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Januari, nieuwjaarsmaand . . .

Een maand ook van klinken en wensen. En

dat wil ik bij deze ook heel gemeend doen.

Ik wens ieder van u dat 2006 mag uitgroei-

en tot een topjaar: een blakende gezond-

heid, familiaal geluk, veel hartverwar-men-

de momenten, ...

Hebt u 2006 rustig onthaald, of deed u dit

met toeters en bellen? Met dit laatste sloot

de gemeente 2005 in ieder geval af.

Op 31 december immers verwelkomden

we de 1.000-ste abonnee van onze weke-

lijkse elektronische nieuwsbrief. Het getal

van 1.000 achter ons laten, is in deze ze-

ker een belangrijke mijlpaal.

Het getal van 1.000 achter ons laten, maar

dan in neerwaartse richting, was dan weer

doelstelling voor wat betreft de onroerende

voorheffing. De gemeenteraad hechtte in

december zijn goedkeuring aan een verla-

ging van deze belasting van 1.000 naar

935 opcentiemen.

Tegelijkertijd werd de begroting 2006

goedgekeurd. In deze flits vindt u hierover

meer informatie.

Geen toeters en bellen, wel trompetge-

schal voor harmonie De Vriendenband. Op

18 december ontvingen zij immers de cul-

tuurprijs.

En houdt u niet van al dat ‘instrumentaal’

gedoe, maar zingt u wel graag zelf een

deuntje mee, schrijf dan al maar 17 maart

in uw agenda voor de tweede editie van

‘Zingen aan tafel’.

‘Liever iets sportiever’, hoor ik u zeggen?

Geen nood, op 26 februari organiseert

wandelclub De Natuurvrienden voor de

tweede keer de Nationale wandeldag.

Zoersel een slaapgemeente?

Dat dacht u maar!
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Elk jaar keurt de gemeenteraad de begroting voor het komen-

de jaar goed en wordt er geëvalueerd hoeveel inkomsten ter

beschikking zijn en welke investeringen worden uitgevoerd.

Veel belangrijker is eigenlijk wat in het meerjarenplan, de prog-

nose voor de komende jaren te lezen staat. Immers het voeren

van een beleid, ook een financieel beleid, heeft een veel lan-

gere horizon dan één jaar.

De gemeente Zoersel heeft deze legislatuur drie belangrijke

lange-termijn-investeringsprojecten naar voor geschoven.

- De realisatie van een Woon- en Zorgcentrum aan de Smisse-

straat in Zoersel.

- De uitbouw van een goede dienstverlening door een centrali-

satie van gemeente en ocmw in het Bethaniënhuis en een

sterke aanwezigheid door middel van antennes (loket-

diensten) in de verschillende dorpskernen.

- De realisatie van gemeenschapsinfrastructuur in de Achter-

straat voor de vrijetijdssector.

Daarnaast heeft het schepencollege veel aandacht besteed

aan de verfraaiing van de dorpskernen, verkeersveiligheid, di-

verse rioleringsprojecten, steun aan verenigingen, scholen,

brandweer en politie, enz.

Deze grote projecten zijn ambitieus en vergen ongetwijfeld

heel wat middelen. Door de manier waarop we ze realiseren,

slaagt de gemeente Zoersel er echter in dit alles te doen zon-

der meer middelen te vragen aan haar inwoners. Meer nog, in

de meerjarenplanning kunnen we aantonen dat ondanks een

verlaging van de belasting op de onroerende voorheffing het fi-

nanciële plaatje voor de gemeente Zoersel gezond is en blijft.

Zo hebben we de komende jaren niet alleen een sluitende be-

groting.We hebben ook op het vlak van schuld al grote inspan-

ningen geleverd. Zo daalde de schuld op het einde van 2005

verder tot 20.066.389 euro.
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De Vlaamse gemeenten hebben enkele eenmalige opbrengsten

kunnen noteren. Zo betekende de beurgsgang van Telenet voor

de gemeente Zoersel een opbrengst van bijna 870.000 euro.

Verder heeft Suez een bod gedaan op onze Electrabel-aande-

len. De waarde van deze aandelen bedroeg 1.776.344,40 euro.

