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Verschijnt zes keer per jaar in de maanden
januari - februari - april - mei - oktober -
november

VE R A N T W O O R D E L I J K U I T G E V E R :
College van burgemeester & schepenen
Katrien Schryvers,
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

RE DAC T I E S E C R E TA R I A AT

dienst Communicatie & Voorlichting
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel
tel. 03/380.13.01
fax 03/380.13.30
e-mail: nadia.kerschot@zoersel.be

WE R K T E N M E E A A N D I T N U M M E R :
Dirk Mertens, Rob Belmans, Marc Bachot,
Liliane Belis, Bart Van Santvliet, Tarci
Verbelen, Bob Peeters, Bart Van den
Langenbergh, Rudy Reynders, Joke
Vangheluwe, Joseph De Labey, Paul Smets,
Jef Frans, Kim Caremans en Katrien Schryvers

RE A L I S AT I E :
Grafische vormgeving: Nadia Kerschot
Drukvoorbereiding: PrePress XTensions,

Mortsel
Druk: Drukkerij Lithos, Wommelgem

VE R S P R E I D I N G :
Gratis bij alle inwoners van Halle, Zoersel en
St.-Antonius.

De GGD-Flits is een uitgave van het
gemeentebestuur van Zoersel.
(nr. wettelijk depot: BD-36.969/ISSN 0771-7199)

Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn bij-
drage. Aan teksten in de informatiekrant kan
geen rechtskracht 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.

AACCTTUUEELLEE  IINNFFOORRMMAATTIIEE  BBIIJJ  DDEE  GGGGDD

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

gg ddROOTSTE EMENE ELERROOTSTE EMENE ELER

2004/1 GGD FL I T S 1

gg

Aan de Lotelinglaan bouwt de Harmonie St.-Martinus Halle

een nieuw repetitielokaal. Om een gedeelte van deze investe-

ring te financieren gaat de Harmonie een lening aan waarvoor

de gemeente borg staat.

Wanneer het lokaal definitief in gebruik wordt genomen, zal

het gemeentebestuur het voor een aantal dagdelen huren en

stelt ze deze uren ter beschikking aan andere Zoerselse vere-

nigingen.

De officiële opening is voorzien voor 27 maart.

Vanaf september kan dan elke erkende vereniging dit lokaal

huren. U moet dit lokaal, net zoals alle andere gemeentelijke

lokalen, reserveren bij de gemeentelijke dienst Logistieke

Dienstverlening, tel. 03/380.13.90 of mail uw reservatie naar

cultuur@zoersel.be.

Het gemeentebestuur wil op deze manier enerzijds de

Harmonie van Halle ondersteunen en anderzijds de behoefte

aan bijkomende ruimte voor de verenigingen een stuk mee

invullen. Via de samenwerking met de Harmonie kunnen we

dit op een efficiënte manier realiseren.

fonkelnieuw lokaal
Harmonie St.-Martinus
fonkelnieuw lokaal
Harmonie St.-Martinus

