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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

Al enkele jaren reikt de dienstverlenende vereniging CIPAL e-

GOV awards uit aan besturen die een bijzonder project willen

realiseren met het oog op het vereenvoudigen van de admi-

nistratie én hierdoor de efficiëntie van hun werking willen opti-

maliseren. Deze keer vielen onze gemeente en ocmw in de

prijzen - meer bepaald met het ZITA-project.

Het ZITA-project
“‘Zoersel Integreert, uw Tevredenheid is onze Ambitie’, dat is

waar ZITA voor staat”, zo luidde het bij CIPAL tijdens de prijs-

uitreiking van de awards op vrijdag 25 januari. “Dat Zoersel

grootse plannen heeft, bewijst het feit dat het bestuur in de loop

van 2008 wil verhuizen naar de gerenoveerde site van het voor-

malige kloostergebouw Bethaniënhuis. Niet alleen de omge-

ving zelf zal veranderen, ook de hele manier van werken

binnen gemeente en ocmw zal passen in een vooruitstrevend

en innovatief concept. Het gemeentebestuur en het ocmw van

Zoersel willen zich als één coherente dienstverlenende organi-

satie profileren naar de inwoners en betrachten hiermee de

klantgerichtheid te verbeteren - en dit door de interne werking

van beide besturen te integreren en tegelijkertijd ook de onder-

liggende ICT-systemen die deze interne werking ondersteu-

nen. Het feit dat ocmw en gemeente samen dit project uit de

grond stampen, is toch voor heel wat andere besturen een

unieke situatie. Dankzij het ZITA-project zal het mogelijk zijn

om op termijn een echte 24u/24u dienstverlening te voorzien

voor de burgers, waarbij heel wat processen geautomatiseerd

zullen verlopen.”

VOOR ZOERSELS ZITA-PROJECT

‘Mooi’, dat is het thema van de
jeugdboekenweek dit jaar.
Wat is mooi? Volgens de zegswijze
kan over smaken en geuren niet
worden geredetwist.
Wat mooi is, is inderdaad een su-
bjectief begrip.
Al zijn er wel zaken die bijna ieder-
een mooi vindt.

Zo houden veel mensen van juwe-
len. Zoersels kunstenares Danielle
Goffa is al jaren actief in de juwe-
lenkunst. Met haar pareltjes van
ontwerpen sleepte ze al menige
prijs in de wacht. Het leverde haar
recent het ereteken van Ridder in
de Leopoldsorde op. Reden ge-
noeg om haar in de bloemetjes te
zetten.

Ieder van u droomt er wellicht ook
van in een mooie straat te wonen.
Maar niet alleen mooi is daar van
belang, ook verkeersveiligheid en
een goede waterhuishouding tellen
mee. Die evenwichten proberen we
zeker te vinden bij de heraanleg van
straten, zoals de Bethaniënlei en de
Bloemenwijk.

Die bloemen, die kregen we letter-
lijk, en wel samen met een e-GOV-
award voor ons nieuw project van
efficiënte dienstverlening.

Wat niet gewoon mooi is, maar wel
echt knap, dat is de vrijwillige inzet
van tal van mensen voor het goede
doel. Zo was ik gisteren nog aanwe-
zig bij de zes uur moutainbikerace
in Halle.
Niet om zelf mee te rijden, maar wel
om te genieten van de sfeer.
Bedankt, mannen van de organisa-
tie, echt knap wat jullie daar op po-
ten hebben gezet. En daar valt
zeker niet over te twisten.

Al moet ik erkennen dat sommigen
er na zes uur wedstrijd niet meer
uitzien als moeders mooiste.

Of is ook dat weer subjectief?

Katrien Schryvers
burgemeester
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Aangezien het maandag 24 maart Paasmaandag is, vindt er die

dag geen huisvuilophaling plaats. Dit betekent dat de ophaling

van GFT+ in de drie deelgemeentes op dinsdag 25 maart zal

gebeuren.

uitzondering
OPHALING GFT+ DINSDAG 25 MAART

iets voor u?
SPELBEGELEIDERS GEZOCHT

wegen- en rioleringswerken Bloemenwijk 3de fase
Korenbloemlaan, Zonnebloemlaan, Salvialaan en een gedeelte

van de Gestelsebaan hebben het laatste jaar een ware meta-

morfose ondergaan.Tijdens de aanleg van de riolen en het her-

waarderen van het grachtenstelsel werd meteen ook de rijweg

in een nieuw kleedje gestoken. Deze werken werden intussen

door de aannemer beëindigd. Het inzaaien van de bermen van

Zonnebloemlaan en Salvialaan is gepland voor het voorjaar.