Bovenop dit bedrag kregen we 21.960 Suez-aandelen, wat mo-

menteel een goede belegging blijkt, gezien ze intussen al met

15 % zijn gestegen. De Suez-aandelen zijn nog steeds in ons

bezit. We vinden echter dat we deze op lange termijn niet kun-

nen houden. In onze meerjarenplanning is ech-

ter nog geen rekening gehou-

den met een eventuele

verkoop ervan. Zodra

we ze verkopen, zal dit

op dat moment een

extraatje zijn waar-

mee we nieuwe

i n v e s t e r i n g e n

kunnen doen of

onze schuld verder

kunnen afbouwen.

EENMALIGE OPBRENGSTEN
VERKOOP BETEKENT EXTRAATJE

INVESTERINGEN IN 2006
ACCENTEN WORDEN GELEGD

Naast de lopende projecten (riolering Bloemenwijk fase 3, her-

aanleg Halle-Dorp fase 5 en Dorp en Zandstraat in Zoersel) wor-

den volgende accenten gelegd voor 2006:

- rioleringsprojecten:

G. Gezellelaan, Berkenlaan ..................................525.000,- €

- aanpassen van wegen in functie van verkeersveiligheid

en herasfaltering ...................................................150.000,- €

- vervanging schoolbus ...........................................175.000,- €

- verwarming kerk Zoersel ........................................38.000,- €

- ereloon voor aanpassing van de site “Zonneputteke”

waar onze technische diensten zijn gehuisvest ......30.000,- €

- fietsenstallingen......................................................25.000,- €

Verder zullen de zones 30 - waar nodig - uitgerust worden met

variabele verkeersborden die op bepaalde tijdstippen, bij het

begin en het einde van de school, de aandacht van de wegge-

bruikers trekken. Een gedeelte van het meubilair van de biblio-

theek van Sint-Antonius is aan vernieuwing toe. Bovendien

plannen wij voor de bibliotheken ook een modernisering van de

informatica. Ook het brandweerarsenaal wordt in eigen beheer

beperkt aangepast. De werken zullen over enkele jaren ge-

spreid worden. Vrijwilligers van onze brandweer zullen hiervoor

instaan. De gemeente zorgt voor de nodige materialen.

BELASTINGEN IN ZOERSEL
OPCENTIEMEN VERLAAGD

Grafiek 1 geeft een vergelijking weer van de aanvullende perso-

nenbelasting in Zoersel ten opzichte van de gemiddelde belasting

in de Vlaamse gemeenten. Grafiek 2 geeft eenzelfde vergelijking

voor de onroerende voorheffing.

De gemeente Zoersel is erin geslaagd om voor het jaar 2006 een

belastingverlaging door te voeren. De gemeentelijke opcentie-

men op de onroerende voorheffing worden verlaagd van 1.000

naar 935. Dit betekent concreet dat alle eigenaars van een huis

of van een ander onroerend goed al vanaf 2006 minder belastin-

gen zullen moeten betalen. Dat deze belastingverlaging er komt

is een gevolg van een doorgedreven bezuiniging op allerlei vlak-

ken (responsabilisering, verdere schuldafbouw, samenwerkings-

verbanden,…), evenwel zonder te raken aan de kwaliteit van de

dienstverlening.

De gemeenteraad heeft ervoor gekozen de onroerende voorhef-

fing te verlagen omdat de andere belastingen in vergelijking met

andere gemeenten reeds zeer laag zijn.

Daarenboven zou een verlaging van de personenbelasting pas

een effect hebben vanaf 2008.
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NATIONALE WANDELDAG
26 FEBRUARI 2006

Zondag 18 december reikten het gemeentebestuur en de cultu-

rele raad de cultuurprijs 2005 uit. Laureaat van 2005 is de

Koninklijke Harmonie de Vriendenband uit Sint-Antonius. De uit-

reiking vond plaats in de kapel van Bethaniën tijdens het jaar-

lijkse kerstconcert van de harmonie.