andere verenigingen kunnen binnenkort ook fonkelnieuw lokaal gebruiken

Beste Zoerselaar,
Mag ik u eerst en vooral namens heel het
gemeentebestuur onze wensen overma-
ken voor 2004: gezondheid, geluk in uw
gezin, tevredenheid op het vlak van
werk, menselijke warmte, genegenheid,
goed nabuurschap, en nog zoveel meer.
Met het nieuwe jaar introduceren we in
onze gemeentelijke werking het project
S.O.K.S. Dit letterwoord staat voor Samen
Organiseren we Kwaliteit en Service.
In onze organisatie moet de dienstverle-
ning aan u als burger centraal staan. Om
die dienstverlening te verbeteren, zullen
we de komende periode de werking van
een aantal diensten, en de processen voor
afhandeling van dossiers waar nodig bij-
sturen.
Samen evolueren naar een klantgerichte
dienstverlenende instelling, dat is onze
boodschap. Die willen we met veel
enthousiasme waarmaken, de hele be-
stuursploeg en alle medewerkers.
En daarin is uw mening onmisbaar.
Daarom hebben we ook de ambitie om
over korte tijd permanent uw beoorde-
ling te vragen over de afhandeling van
dossiers. Om op dit manier bij te kunnen
sturen waar nodig.
In deze flits geven we u al enkele aan-
passingen mee, die we deden met het oog
op klantvriendelijkheid. Zo kan u vanaf 1
januari contant betalen op het kringloop-
park, en werden de ophaaldagen voor de
glasophaling aangepast.
En weet u wat het paradoxale is?
Terwijl wij hier het SOKS-project
opstarten, moeten we al sedert enkele
dagen de vertrouwde aanwezigheid van
onze kater Socks missen. Nu al een tien-
tal dagen staat hij 's morgens niet meer
als eerste te wachten, blijft de verwar-
ming leeg...
Misschien daagt hij nog op, misschien
heeft hij het aardse kattenleven geruild
voor een ander.
Al past een luie kater op de verwarming
niet in ons SOKS-project dat moet bla-
ken van dynamiek, het gemoedelijke en
huiselijke dat hij meebracht, van die
charme wilden en willen we toch ook
niet afstappen!
Tot februari!
Katrien Schryvers
burgemeester
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Heeft u de nationaliteit van één van de hierna ver-

melde lidstaten? Cyprus, Denemarken, Duitsland,

Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije,

Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg,

Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal,

Slovakije, Slovenie, Spanje, Tsjechië, het Verenigd

Koninkrijk en Zweden.

Wenst u deel te nemen aan de Europese Verkie-

zingen op 13 juni 2004?

Zo ja, dan moet u vóór 31 maart aanvragen of

men u wil inschrijven op de kiezerslijst van onze

gemeente.

Hiervoor moet u aan volgende voorwaarden vol-

doen:- u moet de nationaliteit bezitten van een van

de hierboven vermelde Europese lidstaten,

- u moet in de gemeente ingeschreven zijn,

- u moet 18 jaar oud zijn op 13 juni 2004,

- u mag niet vervallen zijn van het kiesrecht.

U kunt uw aanvraag indienen bij de gemeentelijke

dienst Burgerzaken in het gemeentehuis, in de ge-

meentelijke loketdienst in Sint-Antonius (Handelslei

108) of in Zoersel in het Lindepaviljoen (Oostmal-

lebaan 15).

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met

Liliane Belis van de gemeentelijke dienst

Burgerzaken, tel. 03/380.13.33.

INSCHRIJVING OP DE KIEZERSLIJST
EUROPESE VERKIEZINGEN
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RESTAURATIE SINT-ANTONIUSKERK

Deze werken startten eind augustus en vorderen goed.

Het dak werd langs de buitenzijde volledig hersteld en

vernieuwd. Momenteel behandelt men op zolder de

gebinten en kruisribgewelven met een insectenwerend

product. Zo vernietigt men de vernielzuchtige klopkever.

Weldra starten de schilderwerken in de kerk zelf. Heel de

kerk wordt in de oorspronkelijke kleur herschilderd. De stellingen die de

schilders gebruiken, zullen wel enkele weken voor hinder zorgen. De schilderw-

erken moeten klaar zijn voor de hoogdag van Pasen: 11 april 2004.

GEWESTWEG N14, DOORTOCHT ZOERSEL

Al zeer lang dringt het gemeentebestuur aan op een heraanleg van de N14, ter

hoogte van Zoersel-dorp. Terecht klaagden de bewoners over de toestand van

de weg. De Afdeling Wegen en Verkeer (Vlaamse Gemeenschap) deelde ons nu

mee dat de betonstraatstenen zullen worden vervangen door asfalt en dit

tussen De Bruelen en de Salphensebaan. De aanbesteding was voorzien op

15 januari. Wij hopen dat het Vlaams Gewest de vooropgestelde planning zo

snel mogelijk uitvoert en dat de werken in de eerste helft van dit jaar zullen

worden uitgevoerd. Hierop zullen wij blijven aandringen.

FIETSPAD HERENTALSEBAAN

Langs de Herentalsebaan (deel Dorp - De Bruelen), wordt langs de rechtse zijde de

oude betonstrook vervangen door een nieuw vrijliggend fietspad. De werken

zijn aanbesteed en toegewezen.