Binnenkort krijgen de bewoners van deze straten nog de kans

om eventuele gebreken of opmerkingen door te geven. Dat de-

ze werken heel wat hinder veroorzaakt hebben, zullen zij zeker

beamen, al mogen we toch stellen dat het resultaat best gezien

mag worden.

heraanleg Bethaniënlei 
Het wegdek in de Bethaniënlei vertoont op verschillende plaat-

sen verzakkingen en er zijn klachten over geluidshinder. Het ge-

meentebestuur heeft daarom beslist om het wegdek te

herleggen in asfalt. Bovendien werd ook de verkeersveiligheid

bekeken, samen met een bewonersgroep die hiervoor opgericht

werd.

Als verkeersremmer worden er middengeleiders voorzien. Deze

hebben tot doel de snelheid zoveel mogelijk beperken tot 50

km/u, maar tevens een vlotte doorstroming van het verkeer toe

te laten. In het kader van het Aquafin-dossier ‘Verbindingsriole-

ring Waterstraat’ wordt onderzocht of er op het kruispunt van de

Bethaniënlei met de Raymond Delbekestraat een rotonde kan

ingeplant worden. In afwachting van deze mogelijke rotonde

wordt een voorlopige eenvoudige verkeersgeleider aan het be-

gin van de Bethaniënlei voorzien. Ook worden aan de in- en de

uitrit naar de verenigingsterreinen en -lokalen verkeersplateaus

voorzien. De asfalt op en tussen de plateaus wordt okerkleurig

in plaats van zwart.Tot slot zal een variabele zone 30 ingevoerd

worden ter hoogte van deze in- en uitrit.

Het dossier is inmiddels goedgekeurd door de gemeenteraad

en de werken worden aanbesteed. Als alles volgens plan ver-

loopt, zouden de werkzaamheden kunnen starten na de brade-

rij van 6 juni 2008 en zou de eerste fase afgerond moeten zijn

vóór het bouwverlof. De tweede fase zou dan na het bouwverlof

verder gezet worden.

stand van werken
BLOEMENWIJK EN BETHANIËNLEI

Voor velen onder jullie mag de zomervakantie dan nog ver weg

lijken, bij onze gemeentelijke jeugddienst smeedt men al volop

plannen om tijdens die zomer tal van leuke activiteiten op poten

te zetten voor kleuters (workshops), lagere schoolkinderen

(speelpleinen en grabbelpas) en opgroeiende tieners (swap-

pas). De activiteiten staan nog niet allemaal op punt, maar wat

al wel duidelijk is, is dat extra mankracht meer dan noodzakelijk

én welkom zal zijn. Zo zoeken we een hoofdmonitor, speelbe-

geleiders voor de speelpleinwerking en begeleiders voor grab-

bel- en swappasactiviteiten.

Kandidaturen voor spelbegeleiders speelpleinwerking en grab-

bel- en swappasbegeleiders mag u schriftelijk indienen voor 21

maart bij de gemeentelijke dienst Jeugd, Halle-Dorp 37.

Kandidaten voor de functie van hoofdmonitor richten hun kandi-

datuur schriftelijk aan het College van burgemeester en sche-

penen, Kasteeldreef 55, en dit voor 9 mei 2008.

Meer info over het profiel, de taken en ons aanbod kunt u terug-

vinden op www.zoersel.be (doorklikken naar jeugd) of bij de ge-

meentelijke dienst Jeugd, Kristien Schryvers, 03 380 13 92,

jeugd@zoersel.be.



Voor de poetsdienst, de dienst logistiek en de dienst gezinszorg

is het ocmw op zoek naar gemotiveerde jobstudenten voor de

zomervakantie. U krijgt - voor een minimumperiode van drie we-

ken - een deeltijds of voltijds contract, naargelang de dienstmo-

gelijkheden.

Uw taak bestaat erin bij hulpbehoevende mensen thuis de han-

den uit de mouwen steken. Let wel, voor de poetsdienst en de

dienst logistiek moet u minstens 16 jaar zijn, voor de dienst ge-

zinszorg 17.Daarnaast moet u, om als jobstudent te mogen wer-

ken, dagonderwijs volgen met volledig leerplan en mag u in de

loop van het voorgaande schooljaar niet verzekeringsplichtig

geweest zijn voor de RSZ.Voor de dienst logistiek gaat de voor-

keur uit naar kandidaten met groene vingers en voor de dienst

gezinszorg is een studie in deze richting een pluspunt, maar ze-

ker geen absolute vereiste.