Bijna 75 jaar jong 
Koninklijke Harmonie De Vriendenband zal in 2006 haar 75-ja-

rig bestaan vieren. De vereniging heeft dus al een vrij lange

staat van dienst in onze gemeente. Al die jaren heeft zij aan on-

telbare mensen muzikaal plezier geboden, en dit zowel op een

actieve manier (voor de muzikanten) als een passieve manier

(voor het ruime luisterpubliek).

De initiatieven die ze zelf nemen of waaraan ze hun medewer-

king verlenen, zijn ontelbaar: het jaarlijkse Kerst- en Krokus-

concert, begeleiding van stoeten, het verzorgen van jubileum-

en huwelijksmissen, het opluisteren van sportmanifestaties en

tentoonstellingen, muzikale begeleiding van Eurozoersel,…

Kortom...
de Koninklijke Harmonie De Vriendenband is een vereniging

met een maatschappelijke betrokkenheid, die bijdraagt tot een

de gemeenschapsopbouw in onze gemeente. Een meer dan

welverdiende laureaat van de cultuurprijs 2005!

KONINKLIJKE HARMONIE DE VRIENDENBAND
WINNAAR CULTUURPRIJS 2005

De Natuurvrienden van Zoersel organiseren op zondag 26 fe-

bruari de Nationale Wandeldag. Zij voorzien een ruim gamma

omlopen, voor elk wat wils.

Met uw gezin kunt u deelnemen aan de Familietochten met foto-

zoektocht (6, 12, en 18 kilometer).

Wenst u liever iets sportiever, dan kunt u met uw Nordic Walking

poles terecht op de 9,5 en 18 kilometer. De Avonturentocht met

sportieve proeven (9,5 km) is uiteraard ook toegankelijk voor

niet Nordic Walkers.

Aan de lange afstanden hebben de Natuurvrienden ook ge-

dacht. U kunt kiezen tussen 20, 30 en 42 kilometer.

Natuurliefhebbers kunnen hun hartje ophalen in het Zoerselbos.

Om 10, 11, 12, 13 en 14 uur kunt u in groep een natuurwande-

ling starten onder begeleiding van een gids.De wandelaars wor-

den er met de bus naar toe gebracht en gehaald!

Op de verschillende wandelingen maakt u kennis met heel wat

leuke en mooie plekje in onze gemeente. Vanaf 25 kilometer

doet u ook de Trappistenbossen en de Abdij van Westmalle aan.

Langsheen de verschillende parcours worden bordjes ge-

plaatst, die u meer uitleg verschaffen over de omgeving. In de

startzaal belooft het ook heel gezellig te worden met animatie

van eigen bodem.

Praktisch
zondag 26 februari 2006, vertrek tussen 7 en 15 uur

vertrekplaats: sporthal GSA, Achterstraat, Sint-Antonius

afstanden: 6 - 9,5 - 12 - 18 - 20 - 30 en 42 kilometer

info
Jef Joosten, gsm 0477 27 93 11, jef.joosten@skynet.be

website: www.nvz.be
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DIT WIST U ZEKER NOG NIET...
BURGERWEETJES

HERAANLEG PARKEERSTROOK, VOET- EN FIETSPADEN ZANDSTRAAT EN DORP

Het ondergronds brengen van de laagspanning, de tv-distribu-

tie en de voeding van de openbare verlichting duurde langer

dan oorspronkelijk gepland. Bijna alle woningen werden over-

gekoppeld van het luchtnet naar het nieuwe ondergrondse net.

We kunnen nu met een gerust hart zeggen dat de werken aan

de nutsleidingen ten einde lopen.

Dit wil zeggen dat onze aannemer nu kan starten met de wer-

ken aan de voet- en fietspaden en parkeerstroken.

Deze werken bestaan in hoofdzaak uit het omwisselen van het

fietspad en de parkeerstrook. In de toekomst parkeert u dus

vlak naast de rijbaan. Het nieuwe fietspad wordt verhoogd en

veilig aangelegd achter de parkeerstrook, naast het voetpad.

Het verschil tussen voet- en fietspad wordt nog eens extra be-

nadrukt door de kleur. Het fietspad wordt uitgevoerd in rode

dubbele betonstraatstenen; het voetpad in grijze.

De werken vinden plaats vanaf De Bruelen in het Dorp tot aan

de Beemdekens in de Zandstraat.

