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ACTUELE INFORMATIE BIJ DE GGD

Januari, nieuwjaarsmaand.

Traditioneel een maand van wensen, klinken

op het nieuwe jaar. En dit willen we hierbij

ook heel gemeend doen: aan jullie allen een

gelukkig en gezond jaar toegewenst!

Al hebben de nieuwjaarswensen dit jaar over

heel de wereld wel een andere dimensie.

Een schok in de zee. Een schok door de

aarde. Een schok voor de wereld.

‘Tsunami’, had u er tot enkele weken gele-

den ooit van gehoord? Nu ligt het woord bij-

na in elke kindermond. Hier toch, want in

Zuid-Oost-Azië zijn er vele kinderen waar-

voor het verschijnsel ‘tsunami’ nooit bestaan

zal hebben. Omdat ze er het leven bij lieten,

met duizenden. Of voor wie ‘tsunami’ voor al-

tijd de nachtmerrie van hun leven zal blijven.

Omdat ze er alles bij verloren. Slachtoffers,

over alle lagen van de bevolking, over diver-

se landen, maar ook dit keer weer zeker niet

het minst zij die het al moeilijk hadden.

In deze Flits wilden we u informeren over de

begroting 2005 en over de investeringsplan-

nen voor de volgende jaren. Dit doen we

hierbij ook, maar dit alles verbleekt totaal bij

het zien van de ellende in Zuid-Oost-Azië.

Wat wel hartverwarmend is, is de solidariteit

die de laatste weken ontstond over de hele

wereld.

Ook als gemeente willen we hieraan niet

voorbij gaan. Want elk beetje helpt. Daarom

zullen we ook in Zoersel een aantal acties

opzetten, en de initiatieven die verenigingen

of inwoners nemen, coördineren.

Door de jaren heen groeiden in Zoersel een

aantal acties die de solidariteit tussen men-

sen centraal stellen. Dichtbij , ver weg.

Dat is dan ook mijn ultieme wens voor 2005:

dat deze samenhorigheid niet voor maar

even is, nu alles dagelijks in de media komt,

maar blijft. Dichtbij, en ver weg!

Zo maken we een warmere straat, een war-

mere gemeente, een warmere wereld!

De laatste jaren horen we via de media vaak dat de gemeen-

ten het financieel heel moeilijk hebben. Terecht. De oorza-

ken hiervan zijn de dure politiehervorming, de vrijmaking

van de energiemarkt, de federale belastingverlaging,...

De belastingtarieven in de Vlaamse gemeenten zijn op en-

kele jaren tijd gemiddeld dan ook met 20% gestegen.

Maar niet in Zoersel!

Als één van de weinige gemeenten slagen wij er nog steeds

in om rond te komen zonder extra bij u aan te kloppen.

Ook voor 2005 is dit het geval. Dat dit door meerderheid én op-

positie echt wordt geapprecieerd, maakte de gemeenteraad

duidelijk door de belastingen voor 2005 met algemeenheid van

stemmen goed te keuren.

Maar een strikt begrotingsbeleid wil niet zeggen dat de ge-

meente Zoersel geen ambitie heeft. Integendeel! De komende

maanden staat er heel wat op stapel.

Rioleringswerken, wegen, voet- en fietspaden
Voor 2005 zijn er niet minder dan drie rioleringsprojecten ge-

pland: Bloemenwijk fase 3 (Salvialaan, Zonnebloemlaan), Ber-

kenlaan, Oude baan (1,9 miljoen euro).

BEGROTING 2005
veel ambitie met zin voor realisme
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Verder voorzien we het herleggen van het fietspad aan de

Lindedreef en van het voetpad in de Zandstraat en Zoersel Dorp

(90.000 euro). Daarnaast trekken we 400.000 euro uit voor het

herstellen van wegen (herasfaltering, kolken aan Sint-

Antoniusbaan en Driesheide,...). Tenslotte plannen we ook aan-

passingen in functie van de verkeersveiligheid, ondermeer

Halle-Dorp fase 5 (in totaal voor 225.000 euro).

Daarmee vormen rioleringswerken en aanpassingen aan wegen

de belangrijkste investering voor 2005.

