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Onze gemeente heeft al meer dan

12 jaar nauwe banden met de

Roemeense gemeente Crucea.

10 jaar geleden lanceerde het

comité Zoersel-Crucea de actie

“adoptie-gezinnen”. Zoerselse

gezinnen kozen een gezin in

Crucea uit, en engageerden zich

om dit jaarlijks een adoptiedoos

toe te zenden. Vanuit deze actie

hebben Zoerselnaars al tal van

Roemeense families door moei-

lijke periodes geholpen, onder-

meer door middel van kledij,

voedingsmiddelen, toiletproduc-

ten, enz. Ook zijn tal van vriend-

schapsrelaties ontstaan, die zich

ondermeer uiten in briefwisse-

ling en uitwisselingen.

In totaal heeft Zoersel tot nu toe

niet minder dan 670 gezinnen in

Crucea geadopteerd! Dit ver-

dient een uitdrukkelijk dank-

woord, en bewijst de grote

betrokkenheid van onze inwo-

ners met die van Crucea.

670 gezinnen betekent het me-

rendeel van de bevolking van

onze zustergemeente. Maar nog

niet iedereen...

Er resten nog zo'n 50 zeer arme

gezinnen in Crucea die tot op

heden nog niet geadopteerd wer-

den. Het zou fantastisch zijn als

ook zij deze zomer voor het eerst

hulp vanuit Zoersel zouden krij-

gen. Want de nood is zeer groot.

Als u de actie wil ondersteunen

en ook een gezin adopteert (door

het toezenden van een doos of

waardebons), contacteer dan het

comité Zoersel-Crucea, elke za-

terdagvoormiddag tussen 10 en

12 uur in het schoolmeestershuis

aan de Handelslei in St.-Antonius.

Niet wachten, want alle pakketten

moeten einde juni binnen zijn.

Wedden dat wij het als Zoer-

selnaars kunnen waarmaken dat

deze zomer ook de nog resteren-

de 50 gezinnen in Crucea zijn

geadopteerd?

Er gebeurde wat in de wereld de laatste

weken, dat is het minste dat je kan zeggen.

Een schok door Frankrijk, een schok door

Nederland. Je zou bijna vergeten waar wij

hier locaal mee bezig zijn.

Minder schokkende dingen, gelukkig wel,

maar toch niet zonder belang. En met het-

zelfde basisprincipe als wat we horen naar

aanleiding van de recente politieke evoluties

in onze buurlanden: dat we er SAMEN in een

geest van verdraagzaamheid voor moeten

zorgen onze maatschappij voor iedereen

leefbaar te maken.

Neem nu de schoolfusie in Halle, waar het

vrij onderwijs en de gemeente de handen in

mekaar hebben geslagen om er samen voor

te zorgen dat Halle op termijn een leefbare

basisschool behoudt.

In deze flits informeren wij u ook over de

zonevreemde woningen, een materie waarin

we samen moeten zoeken naar oplossingen.

We doen ook nogmaals een oproep om voor

de 50 zeer arme gezinnen in Crucea, die nog

niet werden geadopteerd, een Zoerselse fa-

milie te zoeken. Omdat wij Zoerselnaars er

samen voor kunnen zorgen dat in onze zus-

tergemeente de welvaart toeneemt.

Welzijn kun je niet bereiken door extremen,

enkel door samen te zoeken naar oplossin-

gen voor de problemen waarmee onze sa-

menleving wordt geconfronteerd.

Verwachten we dit niet allemaal?

Kijk maar naar onze Socks. Ook van hem

verwachten we dat hij vreedzaam samen-

leeft met de andere bewoners van het park.

En of onze kater nu zonevreemd woont in

een kasteel, is dan maar een vraag van

tweede orde.

Tot juni.

nog 50 gezinnen wachten op uw hulp
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In het zoeken naar een oplossing voor de problema-

tiek rond de zonevreemde woningen, werd een in-

ventarisatie gemaakt voor het grondgebied van onze

gemeente.

In totaal werden 287 zonevreemde woningen gere-

gistreerd. Daarvan zijn er 151 gelegen in ofwel

parkgebied (3), agrarisch gebied (74) en landschap-

pelijk waardevol agrarisch gebied (74).

