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Op maandag 30 januari werd in onze gemeente de aftrap ge-

geven van een uitzonderlijk project dat voortvloeit uit een ja-

renlange vruchtbare samenwerking tussen het gemeente-

bestuur en Huize Monnikenheide. Elke week zal een groep

van telkens vier mentaal gehandicapten, samen met één be-

geleider, vrijwillig een aantal taken uitvoeren voor het gemeen-

tebestuur.

Al meer dan vijf jaar is er vanuit Monnikenheide een vrijwillige

tewerkstelling bij het gemeentebestuur. Deze tewerkstelling

zorgt voor een zinvolle dagbesteding en geeft de medewerkers

een echte ‘opdracht’ binnen de samenleving. Op vraag van

Monnikenheide besliste het schepencollege eind vorig jaar om

dit initiatief verder uit te bouwen.

De medewerkers vertrekken vanuit Monnikenheide naar de ge-

meentewerkplaats om van daaruit naar hun job te gaan.Die zal

er onder meer in bestaan de terreinen rond de bibliotheek in de

deelgemeente Zoersel te onderhouden, straatvuilbakjes

binnen de bebouwde kom te ledigen, zwerfvuil aan bushokjes

en fietsenstallingen op te ruimen, enz.

Op 30 januari beet een eerste groep de spits af in het gemeen-

tepark. Na afloop van hun eerste werkdag werden ze in het ge-

meentehuis getrakteerd op een hapje en een drankje naar

aanleiding van de officiële start van het project.

BEWONERS MONNIKENHEIDE
steken helpende hand toe
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Vrijwilligers, u komt ze in deze Flits geregeld

tegen!

Van 5 tot 13 maart willen we hen her en der

eens letterlijk een pluim geven. Want indivi-

dueel en in tal van verenigingen en instellin-

gen zijn mensen onbaatzuchtig actief in

onze gemeente.

Blader alleen maar eens door deze Flits.

In Handicar bijvoorbeeld, zorgen vrijwilligers

voor aangepast vervoer.

Of neem nu onze brandweerlui, die dag en

nacht paraat staan voor uw en mijn veilig-

heid.

Monitoren van ons speelplein ook, die en-

thousiast zorgen dat uw uk tijdens de vakan-

tieperiode naar hartelust kan ravotten.

Pet af ook voor een aantal bewoners van

Monnikenheide, die sedert enkele weken

onze diensten een handje toesteken.

Of die honderden anderen die dag na dag

zorgen voor wat warmte in onze samenle-

ving, door een helpende hand, een vriende-

lijk woord, door de inzet om een vereniging

draaiend te houden, ...

Hen allen willen we in onze hartelijke dank

niet vergeten.

En over vergeten gesproken: noteer zeker

ook maar het symposium over dementie op

30 maart aanstaande.

En daarnet trok nog een van onze medewer-

kers me aan de mouw: ‘vergeet het artikeltje

over hondenpoep niet’.

Neen, natuurlijk niet, want anders riskeer ik

straks nog de verdenking van eerste tekenen

van ...

Dus: als u met uw viervoeter een luchtje gaat

scheppen, vergeet dan aub niet een zakje

mee te nemen. Anders wordt het voor ande-

ren weer opruimen geblazen ... Chinese vrij-

willigers dan wel.

Maar ook die verdienen een pluim!
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Bent u in het bezit van

een rijbewijs categorie C

of D (*)? Hou dan de ver-

valdatum van uw rijge-

schiktheidsattest goed in

het oog! Zonder een geldig medisch attest mag u immers geen

voertuigen besturen die onder deze categorieën vallen.

Ook voor personen die met een rijbewijs categorie B of BE in

dienstverband collega’s vervoeren of aan personenvervoer

doen, geldt hetzelfde. Als uw rijgeschiktheidsattest vervallen is,

mag u geen personen meer vervoeren.

Formulieren om een rijgeschiktheidsattest aan te vragen, kunt u

bekomen bij de gemeentelijke loketdiensten of bij de dienst

Burgerzaken in het gemeentehuis. Als het nodig is, verwijzen

onze mensen u ook door naar de geneeskundige diensten die

zo’n attest mogen afleveren.