De aannemer werkt in stroken van ongeveer 150 meter met

één afgesloten rijbaan voor het werfverkeer. Het beurtelings

verkeer wordt geregeld door driekleurige verkeerslichten.

Voor deze werken voorzien wij géén omleiding.

WERKEN IN UITVOERING
STAND VAN ZAKEN

AFSCHAFFING FISCALE ZEGELS VOOR RIJBEWIJZEN

Vanaf 1 januari van dit jaar moet u voor de betaling geen fiscale

zegels meer kleven op de aanvragen van leervergunningen, voor-

lopige rijbewijzen, rijbewijzen, internationale rijbewijzen en al hun

duplicaten. Ukunt nu ter plaatse contant of met proton betalen.

tarieven
- leervergunning en voorlopig rijbewijs: 9 euro,

een duplicaat: 7,5 euro

- rijbewijs en internationaal rijbewijs: 16 euro

duplicaat rijbewijs: 11 euro

REISPASSEN GEWIJZIGD!

Sinds 1 januari werden er door het ministerie nieuwe prijzen

voor de reispas vastgesteld.

procedure: - gewone procedure (wachttijd 6 werkdagen)

ouder dan 18 jaar: 76 euro

jonger dan 18 jaar: 41 euro

- spoedprocedure (wachttijd 24 uur)

ouder dan 18 jaar: 253 euro

jonger dan 18 jaar: 210 euro

nieuw! 64 bladzijden
U kunt nu ook een paspoort met 64 bladzijden in plaats van 32

bladzijden aanvragen. Deze aanvraag wordt automatisch be-

handeld als een spoedprocedure. Dit wil zeggen dat hiervoor

een wachttijd van 24 uur geldt. De kostprijs is 253 euro.

Ben jij jonger dan 12 jaar?

Kreeg jij je elektronische identiteitskaart vóór 6 juni 2005?

Ja?

Vraag dan nu je re-key-ing aan.
Kom met je identiteitskaart en de puk- en/of pincode van je iden-

titeitskaart naar één van onze gemeentelijke loketdiensten of

naar het gemeentehuis. Je krijgt van ons dan een authentifica-

tiesleutel. Met deze sleutel kun je dan op een veilig manier chat-

ten (http://www.saferchat.be/).

Vergeet ook niet dat je ook nog gratis een kaartlezer kunt aan-

vragen. Neem hiervoor snel een kijkje op http://readers.eid.bel-

gium.be/.

CHAT VANAF NU VEILIG!
VRAAG EEN AUTHENTIFICATIESLEUTEL
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ZINGEN AAN TAFEL
EEN CULINAIRE CANTUS

Zingt u graag, en liefst van al, niet alleen?

Vindt u thuis echter niemand meer om

mee te zingen? Geniet u ondertussen

graag van een heerlijke Spaanse hap?

Dan is de tweede editie van ‘Zingen aan

Tafel’ zeker iets voor u! 

Vanaf 19.30 uur ontvangen we u graag in

het Zonneputteke. Om 20.15 uur starten

we voor een eerste samenzang, be-

staande uit een potpourri van oude, be-

kende deuntjes. Om iedereen die een

zekere pleinvrees zou kennen over de

streep te trekken, hebben wij gezorgd

voor een aantal voorzangers. Enkele le-

den van het Malse Sint-Pauluskoor zul-

len de juiste toon zetten. Voor een

aangepaste muzikale begeleiding zorgt

Ria Sak op trekzak.

Na een eerste rondje samenzang is het

tijd om uw hongerige maag te spijzigen

met een heerlijke paella-schotel, bege-

leid door een frisse jonge Spaanse wijn.

Terug op kracht gekomen, zal een twee-

de rondje samenzang u dan heus niet

meer afschrikken.

Eindigen doen we met een optreden

van ‘De Kaaters’. De combinatie

van een tiental heren, dat steeds

begeleid worden door een

klassepianist(e) onder de pro-

fessionele leiding van

“Leading Lady” Kaat

Vissenberg brengt muziek

in het leven en leven in de

muziek.

Wat kost dat?
Voor de som van 15

euro bieden wij u

een lekkere scho-

tel paella en een

dessert aan.