Interesse?
Stuur uw kandidatuur dan vóór 30 maart naar ocmw Zoersel,

Oostmallebaan 50, of mail ze naar thuiszorg.ocmw@ocmw-

zoersel.be.

U doet dit aan de hand van een inschrijvingsformulier, dat u vindt

op www.zoersel.be (Economie en Werk - Werk zoeken -

Vacatures bij gemeentebestuur en ocmw - Jobstudenten).

U kunt steeds meer informatie bekomen bij Karine Demuylder

(poetsdienst en logistiek) of Annick Bartels (gezinszorg) op het

nummer 03 312 94 20.

jobstudenten gezocht
THUISDIENSTEN OCMW

Wat is mooi? Wat maakt een boek mooi? Welk kinderboek vindt

u het mooist?

‘Mooi’, dat is het thema van de jaarlijkse jeugdboekenweek - het

grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Van 1 tot 16

maart zetten scholen, bibliotheken, boekhandels en culturele

centra hun mooiste boeken in de kijker.

Ook onze bibliotheek zet dit jaar weer haar beste beentje voor.

De jeugdboekenweek wordt in onze gemeente op zondag 2

maart feestelijk op gang getrokken door theater Spoor 6. Zij

brengen ‘Drup Snik Slik’, een theatervoorstelling voor kinderen

van 5 tot 10 jaar. Het stuk gaat over Pieter Potlood, die zich da-

gelijks uitleeft in zijn kleurrijk schildersatelier. Maar als de figuur

die hij schildert plots tot leven komt, ontstaat er een volledig

nieuw verhaal. Fantasie of werkelijkheid? Aan u om dat te ko-

men ontdekken.

U bent van harte welkom op zondag 2 maart, om 10.30 uur, in

het Zonneputteke (zaal boven bib). Kaartjes (1 euro) zijn vooraf

te koop in de bibliotheek. Tot dan!

mooiste boeken in de kijker
JEUGDBOEKENWEEK

paasvakantie nadert

De Krokusvakantie is nog maar net achter de rug, en de

Paasvakantie staat alweer voor de deur. Gaan uw kinderen tij-

dens de Paasvakantie een weekje op kamp of plannen jullie een

aantal leuke familie-uitstappen? Dan is het zeker de moeite

waard om na te gaan of u met een Grabbelpas of Swappas kor-

ting kunt krijgen. Deze pasjes en het bijhorende, handige kor-

tingboekje kunt u nu al bij onze gemeentelijke diensten

verkrijgen. U betaalt slechts 2,50 euro en u vindt er meteen ook

inspiratie in voor heel wat leuke uitstappen.

Grabbel- en Swappas - en het bijhorende kortingboekje - zijn te

verkrijgen:

- bij de Jeugddienst, Halle-Dorp 37

- in de loketdienst Zoersel, Oostmallebaan 15

- in de loketdienst Sint-Antonius, Handelslei 108

- in het gemeentehuis, Kasteeldreef 55.

Veel plezier! 

GRABBEL- OF SWAPPAS IS ER
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tussenkomst stookoliefonds
HEEFT U ER RECHT OP?

Sinds begin dit jaar komen meer mensen in aanmerking voor

een tussenkomst van het stookoliefonds. U heeft recht op zo’n

verwarmingstoelage als u huisbrandolie, verwarmingspetro-

leum of propaangas in bulk gebruikt om uw woning te verwar-

men (dus geen propaan- of butaangas in flessen of aardgas).

Daarnaast moet uw gezinsinkomen op jaarbasis (= inkomen van

alle personen die deel uitmaken van uw gezin) lager zijn dan

23.281,93 euro. De tussenkomst is ook afhankelijk van de hoog-

te van het inkomen: is het inkomen lager dan 13.782,42 euro +

2.551,49 euro per persoon ten laste, dan schommelt de tussen-

komst tussen 3 en 14 cent per liter. Voor een hoger inkomen,

maar wel nog steeds onder 23.281,93 euro, is dit tussen 2 en 7

cent per liter.

Per winter en per gezin wordt er een verwarmingstoelage gege-

ven voor maximum 1.500 liter brandstof. Voor in kleine hoeveel-

heden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of

verwarmingspetroleum is er een forfaitaire verwarmingstoela-

ge. Die is sinds 1 januari 2008 verhoogd tot 150 euro.

