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Onze gemeente telt nogal wat zonevreemde woningen.

Zonevreemde woningen zijn gebouwd in een zone waar ze ei-

genlijk niet thuishoren (o.a. bos-, natuur-, park- of agrarisch ge-

bied). De meeste van deze woningen stonden er al voor dat de

verschillende bestemmingen en zones op het gewestplan wer-

den vastgelegd. Ze zijn dus niet illegaal - of zonder bouwver-

gunning - gebouwd, maar meestal volledig wettelijk en legaal

tot stand gekomen.

Om u (eigenaar of bewoner) de nodige rechtszekerheid te bie-

den, wordt er nu een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) zone-

vreemde woningen ontworpen. In het RUP geven wij per

woning een aantal ontwikkelingsperspectieven, onder meer

over een mogelijke verbouwing of uitbreiding.

Voor het voorlopige plan overlegden wij met de hogere overhe-

den. Zij bepalen immers de krijtlijnen waarbinnen wij moeten

werken.

De gemeenteraad keurde nu dit voorlopige ontwerp goed.

Weet u hier graag meer over, kijkt u de plannen graag eens in of

wilt u uw mening hierover geven? Dat kan, van 24 mei tot en

met 22 juli 2006 loopt er een openbaar onderzoek over dit RUP.

Het ontwerp-RUP kunt u inzien bij de gemeentelijke dienst

Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis aan de Kasteeldreef

55 en dit elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur, woensdag

van 13.30 uur tot 16 uur en donderdag van 13.30 uur tot 20 uur.

In het kader van dit RUP organiseren wij op woensdag 14 juni

om 20.30 uur in het Zonneputteke ook nog een infovergadering.

Wilt u bij het plan adviezen, opmerkingen of bezwaren formu-

leren dan moet u die uiterlijk vóór 22 juli, per aangetekende

brief of tegen ontvangstbewijs overmaken aan de gemeente-

lijke commissie voor ruimtelijke ordening, Kasteeldreef 55.

Na de behandeling van de bezwaren kan de gemeenteraad het

plan definitief goedkeuren. En dan is het wachten op een be-

slissing van de Bestendige deputatie.

RUP zonevreemde woningen

Op 17 mei stelde de gemeenteraad het

Ruimtelijk UitvoeringsPlan zonevreemde

woningen voorlopig vast.Via dit RUP willen

we ondermeer de herbouw- en uitbrei-

dingsmogelijkheden voor deze woningen

vastleggen. Zodat de eigenaars rechtsze-

kerheid krijgen. Momenteel loopt het open-

baar onderzoek, en ik vermeld ook

uitdrukkelijk de infovergadering op 14 juni.

Goed nieuws is er ook te melden in

Zoersels afvalland. Neen, ik bedoel geen

gemeentelijke afslankactie, wel een aantal

maatregelen die we namen om onze

dienstverlening op het vlak van vuilnis-

inzameling nog te verbeteren.

Zo kunt u voortaan ook met groot huisvuil

op ons kringlooppark terecht. Gemakkelijk

bijvoorbeeld bij een verhuis, of na de grote

schoonmaak. U hoeft dan immers niet te

wachten op de maandelijkse ophaling.

Vanaf juni gaan we ook van start met een

tweemaandelijkse textielophaling.

Hebt u spullen die u zonder uren fitness of

zonder dagen hongeren niet meer aan kan,

voortaan moet u er niet meer mee langs

een textielcontainer!

Nu de lente zich heeft aangekondigd, ha-

len velen ook opnieuw de fiets van stal. Zo

kunt u heel wat mooie stukjes van onze re-

gio ontdekken. Een idee? Rijd eens langs

de molensite of het bloemenperkje -dank-

zij zustergemeente Bernisse- aan het

Lindepaviljoen.

En ’t is ook nog goed voor de gezondheid

én goed voor de lijn

Maar ik had u beloofd het niet over afvallen

te hebben!

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
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GESLAAGDE SENIOREN
GETUIGSCHRIFT VERKEERSLESSEN BEHAALD

Negenentwintig Zoerselse senioren behaalden onlangs een ge-

tuigschrift voor hun succesvolle deelname aan de verkeerscur-

sus ‘Mobi+’. Met deze cursus konden 55-plussers hun kennis

van de wegcode opfrissen en hun rijvaardigheden bijspijkeren.