Gebouwen
Maar er is ook aandacht voor de gebouwen.

In de gemeentelijke basisschool van Halle is de verwarmingsin-

stallatie aan vervanging toe, en in de Zoerselse gemeenteschool

vernieuwen we de sanitaire ruimten.

Verder zijn nog voorzien: schildering van de kerk van Zoersel, ver-

vanging trap inkom Zonneputteke, aanpassing brandalarm en ver-

warming Zonneputteke aan de huidige normering,

aanpassingswerken aan Den Bremberg in samenwerking met

KLJ-Halle, namelijk het vervangen van de huidige kleedkamers

door een nieuwbouw met kleedkamers, berging en jeugdlokalen.

Vooruitkijken
Tenslotte legt de gemeente een reserve aan voor twee grote pro-

jecten die op stapel staan, namelijk het integratieproject gemeen-

tebestuur en ocmw in het Bethaniënhuis en de

gemeenschapsinfrastructuur voor sport, kinderopvang en jeugd

aan de Achterstraat. De laatste jaren hebben we de uitstaande

schuld van Zoersel drastisch verlaagd zodat we deze projecten

kunnen financieren, zonder de lasten door te moeten schuiven

naar volgende generaties.

Op 20 december hebben drie teams elk een heel omstandig dossier

ingediend over hoe zij samen met het gemeentebestuur en het ocmw.

werk zouden maken van een betere geïntegreerde dienstverlening in

het Bethaniënhuis en in de antennes van Zoersel en Halle. Samen

met de medewerkers zal de stuurgroep bestaande uit leden van het

gemeentebestuur en het ocmw deze dossiers goed doorgronden om

in de loop van januari een partner te kiezen.

Nadien kunnen alle plannen verder worden geconcretiseerd.

We informeren u hierover regelmatig zodat u als klant het hele proces

van nabij kunt volgen.

BETHANIËNHUIS
behoud Zoersels patrimonium door integratieproject gemeente-ocmw

GEMEENSCHAPSINFRASTRUCTUUR
sport, kinderopvang en jeugd aan de Achterstraat

Na overleg met de sportraad, de jeugdraad en het lokaal overleg kin-

deropvang hebben we een gezamenlijk project kunnen opzetten voor

de uitbouw van gemeenschapsinfrastructuur aan de Achterstraat. De

motor van het geheel is een nieuwe sporthal, met annex een turn- en

danszaal, voor onze sportverenigingen, voor individuele sportbeoefe-

naars en uiteraard ook voor onze school. Daaraan gaan we nu ook

een locatie voor kinderopvang koppelen, waarin we de buitenschool-

se opvang willen integreren met de af-en-toe-opvang Teuntje.

Tenslotte voegen we er ook nog jeugdinfrastructuur aan toe, bestaan-

de uit een ontmoetingsruimte, een fuifruimte en een repetitieruimte

voor muziekgroepjes.

Door de combinatie van deze drie pijlers in één project, willen we niet

alleen schaalvoordelen realiseren. We willen daarmee ook een bete-

re ruimtelijk inplanting mogelijk maken tot een harmonieus geheel met

een gezamenlijke parking. Door van in het begin

al duidelijk afspraken te maken met de ver-

schillende exploitanten, zal dit project voor

het grootste deel gefinancierd worden

door de kostenbesparing die we er-

mee realiseren. De komende maan-

den zullen we samen met een

architect, de betrokken verenigin-

gen, maar ook met vertegen-

woordigers uit de omgeving dit

project concreet vorm geven.
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Op donderdag 23 december was het even duister bij de gemeente-

lijke administratie. Heel de voormiddag werd het elektrisch licht ver-

vangen door kaarslicht. ‘s Avonds startte ook de gemeenteraad bij

kaarslicht en las de burgemeester een protestverklaring voor.

Met deze actie vragen de gemeentebesturen aandacht voor de zwa-

re financiële gevolgen door de vrijmaking van de energiemarkt. De

nieuwe, veel hogere elektriciteitsprijs voor de gemeenten en het ver-

lies van dividenden van de elektriciteitsmaatschappij betekent voor

onze gemeente alleen al in 2004 een verlies van 900.000 euro!

