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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

Net voorbij Pasen overhandigen we traditio-

neel de opbrengst van de kerstmarkt.

Een belangrijke opbrengst dit keer, en zowel

Casa de Agocida als Cozoego waren dan ook

heel tevreden. De centen zijn voor deze pro-

jecten immers meer dan welkom.

Dit kon maar dankzij de vele vrijwilligers. Mijn

gemeende dank aan hen!

Ook aan Laetitia Jansseune, die op haar een-

tje het benefietconcert in elkaar stak.

Terwijl ik dit schrijf, bedenk ik dat al die vrijwil-

ligers toch wel vaak terugkomen.

Zonder hen geen warme samenleving, en

hun inzet is in elke flits of GGD te bespeuren.

Ook nu weer: de vele vrijwilligers bij KFC

Zoersel of LRV Zoersel kunnen hopelijk

binnenkort geruster zijn, nu de gemeenteraad

de ruimtelijke uitvoeringsplannen voorlopig

vaststelde. Ook de vrijwilligers voor de zwerf-

vuilopruimactie bijvoorbeeld, of de leden van

het Crucea-comité. Zij organiseren dit jaar

overigens weer een jumelagereis.

En dit brengt ons weer bij vakantie. Al zal voor

de deelnemers de trip naar Crucea wel een

iets ongewonere uitstap zijn.

En voor heel wat vakanties, heb je ook een

reispas nodig. Denk er tijdig aan!

Daarnet liep hier een hele klas van onze

Halse school binnen in het gemeentehuis.

Vragen honderduit. Echt tof om mee te ma-

ken. De leukste vraag? De opmerking tussen-

door, met een blik op de vuilnisbak, dat ik

blijkbaar wel heel veel snoep. . . Tja, er lagen

wel wat papiertjes in de papiermand –geen

zwerfvuil dus-, maar neen, ik heb dat niet al-

lemaal alleen opgegeten. Als er een mede-

werker jarig is in het gemeentehuis, wordt er

wel eens getrakteerd, ja.Juist zoals op school.

Jarig? Bijna vergeten, onze elektronische

nieuwsbrief bestond recent 2 jaar. Dus mocht

er ook een traktatie zijn. Intussen zijn we bijna

aan abonnee 1.500, en ook op haar of hem

wacht een leuke attentie! Voor u misschien?

Katrien Schryvers

burgemeester

Zoals elk jaar, kunt u hulp inroepen om uw belastingsaangifte

in te vullen. Voor de aangifte van het aanslagjaar 2007 (in-

komsten van het jaar 2006) kunt u dit op volgende data:

- deelgemeente Zoersel

Lindepaviljoen aan de Oostmallebaan 15

maandag 4 juni en donderdag 21 juni

telkens van 9 tot 12 uur en van 12.30 tot 13.30 uur

- deelgemeente Sint-Antonius

Prefablokalen aan GSA aan de Achterstraat

dinsdag 12 juni

van 9 tot 12 uur en van 12.30 tot 13.30 uur

- deelgemeente Halle

Koetshuis (naast het gemeentehuis) aan de Kasteeldreef 55

donderdag 7 juni

van 9 tot 12 uur en van 12.30 tot 13.30 uur

U kunt ook dagelijks terecht in het belastingkantoor van Oost-

malle aan de Antwerpsesteenweg 27, tussen 9 en 12 uur

of na afspraak, tel. 03 312 83 30.

Weet u niet precies welke documenten u moet meebrengen,

bekijk dan even de lijst op blz. 6.We hebben ze daar even voor

u opgesomd. U kunt uw belastingsaangifte ook indienen via

internet: www.taxonweb.be.
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Op 23 april stelde de gemeenteraad de ontwerpen van de

Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP) ‘KFC Eendracht’ en

‘paardenoefenveld LRV’ voorlopig vast.

Het RUP ‘KFC Eendracht’wordt opgemaakt om bestendiging en

uitbreiding van de - nu zonevreemde - voetbalterreinen van KFC

Eendracht Zoersel in de wijk ‘Kievit’ mogelijk te maken. Hiervoor

moeten een aantal percelen landbouwgrond worden omge-

vormd naar een zone voor dagrecreatie.

