wereldbonzen ook eens gewone-
mensen-lente-katten-kriebels zouden krijgen.
En veel ook.
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HHUUIISSVVUUIILLOOPPHHAALLIINNGG
VANAF 1 MAART ANDERS

Vanaf 1 maart gelden nieuwe tarieven voor de huisvuilophaling: de

prijs van de huisvuilzak stijgt tot 1,5 euro, en ook voor de aanbie-

ding van uw GFT-container zult u voortaan moeten betalen.

Vorige week kreeg u een persoonlijke brief in uw bus over het 

nieuwe afvalbeleid. Voor alle duidelijkheid vatten we 

nog eens samen wat er verandert.

GELE STICKERS OP DE GRIJZE ZAKKEN

U moet één gele sticker op uw grijze

huisvuilzak kleven. Deze sticker kost

0,75 euro en kunt u kopen bij de

gemeentelijke diensten of bij de plaatse-

lijke supermarkten. Kleef de sticker op uw

huisvuilzak en plaats hem met deze sticker naar de straatkant.

LET OP! Geen sticker = huisvuilzak niet ophalen!

Het systeem met de stickers blijft tot onze voorraad grijze zakken op

is. Vanaf dan kunt u de nieuwe �bordeaux� zakken kopen. Deze

kosten 1,5 euro per zak en hierop moet u geen stickers meer kleven.

GRATIS HUISVUILZAKKEN

Elke inwoner krijgt jaarlijks vier gratis zakken. Deze kunt u afhalen

bij de gemeentelijke loketdiensten en in het gemeentehuis. Gebruik

hiervoor het strookje onderaan uw brief.

GFT+
Ook voor het aanbieden van uw GFT+ moet u betalen.

Per keer dat u uw container buitenzet, kleeft u een bandje

rond het handvat. Voor een container van 80 en 120 liter betaalt u 1,5 euro

per keer, voor een container van 40 liter betaalt u 0,75 euro. Deze kleef-

bandjes koopt u ook bij de gemeentelijke diensten en de supermarkten.

VERKOOPADRESSEN STICKERS EN ZAKKEN

* gemeentelijke loketdiensten aan de Handelslei 108 en aan de

Oostmallebaan 14 (Lindepaviljoen),

* gemeentehuis aan de Kasteeldreef 55, dienst Onthaal,

* supermarkten:

't Centrum, Smissestraat 4 - Spar Janssens, Halle-Dorp 59 - Van

Dooren, Zoerselsteenweg 8 A - Fruithal Laenen, Kerkhoflei 44

MEER INFORMATIE

Kijk op de gemeetelijke website http://www.zoersel.be, bel het gratis

groene nummer 0800/14.529 of mail ons op leefmilieu@zoersel.be
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GEMACHTIGDE OPZICHTERS
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR U...?

LEGIONELLA
EEN KLEINE RECHTZETTING

Als gemachtigde opzichter zorgt u ervoor dat onze kinderen veilig naar school

kunnen. U helpt hen oversteken en houdt toezicht bij drukke kruispunten.

U bent 18 jaar of ouder, u heeft een uurtje of meer per dag over en u bent

bestand tegen alle weersomstandigheden?

Wij zorgen voor een opleiding, een machtiging door de burgemeester, de

nodige uitrusting, een goede verzekering en een

degelijke vergoeding van 9,247 euro per uur.

Interesse?

Contacteer Hans Clippeleyr van de lokale poli-

tie Voorkempen, tel. 03/312.94.14,

fax 03/312.59.44 of mail: politie@zoersel.be.

In het artikel in de GGD van december 2002 over de legionellabacterie staat

dat u, om de legionellabacterie te doden, de temperatuur van uw warmwater-

ketel gedurende drie minuten op 60° C moet instellen. Pidpa meldde ons dat

u deze temperatuur minstens 20 minuten moet aanhouden.

NIEUW IN 2003
DE POLITIE-WEETJES

BROMFIETS = VALHELM

Vanaf 1 januari 2003 moet u op elke bromfiets een valhelm dragen.

Dus ook wanneer u met een �snorfiets� (categorie A) rijdt, moet u

een valhelm dragen.

PARKEERSCHIJF

Vanaf 31 maart 2003 wordt er een nieuw model parkeerschijf inge-

voerd. Op deze nieuwe parkeerschijf duidt u het beginuur van uw

parkeerperiode aan. Met deze parkeerschijf mag u maximum twee

uren parkeren behalve als deze termijn door een aangepaste signa-

lisatie wordt beperkt of verlengd. U moet de nieuwe parkeerschijf

dagelijks gebruiken (behalve op zondag) tussen 9 en 18 uur.