Vraag uw verwarmingstoelage aan binnen de 60 dagen na le-

vering bij het ocmw, Oostmallebaan 50.Maak hiervoor eerst een

afspraak met Katrien Malcolm, via het gratis nummer

0800 12 113. Breng zeker uw leveringsfactuur, identiteitskaart

en een bewijs van inkomen mee. Voor meer informatie kunt u

ook   terecht op de startpagina van www.zoersel.be.
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Daar gaan ze dan: fluo jasje aan, helm of pet op het hoofd, drie-

pikkel voor de voeten en walkietalkie in de hand, terwijl ze tu-

rend door een soort van verrekijker aanwijzingen geven aan een

collega. Landmeters aan het werk, heeft u ze al gezien? Op 10

januari werd namelijk het startsein gegeven voor de aanmaak

van een Grootschalig Referentiebestand (GRB) over het grond-

gebied van onze gemeente. Dit betekent dat een aantal land-

meters de komende twee jaar geregeld opmetingen zullen

komen doen in onze gemeente, om zo een zeer nauwkeurige

kaart te bekomen.

tegen 2013
Het GRB is een initiatief van het Agentschap voor Geografische

Informatie Vlaanderen (AGIV) dat een gebiedsdekkende karte-

ring van heel Vlaanderen wil bewerkstelligen, en dit tegen eind

2013. Het Vlaamse Gewest en de nutssector financieren elk de

helft van de aanmaak. Het eindresultaat zal binnen onze ge-

meentelijke diensten zeker zijn nut bewijzen. Het bestand kan

bijvoorbeeld gebruikt worden in het kader van het plannen- en

vergunningenregister, het intekenen van BPA’s en verkavelings-

plannen, het beheren van het eigen patrimonium, groenvoorzie-

ningen, verkeerssignalisatie, informatievoorziening naar de

burger, enz. Dit alles kan bijdragen tot een hogere efficiëntie

binnen de gemeentelijke werking en een betere dienstverlening

naar onze burgers.

legitimatie
De komende twee jaar zullen een aantal landmeters (van de fir-

ma Eurosense Belfotop nv) het openbaar domein in onze ge-

meente, maar eveneens bepaalde voorgevels, dus nauwkeurig

opmeten. Het staat u steeds vrij om hen te vragen zich te identi-

ficeren. Zij beschikken over een persoonlijke badge en moeten

ook het attest dat aantoont dat ze metingen uitvoeren voor het

GRB steeds op zak hebben.

grootschalig referentiebestand
OPMAAK GESTART

Juweelontwerpster - en inwoonster van onze gemeente -

Danielle Goffa heeft naar aanleiding van haar internationale ver-

diensten de nationale onderscheiding van ‘Ridder in de

Leopoldsorde’ gekregen. Op 11 februari kreeg ze het ereteken

overhandigd van burgemeester Katrien Schryvers.

Danielle Goffa (55) wordt beschouwd als één van de kunste-

naars die het Belgisch juweel een internationale glans hebben

gegeven. Danielle experimenteert met nieuwe, vaak tegenstrij-

dige materialen. Haar juwelen zijn vervaardigd uit edele meta-

len, maar ook uit plexiglas, en mogen omschreven worden als

technisch verfijnde pareltjes.

Danielle studeerde in 1974 af aan Sint-Lucas in Antwerpen en

ontving reeds datzelfde jaar haar eerste in een lange rij van prij-

zen en nominaties, namelijk de eerste prijs van het Belgisch

kunstambacht. Daarop volgde onder meer de selectie voor de

Italiaanse kunstboeken ‘Les meilleurs créateurs du monde’ en

‘Joalliers du XXI siécle, de eerste prijs in de internationale wed-

strijd ‘Antwerp Diamond High Council Awards’, de prestigieuze

‘Médaille de vermeil’ van l’ Académie Française in Parijs, een

bekroning door de Academia de Letras e Artes in Portugal als

verdienstelijk buitenlands kunstenaar en nu dus de nationale

onderscheiding van ‘Ridder in de Leopoldsorde’.

In 2001 kocht het Provinciaal Diamantmuseum een set van haar

befaamde ‘knikkerjuwelen’ voor de permanente collectie. In dat-

zelfde jaar nam zij deel aan de handelsmissie naar Korea sa-

men met de grote namen uit de Antwerpse modewereld.

Daarnaast haalde ze ook de pers met haar getekende biervil-

tjes voor brouwerij De Coninck en de bijhorende internationale

solotentoonstelling in het Provinciaal Diamantmuseum van

Antwerpen. Ze zette zich tevens meermaals in voor goede doe-

len zoals Handicap International en Morning Tears.

ridder in de Leopoldsorde
DANIELLE GOFFA
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