Nadat u uw rijgeschiktheidsattest bekomen hebt, moet u een

nieuw rijbewijs aanvragen. Als u met twee recente pasfoto’s, 11

euro, uw nieuw medisch attest en uw oud rijbewijs naar de

dienst Burgerzaken komt, maakt men daar onmiddellijk een

nieuw rijbewijs voor u. (*) C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE

ER KAN ER NOG ALTIJD EENTJE BIJ
INWONERSAANTAL GESTEGEN

Op 31 december 2005 telde onze gemeente 20.617 in-

woners. Dat zijn er net geen 200 meer dan eind 2004,

toen er 20.419 geteld werden.

Die stijging is grotendeels te danken aan het aan-

tal nieuwe inwoners. In de loop van 2005 kozen

1.095 mensen er immers voor zich in onze

gemeente te vestigen. Anderzijds besloten

zo’n 894 anderen op hun beurt om andere

oorden op te zoeken.

Daarnaast moesten we jammer genoeg af-

scheid nemen van 190 inwoners. Het goede

nieuws is dan weer dat we ook 187 baby-

tjes mochten verwelkomen.

Als we al deze cijfergege-

vens met elkaar verrekenen,

komen we op een relatieve

toename van 198 inwoners. Dat resultaat ligt in de lijn van de re-

sultaten van de afgelopen jaren. Sinds 2000 zien we elk jaar im-

mers een duidelijke toename van het aantal inwoners, terwijl die

aantallen eind jaren ’90 telkens zeer dicht bij elkaar lagen.

Onze gemeente blijft dus aantrekkelijk, zoveel is duidelijk.

TROUWEN OF SAMENWONEN
NU GOEDKOPER EN MAKKELIJKER

Gaat u trouwen of samenwonen? Dan is er goed nieuws voor u!

Vanaf 1 februari werden een aantal formaliteiten hieromtrent im-

mers vereenvoudigd.

Huwt u in onze gemeente, dan vraagt onze dienst Burgerlijke

Stand zelf de geboorteaktes, echtscheidings- of overlijdensak-

tes aan als een andere Belgische gemeente ze moet afleveren.

Voor documenten uit het buitenland moet u

nog wel zelf zorgen. Deze moe-

ten ook in het Nederlands ver-

taald zijn en voldoen aan de

legalisatievoorwaarden.

Voortaan moet u geen

fiscale zegels meer op

de documenten kle-

ven.

Alleen voor uw huwe-

lijksboekje moet u nog

in uw portemonnee

tasten. In onze ge-

meente is de kost hier-

van 6,50 euro.

BENT U NOG GESCHIKT?
VERNIEUW OP TIJD UW ATTEST!

GEMEENTEBESTUUR KOMT TUSSEN
0,11 EURO PER HANDICAR-KILOMETER

De vzw Handicar biedt gehandicapten, bejaarden en langdurig

zieken al jarenlang aangepast vervoer. Voor het vervoeren van

Zoerselaars geeft het gemeentebestuur een tussenkomst van

0,25 euro per kilometer aan Handicar - tot een maximum van

2.500 euro.

Sinds 1 januari van dit jaar betaalt het

gemeentebestuur hier bovenop nog

een extra tussenkomst. Dat besliste

de gemeenteraad op 18 januari.

De gemeentelijke tussenkomst

bedraagt 0,11 euro per kilome-

ter en wordt maandelijks be-

taald aan de vzw Handicar.

Op haar beurt brengt de vzw

dit bedrag in mindering bij de

gebruiker. Het gemeentebe-

stuur blijft bovendien bij de be-

voegde ministers aandringen

op een bijkomende financiële

inspanning vanuit de Vlaamse

Regering.
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MUZIEKFILIAAL ‘DE BABBELNOOT’
SUCCESVERHAAL WIL VERVOLG

Tijdens de jeugdboekenweek, van 11

tot 26 maart, gaat alle aandacht op-

nieuw naar onze jongste bezoekers.

Zit je in het tweede leerjaar in één

van onze Zoerselse basisscholen, dan zal je ongetwijfeld ken-

nis maken met de knotsgekke familie Lees-lust, een familie die

steeds met de neus in de boeken zit (getekend door Joke van Leeuwen).