Binnenkort worden de nutsleidingen aangepast en verplaatst. Nadien start

onze aannemer met de aanleg van het nieuwe fietspad.

WEGEN- EN ANDERE WERKEN: STAND VAN ZAKEN
OPENBARE WERKEN

Soms confronteren beelden op televisie ons met een harde werkelijkheid: niet

alle mensen op deze aarde leiden hetzelfde comfortabele leventje als wij nu. Je

zal maar de pech hebben dat je geboren werd in een land waar oorlogen nog

niet tot een ver verleden horen of waar het klimaat bikkelhard kan uithalen. Of

waar - zoals nu in Iran - een aardbeving in enkele minuten tijd tienduizenden

doden maakt.

Zij die de ramp overleefden, verloren niet alleen tal van familieleden maar

meestal ook hun woningen en hun bezittingen. Velen hebben geneeskundige

verzorging nodig. Water- en energievoorziening zijn voor lange tijd problema-

tisch.

In samenspraak met het schepencollege besliste de derde wereldraad Zoersel

dan ook om 1.000 euro noodhulp te storten als teken van solidariteit met de

slachtoffers. Wilt u persoonlijk uw steentje bijdragen aan de hulpacties dan kunt

u storten op de rekening van één van de internationale hulporganisaties.

Wij geven u alvast enkele mogelijkheden:

- Oxfam Solidariteit: 000-0000028-28

- Unicef België: 000-0000055-55

Vermeld telkens “Aardbeving Iran”. Giften vanaf 30 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

NOODHULP VOOR IRAN
DERDE WERELD

Op 3 januari van dit nieuwe jaar kregen het Marcel

Kiekeboe- en het Konstantinopelspeelplein er offi-

cieel een dochter-/zusspeelplein bij. Het sport- en

speelpleintje aan de Gagelaars kreeg de naam

Fanny, en dit op voorstel van de buurtbewoners.

HET FANNY-SPEELPLEIN!
ZUS OF DOCHTER?
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De kerstactie ten voordele van de

armste inwoners in onze Roemeen-

se jumelagegemeente Crucea werd

een onverhoopt succes. Dankzij

allerhande giften en de opbrengst

van de gemeentelijke kerstmarkt

konden we in de kerstperiode aan

burgemeester Birgauanu 116 omsla-

gen met telkens 25 euro overhandi-

gen. Voor deze gezinnen met een

gemiddeld maandelijks inkomen van

16 euro was dit een welgekomen

extraatje.

Tegelijkertijd konden we 10.750 euro

geven als studiebijdrage voor de 97

scholieren, 4 postlyceumstudenten

en 30 universiteitsstudenten.

Het jumelagecomité dankt van harte

iedereen die heeft bijdragen tot deze

initiatieven.

CRUCEA

Van 30 april tot 9 mei 2004 is het zover!

Dan… is het de Week van de Amateurkunsten!

En wat is deze week zonder jouw creativiteit?

Ben je tussen 14 en 26 jaar? Woon je in Zoersel?

Maak dan de acteur in jou wakker!

Schrijf je snel in voor vijf intensieve theaterdagen

en nodig alvast je vrienden uit voor de première.

Prijs: 72 euro (inclusief overnachtingen en maaltijden)

Periode: van 12 april tot 16 april

Snel inschrijven want de plaatsen zijn beperkt.

Ben jij een verborgen talent tussen 0 en 99 jaar?

Woon je in Zoersel? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Verras het publiek met jouw creativiteit en grijp deze

gedroomde kans. Toon foto’s, toneelstukjes, poëzie,…

op een originele manier aan het grote publiek.

Prijs: gratis

Periode: tussen 30 april en 9 mei 

Wat hebben kikvorsen en vogels met perspectief te

maken? Hoe krijg je onze wonderlijke driedimensi-

onele wereld op papier?

Onder professionele begeleiding leer je de begin-

selen van het perspectieftekenen.

Prijs: gratis

Periode: woensdag 5 mei tussen 19 en 22 uur

Snel inschrijven want de plaatsen zijn beperkt.