Omdat de interesse en het enthousiasme zo groot waren, wordt

er later dit jaar nog een tweede vorming voorzien.

Ook iets voor u? U kunt zich steeds inschrijven bij seniorencon-

sulente Rarenne Boyen, op het nummer 03 312 94 20 of per e-

mail naar rarenne.boyen@zoersel.be en dit vóór 1 augustus.

Haast u, want de plaatsen zijn beperkt.

VERDWENEN
RODE BRIEVENBUS IN DE SCHAAF EN JUKSCHOT WEG

GAAT U MET VAKANTIE?
VRAAG DAN TIJDIG UW REISPAS AAN

BEDANKT!
VRIJWILLIGE GEZELSCHAPSDIENST

In de vorige GGD Flits berichtten we u over de nieuwe coördi-

nator, Liesbeth Van Elsacker, voor de gezelschapsdienst van

Zoersel en Malle. Sinds de oprichting van deze - toch wel ge-

smaakte - nieuwe dienst in 2003 was de coördinatie, de admi-

nistratie, de behandeling van alle aanvragen, de werving van

oppassers, de bekendmaking en zo meer in handen van een

vrijwillige medewerker, Dirk Wuyts. Dirk heeft de dienst opge-

richt en gedurende bijna drie jaar gerund en groot gemaakt.

Door andere drukke bezigheden stopt hij nu met de coördinatie

en neemt de Landelijke Thuiszorg de fakkel over. Maar het mag

gezegd:dankzij de inzet van Dirk, en zeker ook door de belange-

loze inspanningen van alle vrijwillige oppassers, zorgde deze

dienst in 2005 voor maar liefst 191 bezoekdagen - goed voor

578,5 uren oppas bij Zoerselse zorgbehoevenden! Langs deze

weg willen we Dirk en de dertien vrijwilligers van de dienst dan

ook een hart onder de riem steken en hen welgemeend onze

dank overbrengen voor hun bijdrage aan de thuiszorg.

Heeft u ook interesse om als vrijwilliger te werken in de gezel-

schapsdienst of wilt u van deze dienst gebruik maken?

Contacteer dan Liesbeth Van Elsacker, Landelijke Thuiszorg,

Sint-Lenaartsebaan 29, 2390 Malle, 03 312 87 87.

Als u deze maand een brief wilde posten in De Schaaf of

Jukschot, bent u vermoedelijk tevergeefs op zoek gegaan naar

de rode brievenbus van De Post. De Post heeft deze bussen in

de loop van deze maand namelijk weggehaald. Reden daarvoor

is dat deze twee bussen, aldus De Post, te weinig gebruikt wer-

den. “We zorgen ervoor dat in stedelijke zones minstens 90%

van de bevolking een bus vindt op een afstand van minder dan

500 meter”, zo luidt het bij De Post. “In landelijke zones is dat op

minder dan 1.500 meter. Concreet betekent dit dat er brieven-

bussen worden voorzien op plaatsen waar onze klanten gere-

geld langskomen, dat bussen kunnen verplaatst worden of dat

weinig gebruikte bussen kunnen verwijderd worden.”

De brievenbussen in De Schaaf en Jukschot zijn er daar twee

van. U krijgt binnenkort nog een brief in de bus met daarop een

lijst van de overige brievenbussen in onze gemeente.

Het gemeentebestuur - dat zelf pas recent op de hoogte werd

gebracht van deze wijziging - heeft De Post gevraagd hierover

in de toekomst vooraf te overleggen. Dat was nu immers niet ge-

beurd.

Gaat u met vakantie naar een land waarvoor u een reispas no-

dig heeft, vraag deze dan tijdig aan. Het kan immers een week

duren vooraleer u uw reispas effectief in handen heeft.

Hoe verloopt zo’n aanvraag? U meldt zich persoonlijk aan in het

gemeentehuis of in een van de loketdiensten, en dit in het bezit

van twee recente kleurenfoto’s - met witte achtergrond en in

vooraanzicht (geen kopieën, computer- of videoprints).

De gewone procedure voor een reispasaanvraag in het ge-

meentehuis duurt vijf werkdagen, dag van de aanvraag niet in-

begrepen. Doet u uw aanvraag in een loketdienst, dan moet u

daar veiligheidshalve een werkdag bijtellen. U betaalt - cash of

met bancontact - 76 euro voor een reispas, tenzij u hem binnen

de 24 uur wenst. Dan kost het u 253 euro.