Zit je al in het vijfde of het zesde leerjaar? Ja, dan zal je meege-

sleurd worden in een detectivespel. Daarin moet je samen met

Sam Smith, het hoofdpersonage uit een reeks detectiveboeken

van Jonas Boets, op zoek gaan naar zijn familie. Als je niet in

onze gemeente naar school gaat of als je klas het spel niet mee-

speelt, dan kan je ook in de bibliotheek zelf detective komen

spelen. Wil je het vak volledig onder de knie krijgen, dan kan je

op vrijdagavond 10 maart in de bibliotheek (Zonneputteke) ko-

men luisteren naar Jonas Boets, die je volledig zal inwijden in

de wereld van detectives en spionnen.

De inkomkaarten kosten 1 euro. Ze zijn te

koop in je school, in de bibliotheek en

de avond zelf.

Tot slot nodigen we

jullie, samen met

jullie familie, uit

op de theater-

voorstelling ‘Onder

de paraplu van Klaas Vaak’.

In deze familievoorstelling

(met schitterende mas-

kers van Tim Polfliet) ne-

men drie acteurs van het

Ree-Animasie-Tejater je mee

doorheen een aantal fantasierijke

sprookjes van Hans Christian Andersen.Wil je ko-

men luisteren naar de wonderlijke verhalen die Klaas Vaak je

van onder zijn paraplu te vertellen heeft, kom dan op zondag 12

maart om 10u.30 naar zaal Zonneputteke (boven de bib).

De inkomkaarten kosten 1 euro. Ze zijn te koop in de bibliotheek

en de dag zelf.

MIJN FAMILIE
THEMA JEUGDBOEKENWEEK

In 1999 ging het filiaal van de gemeentelijke muziek- en woord-

academie ‘De Babbelnoot’ van start. Sindsdien is het een echt

succesverhaal: het aantal leerlingen neemt elk jaar toe. In 1999

volgden 66 leerlingen een eerste jaar muziek of woord. In het lo-

pende schooljaar is het aantal toegenomen tot 290 leerlingen,

die les volgen in de lagere of middelbare graad.

De eerste leerlingen die inschreven in het filiaal, in 1999, zitten

nu in het laatste jaar van de middelbare graad. Vanaf volgend

schooljaar kunnen zij overstappen naar de hogere graad. Om te

voorkomen dat deze leerlingen uit het laatste jaar van de middel-

bare graad het volgende schooljaar naar andere gemeenten

moeten uitwijken, heeft het gemeentebestuur in samenspraak

met de gemeente Wijnegem een aanvraag ingediend om ook

een hogere graad te kunnen inrichten.

Of het dossier wordt goedgekeurd, hangt nu af van de Vlaamse

Gemeenschap en in het bijzonder van de minister van onder-

wijs. Wij duimen er alvast met z’n allen voor…
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FAALT UW GEHEUGEN?
INFODAG OVER DEMENTIE

Naar jaarlijkse gewoonte gaf de burgemeester in februari aan de gemeenteraad een

overzicht van de werking van het brandweerkorps in het afgelopen jaar.

In 2005 rukte ons brandweerkorps 47 maal uit voor het bestrijden van een brand. De

meest voorkomende brand blijft een schouwbrand (11 maal), maar ook werd er 9 maal

uitgerukt voor brand in een woning. Soms is de interventie niet gevraagd, zoals die keer

toen de brandweer via de automatische detectie in ’t Zonneputteke een oproep ontving

en bij aankomst vaststelde dat de oorzaak te vinden was in wat vuurwerk op een taart.

Gewoonlijk is de kampioen in het aantal oproepen de wespenverdelging. In totaal wa-

ren er 62 oproepen voor verdelging. Daarbij werden 302 wespennesten vernietigd, nau-

welijks de helft van het aantal van 2004.De brandweer moest ook 47 maal tussenkomen

voor het reinigen en vrijmaken van de openbare weg en 13 maal naar aanleiding van

een verkeersongeval. Tien maal kwam ons korps ook tussen om dieren te redden.

In het kader van de veiligheidsweek werden er vorig jaar opnieuw evacuatieoefeningen

georganiseerd in de basisscholen van onze gemeente.

Vorig jaar werd ook de aanzet gegeven om een hulppost in Sint-Antonius op te richten.

Ondertussen werden 16 stagiairs-brandweermannen aangesteld, die na hun opleiding

aan de brandweerschool kunnen ingezet worden. Zo zal de brandweer nog in de lente

vanuit twee posten kunnen vertrekken, en kan er in dringende gevallen nog sneller in-

gegrepen worden.