Het RUP ‘paardenoefenveld LRV’ wordt opgemaakt om besten-

diging van het - nu zonevreemde - paardenoefenveld aan de

Herentalsebaan mogelijk te maken. Hiervoor moeten enkele

percelen landbouw- en bosgebied worden omgevormd naar een

zone voor dagrecreatie.

Voor beide ruimtelijke uitvoeringsplannen loopt van 4 mei tot en

met 2 juli een openbaar onderzoek. De ontwerpen van beide

plannen liggen ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst

Ruimtelijke Ordening aan de Kasteeldreef 55 en dit elke werk-

dag 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.

Als u bij het plan adviezen, opmerkingen of bezwaren wilt for-

muleren, moet u die uiterlijk op 2 juli 2007, per aangetekende

brief of tegen ontvangstbewijs, overmaken aan de gemeente-

lijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) per adres

Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel.

RUP’s voorlopig vastgesteld
KFC EENDRACHT & PAARDENOEFENVELD LRV

KRUISPUNT ANTWERPSESTEENWEG - BRECHTSESTEENWEG

Het kruispunt Antwerpsesteenweg - Brechtsesteenweg in

Westmalle wordt momenteel heraangelegd. De nutsmaat-

schappijen zijn in eerste instantie bezig met het leggen van

nieuwe leidingen, waardoor de Hallebaan, de Brechtse-

steenweg en de Oude Baan reeds volledig zijn afgesloten

van het kruispunt. Op 18 juni start de aannemer met de ei-

genlijke werken. Hierbij zal er telkens een doorgang van zes

meter vrijgelaten worden op de as Antwerpen - Turnhout.Het

doorgaand verkeer zal bijgevolg op die as over twee smalle

rijstroken kunnen blijven passeren. De omleiding tijdens de

werken is voorzien via de grote gewestwegen. In de buurge-

meentes van Malle zullen tijdig signalisatieborden geplaatst

worden die het doorgaand verkeer afraden om via

Westmalle te rijden. Als alles volgens planning verloopt, zul-

len de werken eind november afgerond zijn.

KRUISPUNT HANDELSLEI - ANDREAS VESALIUSLAAN

Het kruispunt van de Handelslei met de Andreas

Vesaliuslaan wordt binnenkort voorzien van driekleurige ver-

keerslichten. Meteen zal ook het kruispunt een opfrisbeurt

krijgen. De werken worden uitgevoerd in opdracht van het

Vlaamse Gewest. Tijdens de werken zal het Algemeen

Ziekenhuis Sint-Jozef steeds bereikbaar blijven vanaf de

Handelslei. Het teruggaande verkeer zal via twee omleidin-

gen afgeleid worden. Het verkeer op de Handelslei blijft wel

met tijdelijke verkeerslichten beurtelings geregeld. Als alles

volgens planning verloopt, zouden de werken starten in de

tweede helft van juni en gedaan zijn voor de start van het

nieuwe schooljaar in september.

WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN IN DE BLOEMENWIJK

De werken in de Korenbloemlaan, een gedeelte van de

Gestelsebaan en het eerste deel van de Zonnebloemlaan

zitten in een eindfase. De aannemer is er nog bezig met de

afwerking van de grachten en de opritten. De volgende fase

zal pas starten nadat alle werken van de nutsmaatschappij-

en afgerond zijn (gestelde einddatum is 6 juli 2007). Na het

bouwverlof zou de hoofdaannemer dan opnieuw beginnen

met de rioleringswerken in de resterende straten en in één

beweging het project verder afwerken.

openbare werken
STAND VAN ZAKEN

Het gemeentebestuur verkoopt - op donderdag 28 juni 2007 -

bij opbod een aantal fietsen. U kunt de fietsen vanaf 17.30 uur

bezichtigen bij de gemeentelijke dienst Openbare Werken aan

het Zonneputteke (1E) in de deelgemeente Zoersel. De eigen-

lijke verkoop start om 18 uur. Iedereen is van harte welkom.

