
Op 5 mei overleed Wim Van Haegendoren aan de gevolgen van een longontsteking.

Gemeentebestuur en personeel zijn diep geschokt door dit onverwachte overlijden, en leven

intens mee met Wims echtgenote en kinderen.

Wim was een boegbeeld in de Zoerselse politiek. Hij was hier sinds 1977 actief, aanvankelijk

als raadslid, daarna als schepen. Jaren was hij bevoegd voor ruimtelijke ordening, zijn stok-

paardje, maar ook voor personeel, financiën en informatica. In die verschillende domeinen

blonk hij uit door zijn grote dossierkennis. Zijn ervaring en werklust, in combinatie met zijn

openheid, integriteit en directheid, maakten van hem een groot politicus. Franjes waren niet

aan hem besteed. Geen uiterlijk vertoon, laat alles maar gewoon zijn en zo sober mogelijk.

Wim was een man van zijn woord, integer en rechtdoor. Zo maakte hij dat ondermeer op het

vlak van ruimtelijke ordening bakens voor de toekomst werden uitgezet. De eigenheid van

ons Zoersel bewaren, was daarbij voor hem zeker prioritair. De voorbije vijf jaar werkte Wim

met zijn gekende gedrevenheid aan het gemeentelijk structuurplan.

Het wordt zijn politieke testament.

Wim was een doorzetter die zich, ook in moeilijke processen en procedures, nooit liet ont-

moedigen.

Collega's en medewerkers onthouden ook zijn eigen speciale humor, en zijn onevenaarbaar

relativeringsvermogen. Hiertoe had hij zich door de jaren een aantal her-

kenbaare uitdrukkingen eigen gemaakt. 'En

de wereld, zij draaide voort', was zo één

van die uitdrukkingen. Ik heb er de voor-

bije dagen vaak aan gedacht. 'Want ja,

Wim, de wereld, zij draait verder', maar

het stukje op deze wereld dat Zoersel heet,

daar heb jij een onuitwisbare stempel op ge-

drukt.

Namens de Zoerselse gemeenschap zeg ik je

dan ook heel gemeend: 'Bedankt, Wim'.

Katrien Schryvers

burgemeester
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Wim Van Haegendoren
eerste schepen

...en de wereld, zij draaide voort...
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Vlaanderen feest van 1 tot 11 juli. U las het al in de vorige editie

van de GGD. Daar vernam u ook dat organisatoren van feeste-

lijkheden onder bepaalde voorwaarden een speciale toelage

kunnen bekomen.

Elf julivieringen, Vlaanderen Feest, het is in Zoersel al een erg

lange traditie. In de loop der jaren evolueerde het feestgedruis

van één feestdag in het park naar een meer traditionele viering

met spreker en een optreden van een Vlaamse artiest.Vorig jaar

werd een nieuwe samenwerking opgezet tussen het 11 julico-

mité en Parkmuzaïek: de 11-juliwerkgroep verzorgde het offici-

ële gebeuren, ’s avonds was er een optreden van Raymond van

het Groenewoud in het kader van de parkavonden.

Ook dit jaar wordt er volgens dit stramien gefeest op 11 juli. Om

de viering van de Vlaamse feestdag en de 11-daagse een extra

feesttintje te geven, doen we een oproep aan alle Zoerselaren.

Bij feesten hoort een vlag, op 11 juli uiteraard een leeuwenvlag! 

Daarom vraagt het 11-juli-comité aan de inwoners van Zoersel

om tijdens de 11-daagse de leeuw buiten te hangen!

We staan niet alleen, in Beerse, Rijkevorsel, Wuustwezel,

Brasschaat, Genk en Koksijde wordt de bevolking ook gevraagd

te vlaggen. Door massaal in te gaan op deze oproep zetten we

Vlaanderen op een positieve manier in de kijker, geven we heel

de gemeente een feestelijk tintje en ondersteunen we de fees-

telijkheden die naar aanleiding van de Vlaamse feestdag in ons

dorp georganiseerd worden.

Plezierige bijkomstigheid: u maakt kans op een prijs!

Heeft u geen leeuwenvlag?
Geen nood, u kunt er voor de prijs van 7,50 euro één bestellen.

Dit kan eenvoudig via een elektronisch berichtje naar

trix.vl@telenet.be of een telefoontje naar 03 288 77 14.

VLAANDEREN FEEST - ZOERSEL FEEST
ACTIE “BEVLAG UW HUIS”

Op het kringlooppark mag u halfgroot huisvuil aanbieden, maar

slechts tot 20 kg!

Halfgroot huisvuil zijn spullen die tot het restafval behoren maar

te groot zijn voor de bordeaux huisvuilzak én maximum 20 kg

wegen. Het halfgroot huisvuil dat u aanbiedt, wordt afzonderlijk

aangerekend. Tot 10 kg betaalt u 1,50 euro en tot 20 kg betaalt

u drie euro.

Meer info bij ons gratis groen nummer 0800 14 529.

HALFGROOT HUISVUIL
OP HET KRINGLOOPPARK BEPERKT TOT 20 KG

De gemeenteraad keurde zopas een subsidiereglement goed

voor “groendaken”.

Kan iedereen met mos op zijn dak nu aanschuiven bij de kas-

sa? “Neen, dat is nu ook weer niet de bedoeling”, zegt de ge-

meentelijke milieuambtenaar.