Bovendien is de straatverlichting voor de gemeenten een steeds gro-

tere financiële kost. De vrijmaking van de energiesector heeft im-

mers onverwachte gevolgen. Hoe raar het ook mag klinken, sinds de

vrijmaking van de elektriciteitsmarkt betalen wij nu dubbel zo veel

voor de straatverlichting. Zo is onze energiefactuur voor straatver-

lichting ongeveer verdubbeld van 77.960 euro in 2002 naar 130.000

euro in 2004. Als paradox van de vrijmaking van de energiemarkt,

die toch lagere prijzen moest opleveren, kan dit toch wel tellen.

En dat terwijl wij heel goed weten dat openbare verlichting belang-

rijk is voor uw veiligheid.

De hogere overheid mag niet blind zijn voor deze enorme minderin-

komsten. Want zowel wanneer gemeenten besparen op straatver-

lichting, als wanneer de geleden verliezen elders gezocht worden

bent u als burger de dupe!

VRIJMAKING ENERGIEMARKT
gemeentelijke administratie en gemeenteraad bij kaarslicht

SCHULD VAN ZOERSEL
ondanks extra druk minder

De laatste jaren zijn we er ondanks de extra financiële druk van bo-

venaf in geslaagd veel meer aan de bank terug te betalen, dan dat

we nieuwe leningen aangaan. Hierdoor betalen we niet alleen heel

wat minder intresten, maar creëren we ook bijkomende marge voor

investeringen om de dienstverlening te verbeteren.

15.000.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008

17.000.000

19.000.000

21.000.000

23.000.000

25.000.000

“Zet een netwerk op voor hoogbejaarden”, hiermee deed de Ko-

ning Boudewijnstichting een oproep voor het indienen van pro-

jecten om hoogbejaarden uit hun isolement te halen. Uit de 107

ingediende dossiers werden er 48 weerhouden, waaronder het

Zoerselse project “Aandacht voor eenzame senioren”.

Dit project werd gelanceerd in november vorig jaar. Orgelpunten

waren het bezoek aan alle 80-plussers tijdens de seniorenweek

en de actie “Wij weten elkaar wonen”. Deze actie met briefkaar-

ten riep iedereen op om door middel van een bezoekje eenza-

me ouderen uit hun isolement te halen.

Wij willen de solidariteit blijven stimuleren
OCMW, gemeentebestuur, de senio-

renraad en verschillende verenigingen

zijn bijzonder blij met deze erkenning

door de Koning Boudewijnstichting en de

financiële ondersteuning. Begin februari is

het verzamelen geblazen. De vrijwilligers die

meegewerkt hebben aan het bezoeken van alle 80-plussers

worden dan uitgenodigd om hun indrukken weer te geven.

“Wij willen hen vooreerst van harte danken voor de enorme in-

spanning. Maar daarnaast gaan wij nauwkeurig in kaart bren-

gen welke bezoeken verdere opvolging behoeven. Ook met de

verschillende verenigingen wordt in de loop van januari rond te

tafel gezeten. Met KVG en Ziekenzorg zullen we afspraken ma-

ken voor de coördinatie en het verdere verloop van het project

“Aandacht voor eenzame senioren” , aldus de initiatiefnemers.

Vorige maand werd een gemeenteplan met reclame-adverten-

ties huis-aan-huis verspreid in Zoersel. Op dit plan staat voor-

aan: “ …er worden voldoende exemplaren ter beschikking

gesteld aan het gemeentebestuur om aan de nieuwe inwoners

of belangstellenden gratis te bezorgen.” Deze vermelding sug-

gereert een samenwerking met het gemeentebestuur. Boven-

dien bevat het commerciële plan talrijke fouten.

Zoals reeds gemeld aan de betrokken firma, vóór de uitgave van

het plan, en gepubliceerd in de GGD/Flits van oktober 2004 dis-

tanciëren wij ons van deze publicatie en kunnen wij niet verant-

woordelijk gesteld worden voor deze fouten.