te koop bij opbod
FIETSVERKOOP OP 28 JUNI
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In het kader van het 15-jarige bestaan van de jumelage tussen

onze gemeente en het Roemeense Crucea, zal een uitgebreide

delegatie uit Zoersel eind juli 2007 voor een week een bezoek

brengen aan Crucea. Het armoedeprobleem is er - sinds

Roemenië lid is van de Europese Unie - geenszins van de baan,

wel integendeel.

sponsoractie

Om mee geld in te zamelen voor onze jumelagegemeente, be-

sloten Bart Van Santvliet (Cultuurbeleidscoördinator in Zoersel)

en zijn echtgenote Katrien Seynaeve om eveneens richting

Crucea te trekken, zij het dan wel… per fiets. Met deze fietstocht

- die in grote lijnen de vroegere noordgrens van het Romeinse

Keizerrijk volgt, van de Noordzee tot aan de Zwarte Zee, en in

totaal zo’n 2.500 kilometer bedraagt - willen ze de nodige finan-

ciële middelen ‘bijeenfietsen’. Middelen die het mogelijk maken

om jongeren uit Crucea, die verder willen studeren, financieel te

ondersteunen. Jaarlijks is daar immers ongeveer 13.000 euro

voor nodig. Bart en Katrien willen minimaal 5.000 euro bijeen-

brengen, wat zou betekenen dat elke kilometer die ze fietsen (2

x 2.500 km) voor minstens 1,00 euro wordt gesponsord.

Bart en Katrien, en via hen Crucea, steunen

Maak, tot en met 30 juni, uw gift over. Alle giften worden volledig

voor het project aangewend. Hoe gaat u te werk?

- Geef Bart en Katrien een seintje dat u hen wilt sponsoren (met

naam, adres, e-mail en het bedrag), tel. 03 383 05 58 (’s

avonds) of per e-mail naar katrienenbart@tele2allin.be.

U kunt ook Walter De Peuter, voorzitter van het jumelagecomi-

té Zoersel-Crucea vzw, contacteren op tel. 03 384 15 51 (’s

avonds) of per e-mail naar walter75@myonline.be.

- Stort het sponsorbedrag dat u wilt overmaken vóór 1 juli op re-

keningnummer 068-2061659-48, op naam van ‘Zoersel-

Crucea vzw’, met vermelding van ‘Sponsoring Fietstocht Bart

& Katrien’.

oproep adoptiegezinnen

Het jumelagecomité ‘Zoersel - Crucea’blijft ondertussen ook het

adoptiesysteem behouden, waarbij gezinnen van hier zich fi-

nancieel ontfermen over een adoptiegezin of een alleenstaande

bejaarde uit Crucea. Vanaf zaterdag 26 mei tot eind juni is het

secretariaat van het jumelagecomité ‘Zoersel - Crucea’ in de

schoolmeesterswoning (Handelslei 47, deelgemeente Sint-

Antonius) elke zaterdag tussen 10 en 12 uur geopend. U kunt er

uit de inwonerslijst van Crucea een ‘adoptiegezin’ uitkiezen.

Het geld dat u geeft, overhandigen de mensen van de vzw inte-

graal en persoonlijk aan uw adoptiegezin tijdens hun bezoek in

de maand juli.

zoersel - crucea
15 JAAR JUMELAGE

Misschien bracht u in december vorig jaar ook een bezoekje aan

onze jaarlijkse kerstmarkt. U kon er volop proeven van de heer-

lijke kerstsfeer en vond er ongetwijfeld uw gading in het zeer ge-

varieerde aanbod aan producten, geschenkjes, hapjes en

drankjes. Zoals elk jaar stonden de deelnemers 20 % of meer

van hun opbrengst af aan het goede doel. Op maandag 23 april

overhandigde de burgemeester aan de vertegenwoordigers van

de gekozen projecten CoZoeGo (project tegen woestijnvorming

in Kameroen) en La Casa de Acogida (een opvangtehuis voor

gehandicapte kinderen en jongeren in Santiago de Chili) elk een

cheque ter waarde van 2.350 euro.