RIOLERINGSWERKEN
SMISSESTRAAT, PASTOOR DOXLAAN, DE DOELEN, PIJLSTRAAT EN BOOGSTRAAT

Deze werken zijn volop aan de gang. De Smissestraat, Pastoor

Doxlaan en Pijlstraat zijn volledig gerioleerd. De aannemer werkt

nu deze straten verder af vooraleer hij in de Doelen en Boogstraat

begint. De boordstenen zijn gegoten en de onderlagen van de asfalt-

verharding worden aangebracht.

Nu worden de opritten van de woningen tussen rijbaan en rooilijn

heraangelegd: in principe met getrommelde donkere betonstraatste-

nen. Wilt u toch hetzelfde materiaal als de oprit op uw eigendom,

stel dit materiaal dan ter beschikking van de aannemer.

Het gemeentebestuur spant zich extra in om een volledig geschei-

den rioleringsstelsel aan te leggen met twee rioolbuizen: één voor

het vuile water (DWA = Droog Weer Afvoer), één voor het regenwater

(RWA = Regen Weer Afvoer). Deze afkortingen staan op de gietijzeren

dekseltjes van de aansluitputjes zodat u zich niet kunt vergissen bij

het aansluiten van uw riool- en regenwater. Wij verwachten dat u

hiervan zoveel mogelijk gebruik maakt door het rioleringstelsel op

uw eigendom ook volledig te scheiden.

EIGEN STEK, EEN TIENERHONK
TIJDENS DE KROKUSVAKANTIE

NIEUW VOETPAD LINDEDREEF
GEDEELTE TUSSEN HALLE-DORP EN LOTELINGLAAN

Op 10 februari begon de aannemer met de heraanleg van de voet-

paden in de Lindedreef. Beide voetpaden, vanaf Halle-Dorp tot aan

de Lotelinglaan, krijgen een grondige opknapbeurt. De oude voet-

paden worden opgebroken en daarna heraangelegd in grijze dub-

belklinkers. Ook de boordstenen worden ver-

vangen door een smaller type. Om de wortels

van de Lindebomen te geleiden gebruiken we

worteldoeken, zodat de wortels het nieuw aan-

gelegd voetpad niet onmiddellijk kunnen

beschadigen.

Als alles volgens plan verloopt, heeft de aan-

nemer vier weken nodig om de klus te klaren.

Willen je ouders je weg achter die enge play-station? Wil jij gewoon samen

zijn met jouw vrienden? Kom dan naar de tienerhonk.

Alle 12- tot 15-jarigen zijn welkom in onze twee gemeentelijke jeugdhuizen.

Twee Swappers openen deze ontmoetingsruimten waar jij vrijblijvend kunt

komen en gaan op volgende dagen:

jeugdhuis Zoezel,

maandag 3 maart van 13u.30 tot 17 uur en van 18 tot 21 uur,

vrijdag 7 maart van 13u.30u  tot 17 uur,

jeugdhuis De Non,

dinsdag 4 maart van 13u.30 tot 17 uur,

donderdag 6 maart van 13u.30 tot 17 uur

en van 18 tot 21 uur.

Gebruik deze momenten en leg je

voorstellen voor aan de Swap-

pers. Want jullie bepalen zelf

wat er gebeurt op de tienerhonk.

Meer informatie kun je bekomen

bij Kristien Schryvers van de

gemeentelijke dienst Jeugd,

Halle-Dorp 37,

tel. 03/380.13.92

of jeugd@zoersel.be.



DRINGENDE POLITIEHULP
NET EVEN ANDERS OP UW GSM

Iedereen weet ondertussen dat het verkorte telefoonnummer voor dringende

politiehulp 101 is. Nu bijna iedereen rondwandelt met een gsm is het wel even

opletten geblazen. Vanaf uw gsm-toestel is dit immers een ander nummer,

namelijk 112. Installeer dit nummer op uw gsm en op die van uw kinderen.
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HUISVUILOPHALING
IN DE BLOEMENWIJK EN ELDERS

Bij de papier- en kartonophaling in december ontvingen we vanuit

de Bloemenwijk nogal wat meldingen van problemen. Een wijzi-

ging in de ophaalronde is wellicht één van de oorzaken. Omdat er

steeds meer papier en karton wordt aangeboden, heeft de ophaler

die dag een extra wagen ingezet. Hij passeerde daar dus al in de

vroege ochtend en niet zoals gewoonlijk pas in de namiddag. Papier

en karton dat te laat buitenstond, is dus blijven staan.