Kinderen - jonger dan 18 - betalen respectievelijk 41 en 210 eu-

ro (en niet 21 en 190 euro, zoals foutief vermeld in onze infor-

matiebrochure). Zij worden nu immers niet langer ingeschreven

in het paspoort van de ouders, maar krijgen - mits toestemming

van de ouders - hun eigen paspoort voor vijf jaar.

Voor landen waar geen reispas vereist is, moeten kinderen tot

12 jaar wel een wit kinderpasje met foto hebben, dat een identi-

teitskaart vervangt. Hiervoor heeft u enkel een recente pasfoto

van uw kind nodig. Het wordt onmiddellijk en gratis afgeleverd

en is twee jaar geldig.
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Zit u met een berg groot huisvuil en weet u niet waar u hiermee

terecht kunt? Dan heeft u twee alternatieven.U kunt het aan huis

laten ophalen - wat de voorkeur verdient - of u kunt het ook zelf

afvoeren naar het kringlooppark. Tot voor kort kon u hier echter

maximum 20 kilogram grof vuil kwijt.Voortaan staat hier geen li-

miet meer op.

Grof vuil aanbieden op het kringlooppark gaat als volgt.

U sorteert eerst het afval (glas, papier, snoeiafval, ...) dat apart

kan ingezameld worden in de daarvoor bestemde containers.

Met het overige afval - groot huisvuil dus - rijdt u op de weeg-

brug. Hiervoor krijgt u dan een aparte afrekening. Weet wel dat

u met uw gewoon huisvuil niet terecht kunt in het kringlooppark.

Dit afval hoort thuis in de bordeaux restafvalzak, die tweeweke-

lijks wordt opgehaald.

Als u uw grof vuil niet heel dringend kwijt moet, is het voordeli-

ger het aan huis te laten ophalen. U hoeft dan immers niet zelf in

de wagen te stappen. Wilt u het aan huis laten ophalen, dan

moet u uiterlijk de laatste woensdag van de maand bellen naar

het gratis groene nummer 0800 14 529. Uw afval wordt dan één

week later op woensdag (Sint-Antonius en Zoersel) of donder-

dag (Halle) opgehaald.Voor beide mogelijkheden betaalt u 0,15

euro per kg.

Wat verstaat men onder groot huisvuil?

Dit is afval dat te omvangrijk of te

zwaar is voor de bordeaux restaf-

valzak en dat op geen enkele

andere manier te sorteren is.

We denken hierbij bijvoor-

beeld aan meubels, speel-

goed, matrassen, roofing,

bewerkt hout, … 

Heeft u nog bruikbare spullen die

u kwijt wilt, dan kunt u die steeds

gratis laten ophalen door kringwinkel

De Cirkel, tel. 03 313 49 66.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht op het nummer

0800 14 529 of per e-mail naar leefmilieu@zoersel.be.

GROF HUISVUIL OP KRINGLOOPPARK
GEEN BEPERKING MEER!
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BUS- EN TRAMTICKETS
OOK BIJ DAGBLADHANDEL LEENAERTS

In de vorige Flits gaven we u reeds een lijstje van de handelsza-

ken in Zoersel die - sinds 1 maart - bus- en tramtickets verkopen.

Dagbladhandel Leenaerts (Zandstraat 76) was toen nog niet op-

genomen in die lijst, maar behoort sinds kort ook bij de voorver-

kooppunten.

INSCHRIJVINGSDAGEN
GEMEENTELIJKE BASISSCHOLEN

WAAR OOIT WIEKEN DRAAIDEN...
MOLENSITE OFFICIEEL HERINGEHULDIGD

Vorig jaar restaureerden de Kerkfabriek, het gemeentebestuur

en de Heemkundige Kring Zoersel de molensite en het bevrij-

dingskruis aan de Westmallebaan. Op 5 mei werd deze histori-

sche site opnieuw officieel ingehuldigd. Na een fakkeltocht

richting molensite en een kort woordje van onder meer de bur-

gemeester, pastoor Jacobs en Frank Ceulemans - nakomeling

van de familie Ceulemans, die de laatste eigenaars waren van

de molen - werd in aanwezigheid van zo’n 170 kijklustigen het

glas geheven op de restauratie.