Beide organisaties ontvingen bovendien ieder nog een cheque

van 990 euro. Dit was de opbrengst van het kerstconcert dat on-

der impuls van mevrouw Laetitia Jansseune, in samenwerking

met de Derde Wereldraad Zoersel, in december werd georgani-

seerd in de Sint-Elisabethkerk van Zoersel.

veel bereiken met eenvoudige middelen

Beide organisaties waren zeer opgetogen over het aardige be-

drag dat zij kregen toegestopt. “Wij gaan dit geld besteden aan

de verzending van een container met goederen om de landbouw

te verbeteren”, zo vertelt Aleide Lagrou van het project

CoZoeGo. “Het zijn geen hoogtechnologische goederen, maar

zeer eenvoudige dingen die efficiënt gebruikt worden. Ik denk

bijvoorbeeld aan plastic flessen - ideaal als miniserre - of alumi-

niumfolie, dat gebruikt wordt voor zonneovens zodat er minder

bomen gekapt moeten worden om vuur te maken. Door de in-

tensieve begeleiding hebben de mensen daar momenteel zelfs

een kleine graanoverschot. De container zelf zal dienst doen als

opslagruimte voor die graanoverschotten.”

“Wij gaan dit geld gebruiken voor een keuken en een aange-

paste badinstallatie voor de kinderen”, aldus de erg geëmotio-

neerde Clothilde De Schutter van La Casa de Acogida. “Het is

vooral Annie Goossens, momenteel ter plaatse in Chili, die met

bijzonder veel inzet en energie het opvangtehuis letterlijk uit de

grond heeft gestampt”, zo voegt zij er aan toe. Annie’s zus was

dan ook aanwezig om de cheque mee in ontvangst te nemen.

Het gemeentebestuur wenst beide organisaties veel succes toe.

laat kerstgeschenk
OPBRENGST KERSTMARKT NAAR HET GOEDE DOEL
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De stormwinden die op 18 en 19 januari 2007 schade aanricht-

ten in verschillende gemeenten van de provincie Antwerpen,

waaronder ook onze gemeente, werden erkend als algemene

ramp. Dit betekent dat - als uw woning of eigendom hiervan

schade ondervond - u hiervoor een vergoedingsaanvraag kunt

indienen. Let wel, dit kan uiterlijk tot en met 31 augustus 2007.

Zo’n vergoedingsaanvraag, én meer info over hoe u deze cor-

rect invult, kunt u bekomen bij Vera Janssen, dienst Secretariaat

in het gemeentehuis (03 380 13 14, Vera.Janssen@zoersel.be)

of zelf downloaden op http://www.ibz.fgov.be. U klikt op

Binnenlandse Zaken, vervolgens beneden op de pagina op

Civiele Veiligheid - Wat te doen als slachtoffer van natuurram-

pen. Rechts ziet u dan een kader, waarin u klikt op Publicaties,

om zo verder te gaan naar Aanvraagformulieren. U kunt hier ook

het vademecum raadplegen, dat u wegwijs maakt in de afwer-

king van uw aanvraag.

storm erkend als ramp
DIEN TIJDIG UW VERGOEDINGSAANVRAAG IN

4 GGD FL I T S 2007/4

Op zondag 10 juni trekken we op-

nieuw naar de stembus, deze

keer voor de parlementsverkie-

zingen. Zoals steeds voorzien

we in onze gemeente aange-

paste lokalen en stemmachi-

nes voor mensen met een handicap.

U vindt ze in volgende stembureaus:

* in de deelgemeente Zoersel, Kerkstraat 7

in stembureau 57

* in de deelgemeente St.-Antonius

- gemeentelijke basisschool (GSA) aan de Achterstraat

in stembureau 67

- zaal Waterweg aan de Andreas Vesaliuslaan

in stembureau 74 

* deelgemeente Halle, oude turnzaal op het dorpsplein

in stembureau 73

uitzonderlijk open

In het gemeentehuis is de dienst Burgerzaken op zaterdag 9 ju-

ni van 8.30 uur tot 12.30 uur uitzonderlijk geopend om volmach-

ten af te leveren. Hetzelfde geldt voor zondag 10 juni, behalve

voor het afleveren van volmachten bij verblijf in het buitenland -

die kunt u, volgens de wet, enkel tot en met zaterdag verkrijgen.