Vorig jaar werd verder een nieuwe snelle hulpwagen aangekocht. Die zal onder meer

gebruikt worden voor het bevrijden van geklemde slachtoffers bij ongevallen en het op-

nieuw vrij en veilig maken van de plaats van het ongeval. Zo’n snelle hulpwagen is ei-

genlijk een bestelwagen uitgerust met technisch materiaal en kan om die reden, het

woord zegt het zelf, sneller ter plaatse zijn dan de grote brandweerwagens. Daarnaast

werd ook een tweedehands commandowagen aangekocht waarmee de officier van

dienst ter plaatse komt voor de coördinatie van de hulpploegen. Deze wagen heeft de

nodige papieren, plannen en meetapparatuur aan boord, maar verder weinig techni-

sche uitrusting.

BELANGRIJKE STAPPEN VOOR DE TOEKOMST
BRANDWEER NAM IN 2005 EEN NIEUWE WENDING

Iedereen - jong of oud - vergeet wel eens

iets. Wanneer geheugenproblemen ons

alledaagse leven echter verstoren, kan

er meer aan de hand zijn. Op zo’n mo-

ment is het zeer belangrijk op tijd pro-

fessioneel advies in te winnen. Omwille

van de taboesfeer die nog steeds rond

dementie hangt, gebeurt dit echter niet

genoeg.

Om die reden organiseert het

Zorgproject Dementie van het AZ Sint-

Jozef van Malle op 30 maart een sym-

posium: ‘Als het geheugen faalt…’.

Vanaf 14 uur kunt u in de inkomhal en de

cafetaria van het AZ terecht op de ‘ge-

heugenmarkt’. Hier verstrekken ver-

schillende organisaties u op een

laagdrempelige manier informatie rond

de problematiek van geheugen en (ver-

moeden van) dementie. Door een tekort

aan informatie vinden mensen immers

vaak te laat de juiste hulpverleningska-

nalen.

’s Avonds staat er een wetenschappe-

lijke vergadering op het programma, be-

doeld voor mantelzorgers en profes-

sionele hulpverleners die werken met en

voor personen met (vermoeden van) de-

mentie. Wilt u hierop aanwezig zijn,

schrijf u dan vóór 24 maart in. Dit kan via

het nummer 03 380 26 05 of via e-mail

naar Nadine.Bostoen@emmaus.be.

Noteer 30 maart alvast in uw agenda, zo

heeft u een geheugensteuntje als uw

geheugen het laat afweten.

Met deze snelle hulpwagen, uitgerust met allerlei technische materialen, kan de brandweer in de toekomst
sneller ter plaatse zijn.
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ZOMERACTIVITEITEN
GEZOCHT: MONITOREN EN BEGELEIDERS

Ben je minstens 16  jaar oud, kun je goed met kinderen omgaan

en kun je je in de zomervakantie af en toe vrijmaken?

Dan ben jij de persoon die wij zoeken.

Wij - de gemeentelijke dienst Jeugd - zijn immers volop op zoek

naar enthousiaste hoofdmonitoren en begeleiders die onze zo-

meractiviteiten voor kleuters (workshops), leerlingen van de la-

gere school (speelpleinwerking/grabbelpas) en opgroeiende

tieners (swappas) mee in goede banen kunnen leiden.

Kandidaat stellen?
- Je kandidatuur als begeleider speelpleinwerking (minimum 16

jaar) en grabbelpas- en swapwerking (minimum 18 jaar) moet

je, voor 31 maart, schriftelijk indienen bij de gemeentelijke

dienst Jeugd, Halle-Dorp 37.

- Ben je kandidaat voor de functie van hoofdmonitor?

Richt je kandidatuur dan schriftelijk aan het College van bur-

gemeester en schepenen, Kasteeldreef 55, en dit vóór 11 mei.

Voor deze vacatures moet je een attest van animator in het

jeugdwerk op zak hebben.

Hoe attest bekomen?
Om dit attest te bekomen moet je een cursus volgen en een sta-

ge van 60 uren positief beëindigen. Je kunt een aanvraag indie-

nen om stage te lopen bij de gemeentelijke speelpleinwerking.

Op die manier kun je ook aanspraak maken op een terugbeta-

ling van je cursusgeld.