Om elke betrokkenheid bij deze publicatie te vermijden, geven

wij deze gemeenteplannen dan ook niet mee aan belangstel-

lenden of nieuwe inwoners. Hiervoor maken wij gebruik van ons

eigen gemeenteplan.

PROJECT “AANDACHT VOOR SENIOREN”
GESELECTEERD DOOR KONING BOUWDEWIJNSTICHTING

COMMERCIEEL GEMEENTEPLAN
GEMEENTEBESTUUR DISTANCIEERT ZICH
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wél toegelaten:
- zuivere verpakkingsfolie

- zuivere folies

- verzamelverpakking

- krimpfolie

- folie van cementzakken (zonder papier)

- zuivere, gekleurde folie

- zakjes van warenhuizen (zonder papier)

- baksteenfolie (zonder stenen)

- zakken van turf (bemestingsproducten)

- plastic rond sigaretten

- potgrondzakken

- kunstmeststofzakken (niet-gevaarlijk)

- noppenfolie (met luchtkussentjes)

- zuivere folies met een (kleine) sticker

- plastic mapjes (bureau)

- plastic zandzakken

SELECTIEVE INZAMELING
FOLIE, PLASTIC BLOEMPOTTEN, PLANTENSCHALEN

niet toegelaten:
- folie van verse groenten

- diepvrieszakken

- chipszakken

- folies vervuild met bloed (vlees)

- folies van gevogelte

- harde plastics

(bv. bakjes van groenten en fruit)

- zwembandjes

- landbouwfolie, tuinbouwfolie, vijverfolie

- folie met verfresten

- folie van vleeswaren en zuivel (kaas)

- folie met karton

- plastic tafellaken, regenjas

- badmuts

- plastic zakken van aardappelen

Heel wat kunststoffracties verdwijnen via het restafval of brengt

u naar het kringlooppark en komen daar bij het grofvuil terecht

(uitzondering van PMD). Vaak gaat het hierbij om zuivere frac-

ties die mee verbrand of gestort worden. Voor dit afval bieden

wij u vanaf 1 februari een milieuvriendelijke oplossing aan.

Vanaf dan kunt u  met een aantal kunststoffolies, bloempotten

en plantenschalen op het kringlooppark terecht .

Let op met de folies!
Enkel niet vervuilde, doorzichtige en gekleurde folies zijn toegelaten. De folies moeten

vrij zijn van allerlei soorten afval (bijvoorbeeld papier, zand, etensresten,…). Er mogen

geen harde plastics in voorkomen (potjes, deksels,…).

Hierna vindt u een opsomming van de folies die we wel en niet toelaten op het kringlooppark.

TSUNAMI 12.12

Zuidoost Azië heeft dringend hulp no-

dig. De gevolgen van de vloedgolf zijn

niet te overzien en vereisen een groot-

scheepse hulpoperatie. Het schepen-

college besloot om de acties die in onze

gemeente worden georganiseerd te co-

ördineren en te ondersteunen.

Zoersel lanceerde het project dat alle

schepencolleges, vaste bureaus en alle

gemeente- en ocmw-raadsleden een

bedrag dat overeenkomt met één zit-

penning zouden afstaan aan de actie.

Als u weet dat Vlaanderen over de 308

gemeenten meer dan 10.000 raadsle-

den telt, is de rekening snel gemaakt.

Als dit echt algemeen gebeurt, moet de-

ze actie alleen al 1.000.000 euro kunnen

opleveren!

Aan alle personeelsleden van het ge-

meentebestuur en ocmw is gevraagd

om minstens het bedrag dat overeen-

komt met één uur werken te storten op

het rekeningnummer 000-0000012-12

van het consortium dat de noodhulp co-

ördineert voor België.

Wilt u de handen ook uit de mouwen ste-

ken of hebt u ideeën om zelf een hulp-

actie op te zetten, laat het weten aan de

gemeentelijke dienst Secretariaat, via

secretariaat@zoersel.be of

tel. 03 380 13 13.

OOK ZOERSEL STEUNT

De nieuwe “puntverlichting” op de Sint-Antoniusbaan, ter hoogte van de Hallebaan, zorgt
voor een veilige fietsoversteek.