Opgelet! De loketdiensten van Sint-Antonius en Zoersel zijn op

deze dagen gesloten

Naar aanleiding van het honderdste feestnummer konden de

abonnees van onze digitale Nieuwsbrief vorige maand deelne-

men aan een wedstrijd. De winnaars van die wedstrijd zijn in-

tussen bekend en mochten woensdagavond 18 april in het

gemeentehuis hun prijs in ontvangst komen nemen.

De hoofdprijs - een waardebon van 100 euro, te besteden bij

een handelaar in Zoersel - ging naar Kirsten De Reu. Zij stuurde

het juiste antwoord op de wedstrijdvraag, zijnde ‘Merhottein’,

nog op de valreep door en ging - dankzij de schiftingsvraag - ook

nog eens met de hoofdprijs aan de haal. “Ik ben eigenlijk af-

komstig van Gent en woon nog maar sinds december in Zoersel,

samen met mijn vriend. Maar ik heb me al voor de verhuis inge-

schreven op jullie Nieuwsbrief, om goed op de hoogte te zijn van

wat er zoal gebeurt in mijn nieuwe woonplaats. En kijk, het heeft

me al meteen de eerste prijs opgeleverd.” De tweede plaats, en

een waardebon van 75 euro, was voor studente Leen Stynen,

die jammer genoeg niet persoonlijk aanwezig kon zijn voor de

prijsuitreiking aangezien ze tijdens de week op kot zit in Leuven,

waar ze Orthopedagogie studeert. Haar mama Mieke was ech-

ter wel van de partij en nam de prijs met veel plezier in ont-

vangst. “Ik heb zelf ook meegespeeld met de wedstrijd en heb

‘ons’ Leen er zelfs nog op attent gemaakt. En nu wint zij toch wel

zeker, typisch (lacht). Ik ga, denk ik, toch een ‘procentje’ vragen.”

Jo Giebens, in Zoersel en omstreken bekend omwille van zijn

uitgebreide jeneververzameling, ging met de derde prijs, een

waardebon van 50 euro, aan de haal. “Een paar weken geleden

won ik nog de eerste prijs in een wedstrijd van de Stroopfabriek

in Borgloon. Misschien moet ik maar eens met de Lotto mee-

doen!”

Abonneer u vandaag nog!

Bent u nog niet geabonneerd op onze digitale Nieuwsbrief, die

u wekelijks gratis een aantal korte en uiteenlopende berichtjes

over onze gemeente bezorgt, schrijf u dan vandaag nog in. Dat

kan via de website www.zoersel.be (rechts klikken op

Nieuwsbrief), door te bellen naar 03 380 13 06 of een mailtje te

sturen naar communicatie@zoersel.be. Net zoals bij onze

1.000ste abonnee, voorzien we voor de 1.500ste een mooie

prijs. U abonneren is dus de boodschap.

nieuwsbrief
DRIE ZOERSELAARS VALLEN IN DE PRIJZEN

verkiezingen juni 2007
AANGEPASTE LOKALEN EN STEMMACHINES
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Als u met vakantie gaat naar een land waarvoor u een reispas

nodig heeft, vraagt u deze best 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

onze loketdiensten, en dit in het bezit van twee recente kleuren-

foto’s - met witte achtergrond en vooraanzicht (geen kopieën,

computer- of videoprints). De gewone procedure voor een reis-

pasaanvraag in het gemeentehuis duurt vijf werkdagen, dag van

de aanvraag niet inbegrepen. Doet u uw aanvraag in een loket-

dienst, 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 te hebben. Dan kost het u

253 euro. Kinderen - jonger dan 18 - betalen respectievelijk 41

en 210 euro (en niet 21 en 190 euro, zoals foutief vermeld in on-

ze informatiebrochure). Zij worden nu immers niet langer inge-

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

toestemming van de ouders - hun eigen paspoort voor vijf jaar.