We sommen hier enkele organisaties op waar je tijdens de paas-

vakantie terecht kunt voor zo’n cursus: Vivés, tel. 050 34 06 70,

Spelewei, tel. 016 35 05 50, Vlaamse Dienst Speelpleinwerking

(NDO), tel. 02 269 71 80, Kaderschool Duinenheide,

tel. 03 663 11 98, Jeugd en Stad, tel. 02 411 68 83.

Meer info?
Voor meer info over het profiel, de taken en ons aanbod

kun je terecht op www.zoersel.be/jeugd of

bij de gemeentelijke dienst Jeugd, Kristien Schryvers,

tel. 03 380 13 92, e-mail: jeugd@zoersel.be.

Gemeenten zijn (zoals andere overheden) gehouden om vijf-

jaarlijks een ‘Milieubeleidsplan’ op te maken en het ontwerp aan

een openbaar onderzoek te onderwerpen.

Het openbaar onderzoek van het ontwerp ‘Gemeentelijk Milieu-

beleidsplan 2006-2010’ loopt van 27 februari tot en met 28 april

2006. In deze periode kunt u het inkijken bij de gemeentelijke

dienst Leefmilieu in het gemeentehuis, alle werkdagen van

8u.30 tot 12u.30, bijkomend op woensdag van 13u.30 tot 16 uur

en op donderdag van 13u.30 tot 20 uur.

Het ontwerp kunt u, tijdens de periode van het openbaar onder-

zoek, eveneens raadplegen via de gemeentelijke website

www.zoersel.be.

In het kader van dit openbaar onderzoek organiseert het

College van burgemeester en schepenen een informatie- en in-

spraakvergadering. Deze gaat door op donderdag 23 maart om

20 uur in het Zonneputteke, zaal 3, Zonneputteke 1 in deelge-

meente Zoersel.

Eventuele bezwaren, opmerkingen of adviezen met betrekking

tot dit ontwerp van Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2006-2010

moet u, vóór 28 april, schriftelijk bezorgen aan de gemeentelijke

dienst Leefmilieu, Kasteeldreef 55.

MILIEUBELEIDSPLAN
GEEF UW MENING

Verenigingen die energiebesparende maatregelen willen ne-

men voor hun lokaal kunnen vanaf nu rekenen op financiële

steun van het gemeentebestuur. Hiervoor werd immers zopas

een subsidiereglement goedgekeurd.

Nogal wat verenigingslokalen zijn slecht geïsoleerd of niet echt

aangepast om zuinig met energie om te springen. Een aantal

verenigingen wil werken uitvoeren om hun factuur voor verwar-

ming of elektriciteit omlaag te krijgen. Zij hebben echter niet al-

tijd de middelen om hierin te investeren. De prijs voor bij-

voorbeeld isolatiewerken kan immers aardig oplopen. Met deze

subsidie krijgen zij een duwtje in de rug, een extra stimulans.

De subsidie bedraagt 50 % van de kosten, met een maximum

van 20.000 euro per vereniging per jaar. Ze is niet bedoeld voor

kleine ingrepen, bijvoorbeeld het plaatsen van enkele spaar-

lampen. De werken moeten voldoende ingrijpend zijn. De kost-

prijs moet daarom minimum 5.000 euro bedragen.

Alleen erkende verenigingen komen voor deze subsidie in aan-

merking. In het aanvraagdossier moet de vereniging zorgen

voor een grondige verantwoording. De werken moeten immers

het energieverbruik aanzienlijk doen dalen en een wezenlijk

terugverdieneffect hebben.

VERENIGINGEN FINANCIEEL GESTEUND
BIJ ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN

_ q p / / g
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HERAANLEG PARKEERSTROOK,

VOET- EN FIETSPADEN ZANDSTRAAT EN DORP

In de week van 13 februari startte de

aannemer eindelijk met de heraanleg

van het voet- en fietspad.

“Was dit al niet lang aangekondigd?”,

horen wij u vragen?

Inderdaad, maar de werken voor het

ondergronds brengen van de laag-

spanning, de tv-distributie en de voe-

ding van de openbare verlichting

hebben langer geduurd dan oorspron-

kelijk voorzien.

Wat gaat er nu gebeuren?

Het fietspad en de parkeerstrook wor-

den omgewisseld. Zo komt de parkeer-

strook vlak naast de rijbaan. Het

fietspad kan dan verhoogd worden

aangelegd naast het voetpad. Zo is het

meteen ook veiliger.