Drank is niet

inbegrepen

in de prijs.

De op-

brengst

van deze

avond gaat naar het organiserend comité

van Eurozoersel.

Hoe deelnemen en reserveren?
Om deel te nemen aan ‘Zingen aan Tafel’

moet u vóór vrijdag 10 maart reserveren

en inschrijven. Dit doet u bij onze ge-

meentelijke dienst Cultuur, Halle-Dorp

37, tel. 03 380 13 90 of mail naar cul-

tuur@zoersel.be. Speciale tafelreserva-

ties voor groepen zijn mogelijk. Geef dit

door bij uw inschrijving.

Nadien stort u het verschuldigde bedrag

op rekeningnummer 068-2061658-47

met vermelding van ‘Zingen aan Tafel +

uw reserveringsnummer’. Uw reservatie

is pas definitief nadat we uw storting heb-

ben ontvangen!

Vlug reserveren is aangewezen, het aan-

tal plaatsen is beperkt.

Praktisch
Zingen aan Tafel… een Culinaire Cantus

vrijdag 17 maart 2006, vanaf 19.30 uur

in zaal Zonneputteke, deelgemeente

Zoersel. Wij ontmoeten u daar.

Op voorstel van minister van ontwikkelings-

samenwerking Geert Bourgeois sluit de

Vlaamse regering met 19 gemeenten een

convenant gemeentelijke ontwikkelingssa-

menwerking af voor de periode 2006-2008.

De geselecteerde gemeenten zijn Essen,

Etterbeek, Geel, Genk, Harelbeke, Has-

selt, Hoogstraten, Kortenberg, Maaseik,

Maasmechelen, Mol, Olen, Roeselare,

Sint-Truiden, Turnhout, Waregem, Wester-

lo, Zemst en Zoersel. Dit voorjaar werd met

17 gemeenten een convenant gesloten

voor de periode 2005-2007, daar komen nu

dus 19 gemeenten bij.

jarenlange traditie in Zoersel 
"Zoersel heeft al een jarenlange traditie in-

zake ontwikkelingssamenwerking. Onze

aanvraag, goedgekeurd in de gemeente-

raad van september, resulteert nu in een

overeenkomst met de Vlaamse regering.

We gaan de sensibiliseringsacties naar de

bevolking verder zetten.Maar nu maken we

van eerlijke handel en ethisch beleggen

echte speerpunten via informatie, vorming

en allerlei gerichte acties. Naast alle inwo-

ners is het gemeentebestuur en - perso-

neel hierbij een specifieke doelgroep." zo

vertelt de dienst ontwikkelingssamenwer-

king.

"We moeten ook een sterkte-zwakte analy-

se maken vooraleer we echt gaan samen-

werken met een gemeente uit het zuiden.

Bedoeling is dat niet lukraak een derde-

wereldgemeente uitgekozen wordt, maar

dat we een samenwerking tot stand bren-

gen met een gemeente die vergelijkings-

punten heeft met Zoersel. Wat zijn hierbij

mogelijkheden voor een wederzijds "part-

nership"?, is hierbij het uitgangspunt. Het

project gaat dus niet over éénzijdige ont-

wikkelingshulp, maar over een samenwer-

king tussen een gemeentebestuur uit het

Noorden en het Zuiden."

meer info:
derde wereldraad Zoersel, 

erik.fuhlbrugge@zoersel

GESELECTEERD
CONVENANT ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
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MOBI+
BIJSPIJKEREN VAN UW RIJVAARDIGHEDEN

De Vlaamse Stichting verkeerskunde,

de federatie van beroepsautorijscholen

van België en het gemeentebestuur

richten een project speciaal voor 55-

plussers op: Mobi+

Met dit project kunnen 55-plussers hun

kennis van de wegcode en hun rij-

vaardigheden bijspijkeren, waardoor ze

hun rijprestaties kunnen verbeteren.

Het gemeentebestuur vindt mobiliteit

belangrijk en steunt dit project. Daarom

bieden wij u een cursusaanbod van vier

halve dagen aan. U betaalt hiervoor

slechts 10 euro, het gemeentebestuur

past per persoon 10 euro bij.