In deze zones kunnen eigenaars van een legale zone-

vreemde woning, die zonder geldige vergunning

verbouwd, herbouwd of uitgebreid werd, tot en met

31 januari 2003 een regularisatieaanvraag indienen.

Dat geldt ook voor de onvergunde werken die moge-

lijk werden uitgevoerd door eerdere bewoners.

Eigenaars van een dergelijke woning kunnen bij de

gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening infor-

meren of de in het verleden onvergund uitgevoerde

werken in aanmerking komen voor een regularisa-

tie. In bevestigend geval kunnen zij een regularisa-

tieaanvraag indienen. In de mate dat de werken vol-

doen aan de nieuwe regels voor zonevreemde

woningen kunnen die dus alsnog vergund worden.

De aanvraag wordt behandeld als een gewone ste-

denbouwkundige vergunningsaanvraag. Voor be-

paalde werken moet u een architect inschakelen.

De overige 136 zonevreemde woningen zijn gele-

gen in de zogenaamde kwetsbare gebieden: met

Noteer alvast in uw agenda de

data voor de inschrijvingen van

de grabbelpas- en swapwerking.

Op zaterdag 22 juni kunt u uw

jongste telgen, kleuters en kinde-

ren tot 11 jaar (zesde leerjaar)

inschrijven voor de activiteiten

van de Grabbelpas. Tussen

9u.30 en 11u.30 kunt u terecht in

de refter van de Gemeentelijke

Basisschool Sint-Antonius aan

de Achterstraat.

Tieners (12-16 jarigen) verwach-

ten wij op woensdag 26 juni tus-

sen 13u.30 en 15u.30 bij de

gemeentelijke Jeugddienst, Hal-

le-Dorp 37 om zich in te schrijven

voor het aanbod Swapactivitei-

ten.

Vergeet niet vooraf een grab-

belpas of een swappas aan te

kopen. Dit kunt u bij de gemeen-

telijke Jeugddienst of bij de loket-

diensten. Want zonder pasje kunt

u niet genieten van een korting

en wordt u ook geen eigenaar

van het handige grabbelpas- of

swapboekje. De pas geeft ook

korting op andere momenten, bij-

voorbeeld bij een familieuitstapje

of bij de inschrijving voor een

zomerkamp.

Meer info over de activiteiten ver-

spreiden wij in de loop van de

maand juni via de basisscholen

en via de post.

Hebt u nog vragen?

Contacteer dan de gemeentelijke

Jeugddienst, Kristien Schryvers,

tel. 03-380.13.90/92.

name natuurgebied (53), bosgebied (67) en agra-

risch gebied met ecologische waarde (16).

In die gebieden kunnen momenteel aan deze wonin-

gen enkel onderhouds- en instandhoudingswerken

(bijvoorbeeld vernieuwen van ramen, deuren en

dak) uitgevoerd worden. Eigenaars hebben dus mo-

menteel niet de regularisatiemogelijkheden van in-

woners die bijvoorbeeld een woning in agrarisch

gebied bezitten.

De gemeente gaat na in welke mate ook hier ver-

bouwings-, herbouwings- of uitbreidingswerken

kunnen mogelijk gemaakt worden. Daartoe zal de

gemeenteraad voorgesteld worden een Bijzonder

Plan van Aanleg (BPA) of een uitvoeringsplan te

laten opmaken.

Binnenkort zullen alle eigenaars van een zone-

vreemde woning per brief worden ingelicht over de

specifieke situatie van hun eigendom, zoals bekend

bij de administratie. Ook zal nuttige informatie ver-

strekt worden over het indienen van een regularisa-

tieaanvraag, het verdere verloop van het dossier en

de wijze waarop u bijkomende inlichtingen kunt

bekomen.

Meer informatie hierover kunt u bekomen bij de

gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening in het

gemeentehuis, tel. 03-380.13.97 of per e-mail naar

ruimtelijke.ordening@zoersel.be.

openbaar onderzoek
V L A A M S  M I L I E U B E L E I D S P L A N  2 0 0 3 - 2 0 0 7

Onze huidige productie-, consumptie- en leefpatro-

nen leggen een zware druk op onze leefomgeving.