Wij herinneren er u aan dat huisvuilzakken, GFT+, groot huisvuil,

papier en karton 's morgens altijd vóór 7u.30 moeten buitenstaan.

Staat het te laat buiten, dan loopt u het risico dat de ophaalwagen al

voorbijgereden is. Alhoewel wij de ophalers vragen om diverse

wijken en straten altijd in dezelfde volgorde aan te doen, kunnen

zij - bijvoorbeeld door werken - hiervan afwijken.

Als afval dat op tijd buitenstond, niet werd opgehaald, bel dan

de gemeentelijke dienst leefmilieu via het gratis groene num-

mer 0800/14.529.

GRABBELEN OF SWAPPEN...
NIET VERGETEN TE KOPEN!

Neem jij in de krokusvakantie deel aan een kamp of maak je een familie-uit-

stap? Vraag dan of je korting krijgt met een Grabbelpas of Swappas.

Deze pasjes en het bijhorende, handige kortingboekje kun je vanaf nu aan

2,50 euro kopen bij:

- de gemeentelijke dienst Jeugd, Halle-Dorp 37

- gemeentelijke loketdienst Zoersel, Oostmallebaan 15

- gemeentelijke loketdienst Sint-Antonius, Handelslei 108

In het kortingboekje vind je overigens inspiratie voor heel wat leuke uitstap-

pen.

Heb je tips voor het gemeentelijk grabbelpas- en swapaanbod voor de zomer-

vakantie, maak ze kenbaar bij de gemeentelijke dienst Jeugd, tel. 03/

380.13.90-92.

JONGEREN GEZOCHT
VOOR ONZE ZOMERWERKING ZOEKEN WIJ ANIMATOREN

Ben jij geïnteresseerd om actief te zijn bij het speelplein, de grabbelpas of de

tienerhonk als monitor? Maak je dan bekend bij de gemeentelijke dienst Jeugd.

De basisvoorwaarde om je kandidaat te stellen

is het attest van animator in het jeugdwerk op

zak hebben. Heb je het attest nog niet in je

bezit, dan raden we je aan om in de krokus-

of paasvakantie een cursus te volgen.

Volgende instellingen organiseren deze cur-

sussen: 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

Over sommige van deze organi-

saties kun je bij de gemeentelijk

dienst Jeugd een brochure vin-

den waarin data en plaatsen van

de cursussen vermeld staan.

Meer informatie kun je bekomen bij

Kristien Schryvers van de gemeente-

lijke dienst Jeugd, Halle-Dorp 37,

tel. 03/380.13.92 of jeugd@zoersel.be.

“JIJ EN IK”
JEUGDBOEKENWEEK 16 TOT 30 MAART

THEATERVOORSTELLING

De bibliotheek opent de Jeugdboekenweek feestelijk

met een voorstelling van Spoor6:

�Koning Achterstevoren�

Deze achterstelling zet de wereld op zijn kop.

Koning Achterstevoren kruipt 's morgens

klaarwakker in zijn bed en groet zijn bovendanen

met een niet-gemeend "Tot gisteren".

Samen met Koning Achterstevoren, werkvrouw

Walter en de kabouters wordt het een achter-

stelling boordeleeg muziek en verrassingen in

het koninklijk park. De jonge bovendanen kun-

nen slapjes deelnemen door hun beste beentje,

stemmetje en snoetje achter te zetten.

Voor deze voorstelling verwachten wij alle kinderen van 5 tot 12

jaar op zondag 16 maart in het Zonneputteke.

De voorstelling begint om 10u.30 en duurt ongeveer tot 12u.15. De

toegangsprijs bedraagt één euro en de kaarten kunt u in de biblio-

theek kopen.

BOEKENRALLY

Zit je in het 3de, 4de of 5de leerjaar? Doe je graag mee aan een

wedstrijd? Win je graag fantastische prijzen? Vergeet dan zeker niet

tussen 1 en 31 maart in de bibliotheek binnen te springen om mee

te doen aan onze boekenrally!!!

Aan de balie krijg je een wedstrijdformulier, samen met een aantal

boeken die je nodig hebt om de vragen op te lossen. De boeken

moeten in de bib blijven, dus de vragen moet je daar oplossen.