Het fietspad wordt uitgevoerd in rode

dubbele betonstraatstenen, het voet-

pad in grijze. De werken zijn gestart

aan de kerk richting Dorp tot aan De

Bruelen (oostzijde van de N14) en

gaan dan verder langs de westzijde

van de N14 van De Bruelen richting

Zandhoven. Ondertussen kan netma-

nagement dan langs de oostzijde ver-

der werken aan het overkoppelen van

de nutsleidingen van de particulieren.

In afspraak met de aannemer voorzien

we werkstroken van ongeveer 150 me-

ter. Er moet dan slechts één rijbaan

worden afgesloten, en het verkeer

kan door middel van verkeers-

lichten beurtelings passeren.

Het doorgaande verkeer dat

van Oostmalle of Zandhoven komt,

wordt omgeleid via Wechelderzande of

via de N12. Het verkeer dat van Sint-

Antonius Zoerseldorp wil binnenrijden

in de richting van Malle, kan de

Krekelenberg gebruiken. Aan de kerk

is het, gedurende de eerste fase van

de werken, immers enkel mogelijk om

rechtsaf richting Zandhoven te rijden.

Aan de dienstregeling van De Lijn ver-

andert er niets.

Voor al de omliggende straten vaardig-

de de burgemeester een politieveror-

dening uit die zwaar verkeer (behou-

dens natuurlijk plaatselijk verkeer) ver-

biedt.

Tijdens deze eerste fase is De

Bruelen, tijdens de werkuren, afgeslo-

ten voor het verkeer dat via het Dorp de

straat wil bereiken of verlaten.

Wanneer er net ter hoogte van De

Bruelen gewerkt wordt, wordt de straat

bovendien enkele dagen volledig - dag

en nacht - afgesloten.

HERAANLEG FIETSPADEN LINDEDREEF.

Het fietspad in de Lindedreef is in

slechte staat, dat hebben de fietsers

onder u al wel gemerkt. Hoog tijd dus

om dit te herleggen, zo besliste de ge-

meenteraad.

Eerst laten we echter de nutsmaat-

schappijen hun werk doen, zodat het

fietspad nadien niet snel terug moet

opengebroken worden.

Recent is Netmanagement/Iveka dan

ook gestart met het vervangen van de

oude gasleidingen onder dit fietspad.

Deze oude vezel-cementleidingen

worden vervangen door PE-leidingen

(kunststofleidingen), een moderner,

veel duurzamer materiaal. Eens dit

werk achter de rug is en nadat alle wo-

ningen zijn overgekoppeld, kan onze

aannemer van start gaan. Dit gebeurt

wellicht half maart.

Het oude fietspad wordt opgebroken

en heraangelegd met nieuwe, rode,

dubbele betonstraatstenen.

Eerst kappen we echter de bovenste

wortels van de lindebomen, de boos-

doeners voor de schade.

WERKEN IN UITVOERING
STAND VAN ZAKEN

GEEN POEP OP DE STOEP OF IN DE BERM...
KLEINE ERGERNISSEN

Hondenpoep staat hoog genoteerd in de lijst van kleine ergernissen.

Niets zo vervelend immers als thuiskomen of uw wagen instappen

met hondenpoep aan uw schoenen.

Geniet u geregeld van een deugddoende wandeling met uw

hond? Beneem dan ook het plezier van de mensen die na u ko-

men niet en zorg ervoor dat de plaats waar uw viervoeter zijn

behoefte doet steeds proper achterblijft. Ruim zijn grote bood-

schap op met een poepzakje en iedereen is tevreden.

U kan deze poepzakjes kopen in supermarkten en bij de die-

renspeciaalzaak of ze zelfs gratis afhalen in de gemeentelijke lo-

ketdiensten en bij de dienst Onthaal in het gemeentehuis. Maak er

gebruik van, want... 't is geen lolletje, zo'n drolletje.
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SOCIAAL TELEFOONTARIEF
OOK VOOR UW GSM

Bent u 65 jaar of ouder? Heeft u een handicap? Dan kunt u ook

voor uw gsm een sociaal telefoontarief bekomen. Voor de vaste

lijn is dit al ettelijke jaren mogelijk en nu bestaat dezelfde moge-

lijkheid voor uw gsm. Zo kunt u bijvoorbeeld bij Belgacom 50 %

vermindering krijgen op het abonnementsgeld van uw vast lijn.