Verlies aan biodiversiteit, versnippering, verdro-

ging, vermesting, verontreiniging van water en bo-

dem, verstoring door geluid, geur en licht,… Deze

verschillende thema's worden planmatig aangepakt

in het Vlaams Milieubeleidsplan.

De Vlaamse overheid wil via concrete projecten en

resultaatgerichte acties bepaalde doelstellingen  be-

reiken. Dit plan bevindt zich in zijn ontwerpfase.

INFORMATIE & INSPRAAK

Het ontwerpplan ligt van 15 april 2002 tot 15 juni

2002 (zestig dagen), ter inzage bij de gemeentelijke

dienst Leefmilieu in het gemeentehuis. U kunt hier

bijkomende informatie en uitleg krijgen. In de

loketdiensten kunt u hierover ook beknopte brochu-

res bekomen.

HOE BEZWAREN EN OPMERKINGEN MAKEN?

Tijdens het openbaar onderzoek van 15 april 2002

tot 15 juni 2002 kunt u schriftelijke opmerkingen

over de inhoud van het ontwerpplan indienen bij het

gemeentebestuur.

Stuur uw opmerkingen dus voor 15 juni aan: het

College van burgemeester en schepenen, gemeente-

bestuur Zoersel, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel.

Telefonisch kunt u informatie bekomen via het gra-

tis groene nummer: 0800-14.529.

INFORMATIE VIA HET INTERNET?

gmo@lin.vlaanderen.be of

http://www.milieubeleidsplan.be

Swapwerking
INSCHRIJVINGEN

Grabbelpas &

zonevreemde woningen
I N V E N T A R I S A T I E
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KIJK UIT VOOR JE SPUIT!

De antwoorden “a” en “b” zijn juist, met

een voorkeur voor “a”. Het aanbrengen

van versnipperd hout of schors op de

bodem zal het grootste deel van de onkrui-

den onderdrukken zodat het manueel ver-

wijderen bijna overbodig wordt. Heeft u er

veel nodig, dan kunt u deze gratis afhalen

op het kringlooppark.

WAT MET ONKRUID ROND DE WONING?

Misschien moeten we in de eerste plaats

onze omgeving op een andere manier gaan

bekijken. Is het echt noodzakelijk om mos

en paardenbloemen in het gazon te bestrij-

den? Tracht in uw tuin wat meer ruimte te

geven aan de natuur.

Enkele voorbeelden:

- Een grasland kan gedeeltelijk als een

soortenrijk hooiland beheerd worden.

Bemesten is niet noodzakelijk. Een tot

twee keer maaien en het hooi afvoeren is

voldoende. Na enkele jaren krijgt u een

grote verscheidenheid aan dieren en

planten.

- Tracht uw tuin zoveel mogelijk in te rich-

ten met streekeigen bomen en struiken.

Deze trekken ondermeer vogels aan die

goed van pas komen bij het vangen van

insecten, of muizen en egels die achter

slakken en insecten aangaan. Hoe meer

planten- en diersoorten er in uw tuin

voorkomen, hoe minder kans er bestaat

op vervelende plagen.

Als er toch plaatsen zijn waar u liever geen

onkruid ziet, kies dan voor een milieu-

vriendelijke oplossing, zoals:

- het gebruiken van bodembedekkende

soorten, bijvoorbeeld klimop

- het aanbrengen van versnipperd hout of

schors op de bodem.

Ook opritten worden nog te vaak behan-

deld met herbiciden. Kies bij de aanleg

voor smallere voegen zodat het onkruid

weinig kans krijgt. Kunt u het echt niet

laten te sproeien, gebruik dan een herbici-

de dat snel afgebroken wordt in het milieu. 

ENKELE TIPS:

- Lees steeds de gebruiksaanwijzing, ook

inzake dosering (vermijd overdosering);

- Zorg ervoor dat wanneer u een product

gebruikt, geen kinderen of huisdieren in

de buurt zijn;

- Bewaar geen pesticiden in bewaardozen

voor voedsel of flessen; zeker voor kin-

deren kan dit door onwetendheid ver-

strekkende gevolgen hebben;

- Beschouw overschotten van pesticiden

als klein gevaarlijk afval. Giet geen over-

schotten in de gootsteen, de riool of de

tuin. Dat brengt ons milieu in gevaar. En

meer in het bijzonder de waterkwaliteit.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht

bij de gemeentelijke dienst Leefmilieu, bel

het gratis groene nummer 0800-14.529.