GEZOCHT M/V IN ZOERSEL
IN TE VULLEN VACATURES

DUURZAAMHEIDSAMBTENAAR (contractueel - niveau B)

uw functie

Implementeren, uitvoeren en uitbouwen van een duurzaam ge-

meentelijk milieubeleid in het kader van de samenwerkingsover-

eenkomst �milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling�

gevraagd diploma

hoger onderwijs van het korte type

CULTUURCONSULENT (contractueel - niveau B)

uw functie

Uitvoeren en ondersteunen van het gemeentelijk cultuurbeleid in

samenwerking met de cultuurbeleidscoördinator. Stimuleren en

animeren van de cultuur-participatie in de gemeente.

gevraagd diploma

Hoger onderwijs van het korte type sociaal-agogisch werk,

onderwijs, pedagogie of kandidatuur pedagogische wetenschap-

pen, politieke en sociale wetenschappen, sociale en culturele

agogiek

SPORTFUNCTIONARIS (statutair - niveau B)

uw functie

Uitvoeren en ondersteunen van het gemeentelijk sportbeleid.

Stimuleren en animeren van het sportleven binnen de gemeente.

gevraagd diploma

Hoger onderwijs van het korte type of regentaat lichamelijke

opvoeding en brevet van �ambtenaar sport en recreatie�, uitge-

reikt door BLOSO, hebben of het behalen in de proeftijd.

AFDELINGSHOOFD OPENBARE WERKEN (statutair - niveau A)

uw functie

Functionele leiding van de gemeentelijke afdeling Openbare

Werken die bestaat uit vier ploegen (wegen, gebouwen, openbaar

groen en schoonmaak). Uitvoeren en opvolgen van de openbare

werken.

gevraagd diploma

Diploma industrieel ingenieur bouwkunde.

DIENSTHOOFD SCHOONMAAK (statutair - niveau D)

uw functie

Dagelijkse leiding van de dienst schoonmaak die instaat voor

onderhoud gemeentegebouwen en -scholen en de erbij horende

neventaken.

gevraagd diploma

Minimum lager secundair onderwijs of gelijkgesteld getuig-

schrift.

U kunt de functiebeschrijving en alle bijkomende informatie over

loon en extra legale voordelen bekomen bij de gemeentelijke dienst

Secretariaat, tel. 03/380.13.13, of mail secretariaat@zoersel.be.

Uw sollicitatiebrief, kopie van uw diploma en curriculum vitae stuurt

u vóór 15 maart 2003 aan het College van burgemeester en schepe-

nen, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel.
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WATEROVERLAST
OOK ERKEND VOOR ZOERSEL

Goed nieuws voor de mensen die rond de jaarwisseling te maken hadden

met waterellende. De federale ministerraad heeft Zoersel en 16 andere

Antwerpse gemeenten aangeduid die op een tussenkomst van het rampen-

fonds kunnen rekenen na de wateroverlast die plaats had tussen 

29 december 2002 en 4 januari 2003.

Het gemeentebestuur neemt de coördinatie van de schadedossiers op zich.

De schadelijders die ons bekend zijn (door onder andere de interventielijst

van de brandweer) ontvingen reeds een brief om de nodige formulieren te

bestellen.

Anderen kunnen de nodige formulieren aanvragen bij de gemeentelijke

dienst Secretariaat, telefoon 03/380.13.14.

Voor het invullen van dit dossier kunt u steeds contact nemen met Vera

Janssen, dienst Secretariaat, telefoon 03/380.13.14. Ook besliste de Federale

Overheidsdienst Binnenlandse Zaken om een gratis groen nummer ter

beschikking te stellen. Dit is het nummer 0800/14.957. Hier kunt u inlich-

tingen krijgen om uw dossier samen te stellen.

De indieningstermijn voor het indienen van de vergoedingsaanvragen loopt

tot uiterlijk 30 april 2003. Dit wil zeggen dat u uw aanvraag vóór deze

datum moet versturen naar het Provinciebestuur Antwerpen, dienst rampen-

schade, Van Rijswijcklaan 28, 2018 Antwerpen.

CRUCEA-NIEUWS
DRINGENDE OPROEP

Nog steeds leeft bijna de helft van de Roemenen onder de armoedegrens. Dit

is een inkomen van minder dan 100 dollar per maand. Deze armoede treft

ook nog altijd zeer sterk onze zustergemeente Crucea.

Daarom richten wij deze dringende oproep aan u. Steun dit jaar, financieel

of materieel, ook eens een gezin of een alleenstaande in Crucea.

Vanaf april kunt u elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur terecht bij het

secretariaat van het jumelagecomité Zoersel-Crucea in de schoolmeesters-

woning aan de Handelslei 47.

In het kader van de gezondheidspre-

ventie hebben vrouwen tussen 50 en 69

jaar de gelegenheid een gratis scree-

ning naar borstkanker te laten uitvoe-

ren. Alle dames die bij de eerste

oproep niet deelnamen, mogen

eerstdaags een persoonlijke

uitnodiging verwachten.
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