Voor landen waarvoor geen reispas vereist is, moeten kinderen

tot 12 jaar wel een wit kinderpasje met foto hebben, dat een

identiteitskaart vervangt. Hiervoor heeft u enkel een recente

pasfoto van uw kind nodig. Het wordt onmiddellijk en gratis af-

geleverd en is 2 jaar geldig.

gaat u met vakantie
VERGEET UW REISPAS NIET

De gemeentelijke dienst Openbare Werken zorgt op regelmati-

ge tijdstippen voor het maaien en ruimen van grachten. Omdat

het er echter veel zijn, is het niet mogelijk ze elk jaar overal te

reinigen. Het gemeentebestuur is daarom blij dat op veel plaat-

sen de bewoners zelf zorgen voor het onderhoud van hun berm

en/of gracht. U moet daarbij echter oppassen met het gebruik

van onkruidverdelger. Die zorgt er namelijk voor dat de natuur-

lijke begroeiing op vele plaatsen verdwijnt, waardoor de gracht-

kanten worden uitgehold. De wortels van de planten hechten

zich immers aan de ondergrond en zorgen voor een stevige

berm en grachtkant. Als u de planten kapot spuit, dan verdwijnt

die stabiliteit en zakt de berm en/of grachtkant in - wat ook ge-

volgen kan hebben voor de verkeersveiligheid. Als iemand met

zijn wagen of fiets moet uitwijken, kan de grond van de berm im-

mers wegzakken. Daarbij komt nog dat het gebruik van onkruid-

verdelgers zeer schadelijk is voor het milieu en een bedreiging

vormt voor onze drinkwatervoorziening. Onderhoudt u uw berm

en/of gracht zelf, dan kunt u dit eenvoudig door er met de gras-

of bosmaaier even langs te gaan.

pas op met onkruidverdelger
GRACHTKANTEN EN BERMEN

Als we spreken van zwerfvuil, dan bedoelen we klein afval dat

we vaak nonchalant en zonder er bij stil te staan op straat weg-

gooien. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom,

etensresten, blikjes, plastic flesjes, tickets, papieren zakjes,

kranten, tijdschriften, ... noem maar op. Meestal gaat het om

kleine hoeveelheden. Maar vele kleintjes maken een groot pro-

bleem. Dat bleek nogmaals uit de hoeveelheid vuil die tijdens de

ZAPPA-actie bij elkaar werd geraapt: op vrijdag 20 en zaterdag

21 april ruimden leerlingen en vrijwilligers maar liefst 2.400 kg

zwerfvuil en 4m3 grofvuil op langs onze Zoerselse wegen. De

gemeentelijke dienst Leefmilieu en het gemeentebestuur be-

danken de drie gemeentelijke basisscholen GBZ, GBH en GSA,

de Sint-Elisabethschool en Klim-Op, de verenigingen,

Monnikenheide, Natuurpunt, JH Joe-Niz en Groen! hartelijk

voor hun inzet en hulp.

Wilt u zelf ook de handschoen opnemen en zwerfvuil aanpak-

ken? Begin dan bij uzelf. Denk voortaan twee keer na voordat u

nog eens zomaar iets op straat wegwerpt.U wilt er iets aan doen

samen met uw buurt, uw school, vereniging of club? Prachtig.

Steek uw licht dan eens op bij onze gemeentelijke dienst

Leefmilieu. Zij kunnen u vast helpen bij uw initiatieven. Als ie-

dereen zijn verantwoordelijkheid opneemt, krijgen we het zwerf-

vuil in een mum van tijd van de straat.

bang van vuilnisbakken
DOE ER IETS AAN
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Kijken uw kinderen ook elk jaar reikhalzend uit naar de Grabbelpas- en

Swapwerking? Noteer dan alvast de data voor de inschrijvingen in uw agenda.