ALS BRUG TUSSEN CULTUREN!
KUNST...

In Halle gaan de gemeentelijke en de vrije basis-

school samen. Vanaf 1 september vormen zij één

school binnen het gemeentelijk net.

Het schoolbestuur van de vrije school en de

gemeenteraad gaven hun fiat voor deze operatie.

Reden voor de fusie is dat door een slinkend leer-

lingenaantal in de twee scholen, de dreiging be-

stond dat Halle op termijn geen basisschool meer

zou hebben.

Omdat de gemeente basisonderwijs als een van

haar kerntaken beschouwt, en het voor een leefge-

meenschap van belang is een basisschool in de

directe omgeving te hebben, willen wij met de fusie

trachten één leefbare school te creëren en te

behouden naar de toekomst toe.

Vanzelfsprekend komen er bij een schoolfusie ook

heel wat praktische aspecten kijken. Zo neemt het

gemeentebestuur de erfpachtovereenkomst over,

worden meubilair en schoolbenodigdheden over-

gedragen, enz.

Het personeel kan kiezen voor het gemeentelijk

net, en behoudt dan zijn anciënniteit.

De gemeenteraad keurde ook het nieuwe pedago-

gische project van de fusieschool goed.

GEMEENTELIJKE & VRIJE BASISSCHOOL

FUSIE SCHOLEN

Vraag: “onkruid in uw tuin pakt u aan door:“

houtsnippers tussen uw planten te verdelen

ze manueel te verwijderen

te sproeien met

chemische bestijdingsmiddelen

DUURZAAMHEIDSTEST AFVALKALENDER
MAANDTHEMA MEI: BESTRIJDINGSMIDDELEN

Wie zijn de kandidaat-vluchtelingen? Wat brengt hen in

België? Wat zijn hun ervaringen?

In de kunstexpositie “Something about us!” (Iets van

ons) spreken kandidaat-vluchtelingen door middel van

kunst.

In samenwerking met het OCMW, het gemeentebestuur

en de Derde Wereldraad van Zoersel stellen kandidaat-

vluchtelingen hun creatieve werken tentoon. Zo kunt u

schilderijen, handwerken en foto’s bewonderen. Het

doel van de expositie is meer dan het tentoonstellen van

kunst. Kandidaat-vluchtelingen en Belgen kunnen el-

kaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Dit culturele

evenement gaat door op 21, 22 en 23 juni 2002 in het

Cultureel Centrum “Zonneputteke” in Zoersel. Voor de

verdere praktische gegevens verwijzen wij naar de Dag-

na-Dagkrant. De volgende dagen kunt u de werken nog

bekijken in de inkomhal van de bibliotheek in Zoersel.

De kandidaat-vluchtelingen maken er een boeiende en

kleurrijke tentoonstelling van. U bent van harte welkom!
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Op woensdag 26 juni 2002 van 12 tot 18 uur

organiseert de Provincie voor de vijfde maal

popeiland. Het is een popfestival voor kin-

deren tussen 8 en 14 jaar in domein

Puyenbroeck te Wachtebeke. Voor de prijs

van 3 euro kan je genieten van optredens

van Lasgo, X-session, Sylver, Sergio en zijn

ladies,...

Naast het popfestijn is er heel wat randani-

matie: een excentriek kapsalon, vier kame-

len, bierbakklimmen, speleobox, mountain-

bike, rolstoelparcours, stepkoers,...

Denk je er niet te geraken?

Informeer dan even bij Guy Van Dessel van

Pallieter Reizen, tel. 03-480.62.78.

Aansluitend hierop is er Rock Eiland. Dit is

een muziekfestival voor de iets oudere jeugd

maar evenzeer de moeite waard.

AFGEWERKT
WEGEN- EN ANDERE WERKEN

VOOR DE VIJFDE MAAL GEORGANISEERD
POPEILAND

F I E T S E N
TE KOOP BIJ OPBOD

Het gemeentebestuur verkoopt bij opbod

een aantal fietsen. De verkoop vindt plaats

op donderdag 27 juni om 18 uur aan het

politiecommissaraaat aan de Kerkhoflei 14

in de deelgemeente Sint-Antonius.