Een erkende rijschool zal het cursus-

aanbod verzorgen. Thema’s die aan

bod komen zijn onder andere: verkeers-

drukte, gedrag, techniek van het ‘rit-

sen’, opfrissing verkeersregels, in -en

uitvoegen op de autosnelwegen, open-

baar vervoer, gedrag als voetganger en

fietser.

Na de opleiding ontvangt u een getuig-

schrift en een voordeelbon waarmee u

tegen een voordelig tarief praktijkles-

sen kunt volgen.

Wilt u deelnemen aan deze opfrissings-

cursussen? Schrijf dan snel in!

Onze cursussen starten pas vanaf 20

deelnemers.

U kunt inschrijvingen tot en met 20

maart bij Rarenne Boyen, seniorencon-

sulente, tel. 03 312 94 20.

Zopas schreef de duizendste

abonnee zich in voor de digita-

le nieuwsbrief van de ge-

meente Zoersel. “Dit kunnen

we niet onopgemerkt voorbij

laten gaan.”, zo vond het

gemeentebestuur. De heer en

mevrouw Meeussen-Campsteyn werden op

donderdag 5 januari ontvangen op het gemeentehuis en kre-

gen een fles champagne en een flinke ruiker bloemen aangeboden. De di-

gitale nieuwsbrief van Zoersel heeft duidelijk de wind in de zeilen.

van gemeenteblad over website naar digitale nieuwsbrief
Het gemeenteblad blijft het belangrijkste medium voor het gemeentebestuur. “Bij het be-

gin van deze legislatuur hebben wij daarom ook de frequentie verhoogd. Aanvankelijk

gaven wij zes nummers per jaar uit. Dit hebben wij op tien gebracht. Elke maand, behal-

ve de zomermaanden, krijgen onze inwoners de “Grootste Gemene Deler” in de bus,

vier maal het dikkere nummer en zes maal de meer beknopte GGD-Flits.“

”Eind 2002 zijn wij gestart met een gemeentelijke website. Deze website is op korte tijd

uitgegroeid tot dé portaalsite van de gemeente. Vooral het nieuws van evenementen en

de informatie van verenigingen en ondernemers blijken belangrijke troeven. Omdat alle

diensten dagelijks de site bijsturen kunnen wij hem zeer actueel houden.Het aantal raad-

plegingen stijgt geleidelijk en is nu reeds opgeklommen tot meer dan 1.000 per dag. Ook

het aantal gebruikers van het e-loket neemt alsmaar toe. Daarom zullen wij hier bijko-

mend investeren.”

“Vanuit het succes van de gemeentelijke website groeide automatisch de vraag naar een

krachtige digitale periodiek.”

website en digitale nieuwsbrief hand in hand
”Een groot deel van de bevolking vindt z’n weg naar de website en is vertrouwd met inter-

net en e-mail. Met onze digitale nieuwsbrief kunnen wij hierop inspelen en zeer actuele

informatie snel en goedkoop bij een geïnteresseerde doelgroep brengen.”

“Omdat we elke week verschijnen kunnen we de actualiteit goed volgen en telkens vier

tot vijf items brengen.Vanuit de nieuwsbrief kan de lezer ook steeds meteen doorklikken

naar nieuwe informatie op de website.”

”Deze formule valt duidelijk in de smaak. We zijn gestart op 15 april 2005. Nu vrijdag

brengen we ons 33ste nummer uit. Het aantal abonnees bedroeg enkele weken na de

start al meer dan 300 en groeide geleidelijk aan tot nu reeds meer dan 1.000 !”

inschrijven via www.zoersel.be
Wie op de hoogte wil blijven van wat het gemeentebestuur zoal bezig houdt, wie van ac-

tueel nieuws houdt, wie in één oogopslag beknopte info over het gemeentebeleid wil,

makkelijk leesbaar op het scherm van de computer, die kan zich inschrijven voor de di-

gitale nieuwsbrief:

- via www.zoersel.be, link “Nieuwsbrief”

- via een mailtje naar communicatie@zoersel.be

- of gewoon even bellen naar de dienst communicatie, tel. 03 380 13 02 .

IN DE BLOEMETJES
1.000STE ABONNEE
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