Bij Mobistar kunt u als abonnee dan weer 3,10 euro korting krij-

gen op alle communicaties en 8,90 euro op uw abonnements-

geld. U moet wel aan een paar voorwaarden voldoen.

Als u 65 jaar of ouder bent:

- alleen of samenwonen met personen van minimum 60 jaar of

iemand ten laste hebben,

- een maximum inkomen van 13.246,34 euro per jaar hebben,

eventueel te vermeerderen met een brutojaarbedrag van

2.452,25 euro per inwonende,

- u mag nog niet van een ander sociaal telefoontarief genieten

en er mag maar één begunstigde per gezin zijn.

Als u een persoon bent met een handicap:

- alleen of samenwonen (maximum twee personen) of perso-

nen ten laste hebben,

- een maximuminkomen van 13.246,34 euro bruto per jaar heb-

ben, eventueel te vermeerderen met een brutojaarbedrag van

2.452,25 euro per persoon ten laste,

- u mag nog niet van een ander sociaal telefoontarief genieten

en er mag maar één begunstigde per gezin zijn.

Indien u denkt dat u in aanmerking komt, kunt u dit via de ge-

meentelijke Sociale Dienst of via uw gsm-operator aanvragen.

Van zaterdag 5 tot en met zondag 13 maart vindt de

jaarlijkse ‘Week van de vrijwilliger’ plaats. We trap-

pen een open deur in, als we stellen dat ook in on-

ze gemeente tal van vrijwilligers actief zijn.

Hoeveel het er exact zijn, kunnen we niet weten.

Dat het er velen zijn, staat echter als een paal

boven water… In verschillende sectoren van

onze gemeenschap vinden we ze terug: in de

talrijke jeugd-, sport- en culturele verenigin-

gen, de adviesraden, de welzijnsdiensten en

-voorzieningen, de toeristische sector…

Met hun vrijwillige inzet dragen zij in belang-

rijke mate bij tot de versterking van het ge-

meenschapsleven in onze gemeente.

Vrijwilligers verdienen dan ook extra ondersteu-

ning vanuit het gemeentebestuur.Vandaar dat we onder andere

een uitgebreid ondersteuningsbeleid (financieel, logistiek, orga-

nisatorisch…) voeren naar verenigingen toe.

Tijdens de komende ‘Week van de vrijwilliger’ willen we al de

vrijwilligers die in onze gemeente actief zijn, eens extra in de

spotlights zetten en… hen bedanken.Via de gemeentelijke aan-

kondigingsborden geven we figuurlijk een pluim aan alle vrijwil-

ligers. Daarnaast zullen we alle verenigingen, organisaties,

diensten, ..., waarin vrijwilligers actief zijn, letterlijk een ‘pluim’

bezorgen bij wijze van symbolische dank voor hun vrijwillige en

belangeloze inzet voor onze leefgemeenschap.Want zonder on-

ze vrijwilligers… geen warme samenleving!    

DAT VERDIENT EEN PLUIM...
WEEK VAN DE VRIJWILLIGER

ALS PADDESTOELEN UIT DE GROND
FIETSWEGWIJZERS

U heeft ze vast en zeker al zien staan: de ‘fietspaddestoelen’.

Deze witte, vierzijdige piramidevormige blokken met afgeknotte

kop zijn een initiatief van Toerisme Vlaanderen en zijn in de eer-

ste plaats bedoeld als ondersteuning van het bestaande fiets-

knooppuntennetwerk. Ze worden geplaatst op cruciale plaatsen

langsheen fietsroutes uit het fietsknooppuntennetwerk. Op elke

zijde van de paddestoel staat een verwijzing naar de volgende

locatie (gemeente, stad, bezienswaardigheid, …) en het aantal

kilometer. Ze dienen dus als oriëntatiepunten, ze loodsen u snel

en veilig doorheen een bepaalde fietsroute. Toerisme Provincie

Antwerpen is in het noordelijke gedeelte van de provincie ge-

start met dit proefproject, om dan vervolgens af te zakken naar

de rest van de provincie. Intussen staan er tussen Kasterlee en

Schoten al bijna 200 fietspaddestoelen. Volgend jaar beslist

men na een evaluatie of er nog bij komen of niet.
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OPDRACHT TOEGEWEZEN
BETHANIENHUIS IN EEN VOLGENDE FASE

Na een intense onderhandelingsperiode

is er in het project rond het Bethaniënhuis

een tweede heel belangrijke stap gezet.