De fietsen kunt u vanaf 17u.15 bezichtingen.

Van 8 tot 11 augustus zal dit jaar voor de vierde

maal Euro-Zoersel plaatsvinden. Ettelijke tien-

tallen buitenlanders, uit verschillende Europese

landen, zullen weer bij ons te gast zijn.

Voor de gasten uit Duitsland en Frankrijk zijn de

organisatoren nog op zoek naar gastgezinnen,

die bereid zijn om gedurende 4 dagen de gasten

thuis te ontvangen. Een unieke gelegenheid om

niet enkel uw gastvrijheid te concretiseren, maar

bijvoorbeeld ook uw talenkennis wat op te fris-

sen of bij te schaven.

Als gastgezin wordt u uiteraard ook automatisch

betrokken bij het hele programma van Euro-

Zoersel. U krijgt een unieke kans om ook andere

volkeren van Europa wat nauwer te leren kennen.  

Zegt u het wel iets om op te treden als gastgezin?

Heeft u tijd en interesse? Geef dan zo snel moge-

lijk een seintje aan Euro-Zoersel via Jef Joosten,

tel. 0477/27.93.11 of via Mia Nieberg, tel. 03-

312.16.78.

gastgezinnen gezocht
H E R N I E U W D E  O P R O E P

Berkenlaan

KerkstraatKerkstraat

DriesheideDriesheide BerkenlaanBerkenlaan KerkstraatKerkstraat

Driesheide - EikenlaanDriesheide - Eikenlaan

EikenlaanEikenlaan

BerkenlaanBerkenlaan

ZITDAGEN BELASTINGEN
AANGIFTE 2002 - INKOMSTEN 2001

* deelgemeente Zoersel, Lindepaviljoen, Oostmallebaan 15,
woensdag 5 juni van 9 tot 12 uur

* deelgemeente Halle, Zusterhuis, Halle-Dorp 37,
woensdag 12 juni van 9 tot 12 uur

* deelgemeente Sint-Antonius, gemeentelijke basisschool (GSA),
in de prefablokaaltjes van de oude kleuterschool aan de Achterstraat
woensdag 19 juni van 9 tot 12 uur

Wegens interne organisatie werd het aantal plaatselijke zitdagen beperkt.
U kunt ook tijdens de kantooruren terecht in het belastingkantoor zelf in
Oostmalle, Antwerpsesteenweg 27.

Volgende documenten moet u meebrengen:
1. aangifteformulier,
2. aanslagbiljet van vorig jaar (zeer belangrijk!),
3. kadastraal inkomen van uw onroerende goederen, uitgesplitst per eigenom,
4. huuropbrengsten van gebouwen en gronden die door de huurder worden gebruikt voor de

uitoefening van zijn beroep,
5. loonfiches 281.10 van beide echtgenoten,
6. als u arbeider bent, het strookje van het vakantiegeld,
7. fiches 281 van uitkeringen en vergoedingen voor werkloosheid, ziekte en invaliditeit, ar-

beidsongevallen, beroepsziekten, pensioenen, brugpensioenen, renten en omzettingsren-
ten en bedrijfsinkomen voortkomend van pensioensparen,

8. bewijzen van betaalde levens-
verzekeringspremies. Als de
premies voor het eerst worden
afgetrokken zijn tevens de at-
testen voor te leggen waaruit
blijkt dat uw levensverzeke-
ringscontracten aan de voor-
waarden voor aftrekbaarheid
voldoen,

9. attest van de leningmaat-
schappij met betrekking tot
betaalde interesten en kapi-
taalsaflossingen; als de lening
werd aangegaan in 2001 moet
ook het attest voor aftrekbaar-
heid van de kapitaalsaflossin-
gen voorgelegd worden,

10. betaalde en ontvangen onder-
houdsgelden,

11. attesten van pensioensparen,
12. attesten van betaalde kosten

voor kinderopvang,
13. attesten van aftrekbare giften,
14. rekeninguittreksel van gedane

voorafbetalingen,
15. trouwboekje of alle gegevens

over uw burgerlijke stand.

Berkenlaan