Basisschool Zoersel
Op werkdagen tot en met 7 juli en

opnieuw vanaf 21 augustus, tel-

kens van 10 tot 12 uur. Ook na

telefonische afspraak op het

telefoonnummer 0477 18 18 64.

Basisschool Sint-Antonius
Van maandag 3 juli tot en met woens-

dag 5 juli, telkens van 10 tot 12 uur en

van maandag 21 augustus tot en met don-

derdag 24 augustus, telkens van 18 tot 20 uur. Op woensdag 30

augustus is er een kennismakingsavond van 18 tot 20 uur voor

alle leerlingen van de kleuter-  en lagere school en hun ouders.

Basisschool Halle
Tijdens de schooluren in beide vestigingen, na telefonische af-

spraak op het telefoonnummer 03 383 47 17. Op 1 juli van 10 tot

12 uur en op 18 en 25 augustus van 18.30 tot 19.30 uur. Op 30

augustus is er een opendeuravond voor de kleuters van 18.30

tot 19.30 uur in vestiging Halle-Velden.
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ZITDAGEN BELASTINGEN
AANSLAGJAAR 2005, INKOMSTEN 2006

deelgemeente Zoersel, 9 tot 12.30 uur,

Lindepaviljoen, Oostmallebaan 15,

maandag 19 juni en maandag 10 juli

deelgemeente Halle,
9 tot 12 uur en 12.30 tot 13.30 uur,

Zusterhuis, Halle-Dorp 37,

woensdag 28 juni

deelgemeente Sint-Antonius
9 tot 12 uur en 12.30 tot 13.30 uur,

prefablokalen GSA aan de Achterstraat,

donderdag 6 juli

U kunt ook dagelijks terecht in het be-

lastingkantoor van Oostmalle aan de

Antwerpsesteenweg 27, tussen 9 en

12 uur of na afspraak.

Breng de volgende documenten mee:
1. aangifteformulier
2. aanslagbiljet van het aanslagjaar 2005, in-

komsten van 2004
3. kadastraal inkomen van uw onroerende

goederen (kunt u aflezen van het aanslag-
biljet inzake onroerende voorheffing)
Opgelet: kadastrale inkomens uitsplitsen
per eigendom en per eigenaar

4. huuropbrengsten van gebouwen en gron-
den die door de huurder worden gebruikt
voor de uitoefening van zijn beroep

5. loonfiches 281.10 van beide echtgenoten
6. voor arbeiders: de strookjes van uw in

2005 ontvangen vakantiegeld
7. fiches 281 van uitkeringen en vergoedin-

gen voor: werkloosheid, ziekte- en invali-
diteit, pensioenen, brugpensioenen, renten
en omzettingsrenten, bedrijfsinkomsten
voortkomend van pensioensparen

8. bewijzen van betaalde levensverzeke-
ringspremies
Brengt u de premies voor de eerste maal
in? Bezorg een attest waaruit blijkt dat uw
levensverzekeringscontract aan de voor-
waarden van aftrekbaarheid voldoet.

9. bewijzen van de betaalde intresten en ka-
pitaalsaflossingen
Als deze intresten en kapitaalsaflossin-
gen werden betaald voor een lening die u
in 2005 afsloot, bezorg dan ook een attest
van de afgesloten lening.

10.betaalde of/en ontvangen onderhouds-
gelden

11.attesten van:
pensioensparen, betaalde kosten voor
kinderopvang, aftrekbare giften, PWA-
cheques of dienstencheques,

12. rekeninguittreksel van gedane voorafbe-
talingen

13.trouwboekje of alle gegevens betreffende
uw burgerlijke stand (namen en geboorte-
data van de personen ten uwen laste).

U kunt uw belastingaangifte ook indie-
nen via internet: www.taxonweb.be 

VEILIG MET VAKANTIE-TIPS
INBRAAKPREVENTIE

I N B R A A K
wees discreet…
- Laat geen afwezigheidsbericht achter

op uw deur.

- Stop thuisleveringen van de bakker of de

melkboer.

- Maak geen vermelding van uw afwezig-

heid op uw antwoordapparaat en scha-

kel indien mogelijk uw telefoon door naar

uw gsm of een ander toestel.

- Werk met tijdschakelaars voor de ver-

lichting.

- Laat beplanting onderhouden en zicht-

bare grasperken maaien.

- Licht vertrouwenspersonen in over de

periode dat u afwezig bent.