Acteurs en creatievelingen, laat van je horen!

Bel de gemeentelijke dienst Cultuur, tel. 03/380.13.99

of mail naar joke.vangheluwe@zoersel.be.
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Wegens groot succes, vorig jaar namen niet minder dan 128 personen deel,

herhalen wij deze cursus.

PC, internet, surfen, zoersel.be… u kunt er niet meer omheen.

Maar wie maakt u wegwijs?

De gemeentelijke dienst Vorming organiseert een specifieke vorming voor ab-

solute beginners. Het gaat om een korte initiatie van 2,5 uren in PC- en inter-

netgebruik. De lessen die wij vorig jaar organiseerden waren snel volgeboekt.

Wees er daarom snel bij!

Wij voorzien twee data (bij grote vraag mogelijk nog uit te breiden):

dinsdag 3 februari van 9 tot 11u.30 en maandag 16 februari van 20 tot 22u.30.

De prijs bedraagt 15 euro.

Meer informatie en inschrijvingen bij:

Diane Weyten, gemeentelijke dienst Vorming, tel: 03/380.13.81 of

Marc Bachot, gemeentelijke dienst Communicatie, tel: 03/380.13.02.

VORMING VOOR STARTERS, WEES ER SNEL BIJ!
SURFEN? WA’S DA?

Fotokring Nenufar geeft een fotokijkboek uit over oud Sint-Teunis vanaf 1900. In dit

boek werden 250 foto’s opgenomen, waarvan enkele nog nooit eerder vertoond wer-

den. Het boek wordt verwacht rond maart en heeft een beperkte uitgave (300 exempla-

ren). Wilt u een exemplaar van dit unieke boek dan moet u hiervoor op voorhand

inschrijven. Dit kan tot en met 31 januari aan 25 euro per boek. Na 31 januari kost het

boek 30 euro. Inschrijven kan bij Marcel Boenders, Kapellei 152, tel. 03/383.28.25.

NENUFAR BRENGT SINT-ANTONIUS IN BEELD.
EINDELIJK IS HET ZOVER!

NIEUWSFLASH

Natuurlijk hebt u onder-

tussen:

- foto’s genomen van

uw waardevolle juwe-

len, zodat u ze perfect

kunt beschrijven bij

een eventuele dief-

stal…

- uw sloten nagekeken

en ervoor gezorgd dat

de sloten van u woning niet te ver

uit het beslag steken, zodat inbrek-

ers ze niet kunnen afbreken…

Natuurlijk verwittigt u de politie wan-

neer u verdachte personen in uw

buurt ziet, en kunt u ze ook goed be-

schrijven.

Gezien u al het voorgaande toch al

doet, is dit dus een overbodig artikel.

Onze excuses hiervoor.

NATUURLIJK
EEN OVERBODIG ARTIKEL

Het gemeentebestuur verkoopt bij opbod

een aantal oude voertuigen, machines en

materialen: een bestelwagen, een vracht-

wagen, een hakselaar, 3 aanhangwagens,

2 afgekeurde skateramps, 5 informatie-

borden en een voetbalgoal.

U kunt alles bezichtigen in het gemeente-

magazijn aan het Zonneputteke, alle

werkdagen van 8 tot 12 uur en van

12u.30 tot 16 uur.

De verkoop vindt plaats op donderdag 19 februari

vanaf 18 uur in het gemeentemagazijn, Zonneput-

teke 1E, deelgemeente Zoersel.

Meer inlichtingen bij de gemeentelijke dienst Open-

bare werken: Rudy Reynders, tel. 03/312.94.01 of

Daan Crabeels, tel. 03/312.94.03.

OUDE VOERTUIGEN, MACHINES,...
TE KOOP BIJ OPBOD

AMATEURKUNSTENAAR...
LAAT U KENNEN!
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Wanneer u in het verleden een betalende fractie

naar het kringlooppark bracht, ontving u hiervoor

het daaropvolgende jaar een factuur. Om de

verzending van veel facturen met kleine bedragen

te vermijden en discussie uit te sluiten, voerden we

vanaf 1 januari een rechtstreeks betaalsysteem in.