Na de definitieve aankoop, waarover we

het in een vorig artikel al hadden, werd op

18 januari de uitvoering van dit project

toegewezen aan het team Driesen-

Meersman-Thomaes (ontwerpers)/ Van-

hout NV (aannemer)/Dexia NV (financiële

instelling).

Van de vijf geselecteerde teams dienden

er uiteindelijk drie een offerte in. Deze of-

fertes werden grondig bestudeerd in al

hun facetten. Het is immers een bijzonder

omvangrijk project: hertekenen en inte-

greren van de organisatiestructuur van

gemeente en ocmw tot één gemeen-

schappelijke organisatie, de aanpassing

van het Bethaniënhuis aan deze nieuwe

organisatie, de uitwerking van de hele

infrastructuur en ook de exploitatie in

functie van een nieuwe en moderne orga-

nisatie op maat van de burger.

De keuze viel uiteindelijk op het team

Driesen-Meersman-Thomaes, Vanhout NV,

Dexia NV.

Er is hen gevraagd de verbouwing uit te

voeren met zo weinig mogelijk franjes. De

nadruk moet vooral gelegd worden op

een perfecte dienstverlening en een vlot-

te toegankelijkheid van de diensten. De

ontwerpers kunnen dus definitief aan de

slag om van het gesloten ‘kloosterge-

bouw’ een ‘open huis’ te maken waarin de

burger vlot zijn weg vindt. Hiervoor zullen

wel enkele belangrijke ingrepen nodig

zijn. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan

het overkoepelen van de binnentuin, waar

de burger een eerste aanspreekpunt zal

vinden en van waaruit hij gestuurd kan

worden naar de verschillende diensten.

We opteren ervoor om de diensten die het

meeste contact hebben met de burger,

zoals de dienst bevolking, stedenbouw,

sociale dienst ocmw…, op het gelijkvloers

samen te brengen.

We streven ernaar om op 1 augustus van

dit jaar met de werken te kunnen starten.

Naast de eigenlijke verbouwing herbekij-

ken we ook de hele organisatie. De inte-

gratie van gemeente- en ocmw-diensten

is hierin één van de grote uitdagingen die

we samen met het personeel wensen aan

te gaan. Om de dienstverlening naar de

bevolking toe uit te breiden en te verbete-

ren zullen we in de deelgemeenten Halle

en Zoersel een antenne (loketdienst) in-

richten waar de burger voor de meeste

zaken terecht kan. Hiervoor zullen we de

dienstverlening in het Lindepaviljoen in

Zoersel verder uitbouwen en zullen we

een nieuwe antenne in Halle inrichten.We

denken hiervoor bijvoorbeeld aan het oud

gemeentehuis in Halle-Dorp.

Wij houden u in ieder geval op de hoogte

van het verdere verloop van dit dossier!

‘Word uw eigen gids bij stress en span-

ning’ is een cursus van zes lessen. De

cursus leert u nieuwe vaardigheden aan

zodat u stress en spanning zelf kunt

hanteren. Met een handboek als lei-

draad gaat u na elke les aan het werk

om hier zelf greep op te krijgen.

De cursus wordt gegeven door een

psycholoog die verbonden is aan het

Instituut voor Stress en Werk te Leuven.

Als u stress en spanning in een vroeg

stadium leert hanteren, kunt u grotere

problemen nadien voorkomen!

Aan de cursus kunnen maximum 55 per-

sonen deelnemen. Schrijf u dus zo vlug

mogelijk in!

- De cursus gaat door in Kasteel de

Renesse, Lierselei 28-30, 2390 Malle

- data:

11, 16 en 23 mei, 1, 15 en 22 juni

telkens van 19 tot 21 uur

- kostprijs: 150 euro

CM-leden betalen slechts 100 euro,

leden met een verhoogde tegemoetko-

ming betalen slechts 25 euro

- handboek en een CD-rom met relaxa-

tieoefeningen inbegrepen

Inschrijven vóór 1 april bij de dienst

Gezondheidspromotie van de CM,

tel. 03 470 21 51 of

hildegard.vetters@cm.be 

Info bij de gemeentelijke Sociale Dienst,

tel. 03 380 13 95 of

sociale.zaken@zoersel.be

STRESS & SPANNING
LEER ERMEE OMGAAN
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