- Vraag hen om de brievenbus leeg te ma-

ken en af en toe de rolluiken op te laten.

- Trek geen aandacht wanneer u vertrekt.

- Breng uw gegevens niet aan op uw ba-

gage, maar liever aan de binnenkant.

bescherm uw goederen
- Verberg aantrekkelijke en makkelijk mee

te nemen goederen: gsm, videomateri-

aal, laptop, enz.

- Berg waardevolle goederen (geld, juwe-

len) op in een kluis of bij een bank.

- Noteer de serienummers van waarde-

volle goederen.

C H E C K - L I S T  V A K A N T I E
sleutels
- Sluit ramen en deuren van uw huis, ga-

rage en tuinhuisje.

- Sluit roosters en hekken met een ket-

tingslot.

- Laat sleutels niet op sloten steken.

- Bewaar sleutels buiten het zicht.

- Geef de huissleutels en sleutels van

niet-gebruikte voertuigen aan een ver-

trouwenspersoon.

- Vermeld uw gegevens niet op sleutel-

hangers.

- Doe niet-gebruikte voertuigen op slot.

- Maak tweewielers vast met een hangslot

aan een vastzittend voorwerp.

- Controleer de bescherming van toegan-

gen: ramen, deuren, keldergaten, koe-

pels en dakvensters.

- Bewaar uw ladders en tuingereedschap

binnenshuis; laat het niet buiten ronds-

lingeren.

- Activeer altijd uw alarmsysteem.

- Informeer de contactpersonen over de

procedure bij een alarmmelding.

- Verwittig uw alarmcentrale wanneer u

vertrekt.

lokale politie
- Breng de lokale politie op de hoogte van

periodes van langdurige afwezigheid.

verzekeringspolis “brand en diefstal”
- Controleer de geldigheid van uw brand-

en diefstalverzekering.

B R A N D
risicoproducten
- Vermijd het opslaan van brandbare

vloeistoffen of bewaar deze op een veili-

ge plaats.

- Bewaar doeken die met brandbare pro-

ducten doordrenkt zijn in een herme-

tisch afgesloten recipiënt.

- Berg spuitbussen op buiten bereik van

zonlicht en uit de buurt van warmtebron-

nen.

branddetectie-installatie
- Test de branddetectoren.

- Vervang de batterijen indien nodig.

elektrische installatie
- Schakel alle elektrische apparaten uit,

uitgezonderd ijskast en diepvriezer.

- Doof alle lampen zonder tijdschakelaar.

- Vermijd alle brandbare materialen in de

nabijheid van deze lampen.

verwarmingsinstallatie
- Schakel uw verwarmingsinstallatie uit in

de zomer.

- Stel, bij vertrek in de winter, de tempera-

tuur van de verwarming lager in.

- Plaats alle brandbare materialen op vol-

doende afstand van warmtebronnen.

apparaten op gas, mazout of petroleum
- Sluit de toevoer van al deze apparaten

af: boiler, gasfles, gasfornuis, enz.
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Wanneer u bij brand het noodnummer 100 of 112 draait, verwit-

tigt de meldkamer meteen de gemeentelijke brandweerdienst.

Dit is echter niet altijd logisch. Zo kan de brandweerdienst van

Zandhoven bijvoorbeeld voor een aantal straten in Halle sneller

ter plaatse zijn dan die van Zoersel.

Om die reden hebben de gemeenten Zoersel en Zandhoven on-

langs een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Dankzij de-

ze overeenkomst roept de meldkamer voor een aantal inter-

venties in Halle ook de brandweer van Zandhoven op. Het gaat

hier vooral over de straten in het zuidelijke deel van Halle.

Brandt het in de dorpskern van Halle, dan roept men de brand-

weerpost die binnenkort in Sint-Antonius wordt opgericht, als

eerste op.

In de samenwerkingsovereenkomst werden bovendien ook af-

spraken gemaakt over de dringende hulpverlening bij een on-

geval op de E34, tussen de op- en afritten 19 en 20. Ook hier is

de afspraak dat de meldkamer de brandweer die het snelst ter

plaatse kan zijn als eerste oproept.

BRANDWEER NU OOK SNEL IN HALLE
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET ZANDHOVEN

Op 23 april ontvingen de spuitgasten van ons brandweerkorps, uit handen van
de burgemeester, de sleutels van een gloednieuwe snelle hulpwagen en een
commandowagen.