Op zaterdag 23 juni kunt u uw jongste telgen, kleuters en kinderen tot 11 jaar

(zesde leerjaar) inschrijven voor de activiteiten van de Grabbelpas. Tussen 9.30

en 11.30 uur kunt u hiervoor terecht in de refter van de Gemeentelijke

Basisschool Sint-Antonius (Achterstraat).

Tieners (12-16 jarigen) - of hun ouders - worden woensdag 27 juni verwacht tus-

sen 13.30 en 15.30 uur op de gemeentelijke dienst Jeugd, Halle-Dorp 37, om

zich in te schrijven voor het aanbod Swapactiviteiten.

Grabbel- of Swappasjes kunt u vooraf of ter plaatse aankopen. Vooraf aankopen

kan bij de dienst Jeugd of in onze loketdiensten. Zonder pasje, geen korting en

ook geen handig grabbelpas- of swapboekje. De pas geeft bovendien ook korting

op andere momenten, bijvoorbeeld bij een familie-uitstap of een zomerkamp.

In de loop van de maand juni verspreiden we meer informatie over de activiteiten

via de basisscholen en de post.

Heeft u dan nog vragen? Contacteer dan onze gemeentelijke dienst Jeugd, op

het nummer 03 380 13 90 of 92.

grabbelpas- en swapwerking
SCHRIJF U TIJDIG IN

Baasjes, hou uw hond altijd aan de leiband! Op openbare wegen

en in alle publiek toegankelijke plaatsen is het immers niet toe-

gestaan om honden los te laten lopen. In groene openbare

plaatsen zoals het gemeentepark en natuurgebieden zoals

het Zoerselbos moeten we de rust van wilde dieren respec-

teren. Door uw hond los te laten lopen, jaagt u niet alleen

reeën en ander wild op, maar verstoort u ook fauna en flo-

ra. Hou ook rekening met andere mensen die er niet mee

opgezet zijn om loslopende honden tegen te komen.

Is uw hond toch niet zo gehoorzaam als u dacht of is

z’n instinct sterker dan de overredingskracht in uw

stem... dan kan het al eens gebeuren dat hij op de

dool raakt. Als de lokale politie hem dan vangt,

brengen ze hem onder in een schuthok. Alle

kosten die hieraan verbonden zijn, of eventuele

materiële of persoonlijke schade die uw

hond veroorzaakt, moet u betalen.

hou ze aan de leiband
NIET DE BAASJES MAAR DE HONDEN!

vervolg van blz. 1

De volgende documenten moet u meebrengen

om uw aangifte van het aanslagjaar 2007 (in-

komsten van het jaar 2006) in te vullen:

1. aangifteformulier

2. aanslagbiljet van vorig jaar (aanslagjaar

2006, inkomsten van 2005)

3. kadastraal inkomen van uw onroerende

goederen (kunt u aflezen van het aanslag-

biljet inzake onroerende voorheffing)

Opgelet: kadastrale inkomens moet u uit-

splitsen 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 het vakantiegeld dat u in

2006 ontving

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 levensverzekerings-

premies

Brengt u de premies voor de eerste maal

in? Bezorg dan een attest waaruit blijkt dat

uw levensverzekeringscontract aan de

voorwaarden van aftrekbaarheid voldoet.

9. bewijzen van de betaalde intresten en ka-

pitaalsaflossingen

Als deze intresten en kapitaalsaflossingen

werden betaald voor een lening die u in

2006 afsloot, bezorg dan ook een attest

van de afgesloten lening.

10. betaalde of/en ontvangen onderhoudsgel-

den

11. attesten van pensioensparen

12. attest van betaalde kosten voor kinderop-

vang

13. attesten van aftrekbare giften

14. attesten van PWA-cheques of diensten-

cheques 

15. attesten van uitgaven betreffende energie-

besparende maatregelen

16. rekeninguittreksel van gedane voorafbeta-

lingen

17. trouwboekje of alle gegevens betreffende

uw burgerlijke stand (namen en geboorte-

data van de personen ten uwen laste).
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