U krijgt nog altijd een ticket wannneer u het

kringlooppark bezoekt, maar u zal uw rekening

dadelijk aan de parkwachter moeten betalen. U

kunt betalen met proton of contant. Als u contant

betaalt, doe dit dan met gepast geld.

Als u vorig jaar (2003) een betalende fractie naar

het kringlooppark bracht dan ontving u hiervoor

onlangs een factuur. Deze factuur wordt niet ver-

vangen door het nieuwe betaalsysteem. De factuur

van 2003 moet u uiteraard nog betalen.

KRINGLOOPPARK
NIEUW BETAALSYSTEEM

Ondertussen werd het glas drie keer bij u aan huis opgehaald. Na evaluatie

van deze korte inloopperiode stuurden wij vanaf januari de glasophaling bij.

Vanaf deze maand vindt de ophaling plaats op de volgende dagen:

- in de deelgemeente Zoersel: op dinsdag;

- in de deelgemeente Halle: op woensdag;

- in de deelgemeente Sint-Antonius: op donderdag.

Men haalt het glas altijd op in dezelfde week als het papier en karton. Papier

en karton worden altijd de derde woensdag van de maand opgehaald.

Twijfelt u aan de juiste ophaaldagen?
Kijk het dan allemaal even na op uw “afvalkalender” die u eind december in uw

brievenbus kreeg. In de afvalkalender vindt u voor alle fracties de juiste

ophaaldagen. U vindt er ook een aparte afvalkaart in. Hierop vindt u alle frac-

ties terug en waar u ermee terecht kunt, de openingsuren van het kringloop-

park, de compostmeesters,...

Hou rekening met de volgende richtlijnen!
- Spoel uw vuil glas goed uit. In de toekomst laat de ophaler vervuild glas

staan.

- Als u twijfelt of u een bepaald product mag aanbieden, leest u best de sticker

nog eens na die wij u samen met uw glaskrat bezorgden.

- Zorg ervoor dat uw glaskrat goed zichtbaar is voor de ophalers. Plaats het

naast de weg, en verschuil het zeker niet achter struiken of bomen in uw

voortuin.

- U vindt ongetwijfeld niet graag gebroken glas voor uw oprit. Vul het glaskrat

daarom niet hoger dan de rand.

- Zet uw glaskrat ten laatste om 7u.30 buiten. De ophaler rijdt niet terug voor

kratten die later werden buiten gezet.

GLASOPHALING AAN HUIS
EEN KLEINE WIJZIGING IN 2004

In december wordt jaarlijks de begroting aan de gemeenteraad voorgelegd.

Hierin leggen we de prioriteiten vast van wat we in de loop van het komende jaar

willen realiseren en dus waar we onze middelen zullen aan spenderen. Dit kun-

nen we maar correct doen als we een goede raming hebben van de inkomsten.

Maar voor de voornaamste inkomsten zijn we als gemeente afhankelijk van de

Vlaamse en de Federale overheid om te weten over welke bedragen we kun-

nen beschikken. En daar wringt het schoentje. Er is momenteel onduidelijkheid

over zo’n slordige 10% van onze inkomsten. Op twaalf maanden tijd kregen we

driemaal verschillende instructies vanuit Brussel, onder andere met betrekking

tot het verlies aan dividenden. Als u weet dat ongeveer 60% van onze uitgaven

lonen zijn (inclusief politie) en 20% terugbetaling van leningen en intresten, dan

begrijpt u dat we met een dergelijke onzekerheid onmogelijk een eerlijke en

correcte begroting kunnen opstellen.

Samen met de andere gemeenten roepen we de Vlaamse en Federale over-

heid op om eindelijk duidelijkheid te creëren. Een goede financiële basis is

essentieel voor de toekomst van Zoersel. We hopen dan ook dat we -

gebaseerd op juiste gegevens - een begroting kunnen voorleggen aan de

gemeenteraad van februari.

BEGROTING 2004
HOPELIJK IN FEBRUARI OP JUISTE GEGEVENS GEBASEERD

thema van de maand januari

restafval
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