SCOUTS IN HET NIEUW!
NIEUWE LOKALEN AAN DE HEIDEWEG

Begin maart begon men op het terrein van de scoutsgroepen

St.-Maarten en Kris Kras Akabe in Halle met de bouw van twee

nieuwe lokalen. Intussen staan de twee houten lokalen reeds

recht. “De ramen staan er al in en eind deze maand ligt het dak

er op”, vertelt Wouter Clemens, groepsleider van scoutsgroep

St.-Maarten.“Dan kunnen we binnen beginnen: de vloer leggen,

sanitair plaatsen, elektriciteit leggen, … maar dat zal iets voor

de grote vakantie zijn.” Als alles volgens planning verloopt, kun-

nen de twee scoutsgroepen hun nieuwe lokalen vanaf 1 sep-

tember in gebruik nemen.

STAND VAN ZAKEN
WERKEN IN UITVOERING

FIETSPAD LINDEDREEF

Eerstdaags lopen deze werken ten einde. Het oude fietspad

werd volledig opgebroken en heraangelegd met nieuwe, ro-

de, dubbele betonstraatstenen - nadat eerst de bovenste

wortels van de lindebomen gekapt werden. Tussen onder-

grond en fundering van het fietspad werd een anti-wortel-

doek geplaatst. Bij het volgende plantseizoen wordt de zone

tussen fietspad en rijbaan aangeplant.

HERAANLEG PARKEERSTROOK,

VOET- EN FIETSPADEN ZANDSTRAAT EN DORP

Nog even en ook deze klus is afgewerkt. De fietsers rijden

nu veiliger op een verhoogd fietspad achter de geparkeerde

wagens en ook het voetpad is volledig vernieuwd, zodat het

veilig en vlot kan gebruikt worden. De parkeerstrook is naast

de rijbaan ingepast, wat wel betekent dat parkeerders extra

moeten opletten voor het achterop komende verkeer als ze

hun deur openen. Om deze reden is de parkeerstrook iets

breder dan vroeger, dit wel ten koste van een iets smaller

voetpad.

HERAANLEG HALLE-DORP, 5DE FASE

Nadat Eandis - de nieuwe naam van onze distributienetbe-

heerder voor elektriciteit en gas - vorige maand de openba-

re verlichting vernieuwde, startte onze aannemer begin

deze maand met de heraanleg van Halle-Dorp, fase vijf. Dit

is het gedeelte tussen de Sint-Martinusstraat en de Water-

molen. De werken worden uitgevoerd in twee fasen. Daar-

voor graaft men echter eerst nog een wachtbuis in voor de

riolering voor elk onbebouwd perceel, zodat de rijweg later

niet telkens moet opgebroken worden bij elke nieuwbouw.

Fase één: van de Watermolen tot aan de Krimveldweg:

langs de zuidzijde (even huisnummers) komt een nieuw

voetpad en dubbelrichting fietspad. Aan de overzijde kun-

nen dan de bestaande bomen behouden blijven. Ter hoogte

van de Krimveldweg komt een vernauwing in de rijweg en

een fietsoversteek.

Fase 2: van de Krimveldweg tot de St.-Martinusstraat:

op deze strook komt aan weerszijden van de rijbaan een

nieuw fiets- én voetpad. De oude slijtlaag wordt volledig af-

gefreesd en vernieuwd en alle boordstenen en watergrep-

pels worden eveneens vernieuwd.

De omleiding tijdens deze werkzaamheden is voorzien via

de Heideweg, Lage Weg en Brakenberg.
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DOMEIN DE WELVAART
AANKOOPAKTE ONDERTEKEND

Op 21 april ondertekende onze gemeente de aankoopakte voor

het domein De Welvaart. Stichting Kempens Landschap en de

intercommunale IGEAN bleken de ideale partners om voor dit

unieke domein een nieuwe toekomst te garanderen.

Het beboste gedeelte is aangekocht door de Stichting Kempens

Landschap. Deze aankoop werd door de gemeente mee gefi-

nancierd voor 10% van de totale aankoopsom. Het zal vanzelf-

sprekend op een professionele manier beheerd worden. Het

gedeelte recreatiegebied met de gebouwen werd op zijn beurt

aangekocht door de intergemeentelijke vereniging IGEAN-

dienstverlening. Bedoeling is op het domein een milieu-educa-

tief centrum onder te brengen.

OPENBARE VERPACHTING
LANDBOUWGROND TUSSEN EINHOVENSE- EN KLUISBAAN

TEXTIELINZAMELING AAN HUIS
AANTAL TEXTIELCONTAINERS VERDWIJNEN

Zoersel start binnenkort, in samenwerking met de intercommunale

IGEAN, een tweemaandelijkse textielinzameling aan huis. Deze

inzameling komt er omdat op termijn een aantal textielcontainers,

die verspreid staan over de gemeente, zullen verdwijnen.

De eerste inzameling gebeurt in de tweede helft van juni. Voor

Zoersel en Sint-Antonius op 20 juni en voor Halle op 21 juni. Dat

betekent dat de daarop volgende ophalingen gepland zijn voor

eind augustus, oktober en december. Op welke dagen deze 

precies zullen plaatsvinden, wordt nog definitief afgesproken met

de ophaler. U krijgt alleszins telkens enkele dagen op voorhand

een bericht in uw brievenbus met daarop de nodige informatie.

“Wat mogen we bij zo’n textielinzameling allemaal meegeven?”,

horen we u denken. Wel: alle kledij, schoenen, handtassen, 

rugzakken, handdoeken en beddengoed die niet te vuil zijn en

herbruikbaar of herstelbaar zijn, zijn toegelaten.

De gemeentelijke dienst Leefmilieu wijst er nog op dat het ook 

mogelijk blijft uw textiel aan te bieden in het kringlooppark, waar

steeds een textielcontainer staat waarin u uw textiel kwijt kunt.

Voor meer info kunt u terecht op het nummer 0800 14 529 of 

per e-mail naar leefmilieu@zoersel.be

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het ocmw laat u we-

ten dat er binnenkort een openbare verpachting plaatsheeft.Het

gaat om een landbouwgrond, gelegen tussen de Einhovense-

baan en de Kluisbaan, vlakbij de grens met Zandhoven. Deze

landbouwgrond is volgens het kadaster 5.720 m2 groot en zal

gepacht worden voor een maximum pachtprijs van 71,24 euro

per jaar.

Bent u geïnteresseerd?
Laat het ons dan - aangetekend - uiterlijk vóór 15 juni weten.

Richt uw brief aan voorzitter Louis Verheyen, Oostmallebaan 50.

Alle voorwaarden van inschrijving en toewijzing kunt u ook op

hetzelfde adres bekomen. Of u kunt telefoneren of faxen naar

tel. 03 312 94 20, fax 03 312 94 25.

De kans is groot dat u

binnenkort politie-inspec-

teurs door onze gemeente

ziet fietsen. De politiezone

Voorkempen kocht immers

acht fietsen aan, met de bedoe-

ling fietspatrouilles te organiseren.

Dankzij deze aankoop hebben de gemeenten Brecht, Malle,

Schilde en Zoersel nu dus de mogelijkheid om hun inspecteurs

er met de fiets op uit te sturen. “Tot op heden moesten de plaat-

selijke patrouilles gebeuren met dienstvoertuigen”, aldus de po-

litie. “Nu kan dit dus ook per fiets gebeuren.” De wijkagenten

hadden reeds een fiets en blijven die uiteraard gebruiken.

Daarnaast blijven in de politiezone ook interventiepatrouilles per

voertuig gegarandeerd. “Een politieman die door de straat fietst,

maakt veel meer kans op contact met de inwoners, heeft meer

oog voor detail en kan uiteraard ook op andere plaatsen komen.

De invoering van de fietspatrouilles past dan ook volledig in het

concept van de ‘basispolitiezorg’”, zo luidt het nog. “Wij hopen

dan ook met deze aankoop de dienstverlening naar de bevol-

king toe nog te kunnen verhogen.”

Eind april, begin mei was het eindelijk zo ver: de lente liet van zich horen! De
vogeltjes startten hun fluitconcerten en de bloemen bloeiden open. Zo ook de
tulpen die de gemeente eind vorig jaar cadeau kreeg van de gemeente
Bernisse uit Nederland.

als de lente komt
dan brengen wij u...

AGENTEN NEMEN DE FIETS!
POLITIE VOORKEMPEN INTRODUCEERT FIETSPATROUILLES

als de lente komt
dan brengen wij u...
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