“Een groendak bestaat hoofdzakelijk uit levende planten. Het

“groen” in het woord groendak slaat dus niet rechtstreeks op de

kleur van het dak maar op de aanwezigheid van een begroeiing

waaronder mossen, grassen, kruiden, struiken en bomen”.

Groendaken hebben tal van voordelen. Zij vangen regenwater

op en zorgen ervoor dat het vertraagd wordt afgevoerd.Zo wordt

de riolering minder belast en voorkomen we mee wateroverlast.

Verder hebben zij een isolerend effect, waardoor zowel de ener-

giefactuur daalt als de omgevingsgeluiden verminderen. De

dakbedekking gaat ook een stuk langer mee omdat de beplan-

ting bescherming biedt tegen UV-straling en temperatuur-

schommelingen. Een groendak neemt ook allerlei stofdeeltjes

op uit de atmosfeer en vormt als het ware een buffer tegen lucht-

vervuiling. Het is een bijkomend stukje groen en het biedt een

mooi uitzicht!

Kan iedereen zijn dak omvormen tot een groendak?

“Veel hangt af van de dakconstructie (hellend of vlak) en de

draagkracht van de dakconstructie. Afhankelijk van deze facto-

ren maakt u een keuze uit een intensief of een extensief groen-

dak. Een intensief groendak bestaat voornamelijk uit grassen,

kruiden, struiken en zelfs volwassen bomen. Dit is alleen moge-

lijk als de dakconstructie stevig genoeg is. Extensieve groenda-

ken - die veruit het meest worden toegepast - zijn meer te

vergelijken met begroeiing van rotsen, namelijk mossen, vetplan-

ten en kruiden. Deze kunnen op minder stevige dakconstructies.”

De subsidie voor uw groendak bedraagt 25 euro per m2 met een

maximum van 150 m2.

Meer info: www.bosengroen.be of uw gemeentelijke dienst

Leefmilieu 0800 14 529 of leefmilieu@zoersel.be.

GROEN OP UW DAK?
SUBSIDIEREGLEMENT ZOPAS GOEDGEKEURD

Wenst u beknopte info over het gemeentebeleid? Houdt u van

zeer actueel nieuws? Leest u niet graag lange verslagen en dik-

ke bundels, maar u wil wel graag op de hoogte blijven van wat

uw gemeentebestuur zoal bezig houdt? Drie maal ja? Dan is de

nieuwe “digitale nieuwsbrief” van het gemeentebestuur voor u

hét geknipte medium.Via e-mail krijgt u wekelijks gratis een aan-

tal korte berichtjes mooi verpakt in een nieuwsbrief. Beknopte

info over het gemeentebeleid, makkelijk leesbaar op het scherm

van uw PC. Schrijf u in via www.zoersel.be of stuur een mailtje

naar communicatie@zoersel.be of even bellen naar de ge-

meentelijke dienst Communicatie, tel. 03 380 13 02.

DIGITALE NIEUWSBRIEF
AL MEER DAN 700 GEÏNTERESSEERDEN!
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GEMEENTELIJKE ZITDAGEN

Het Bethaniënhuis ligt er op dit ogenblik een beetje verlaten en

troosteloos bij. De zusters zijn vertrokken, de kapel en de ande-

re kloosterruimten zijn helemaal leeg. Als u het gebouw binnen-

komt overheerst de stilte. Enkel het geluid van voetstappen

galmt door de lange gangen. Momenteel is er ook “stilte” in het

hele dossier. Er zijn nog wel wat gesprekken bezig met de kan-

didaat-aannemer, maar het is eerst wachten op een bodem-

attest. Pas dan kan de akte verleden worden. Ook voor het

gemeentebestuur duren al deze procedures in feite veel te lang,

de staatssecretaris voor administratieve vereenvoudiging heeft

blijkbaar nog heel wat werk voor de boeg...

BETHANIËNHUIS
...WACHTEN!

heraanleg kruispunt N12/Eikenlaan
Begin deze maand ging men van start met de heraanleg van het

kruispunt N12/Eikenlaan aan de Toverfluit. De voornaamste wij-

zigingen zijn: de volledig hertekende fietspaden rond dit kruis-

punt en een voorsorteerstrook naar Halle wanneer u van

Antwerpen komt. In een tweede fase worden volledig geschei-

den fietspaden aangelegd tussen dit kruispunt en het rusthuis

Joostens. Het nieuwe fietspad van St.-Antonius naar Schilde

wordt op een onteigende strook achter de gracht aangelegd.Het

fietspad naar St.-Antonius toe wordt aangelegd op de ruimte die

vrijkomt door de heraanleg van de rijbaan. De breedte van de

rijbaan wordt immers teruggebracht van drie naar twee rijstro-

ken.

schildering Sint-Elisabethkerk
Nadat vorig jaar beveiligingswerken werden uitgevoerd is de St.-

Elisabethkerk aan een schilderbeurt toe.Einde mei, wanneer de

communiefeesten achter de rug zijn, start onze aannemer met

de werken. De volledige kerk wordt herschilderd, ook de lambri-

sering krijgt een nieuwe beschermlaag. De misvieringen blijven

gewoon doorgaan. Bij speciale, onverwachte gebeurtenissen,

zoals een begrafenis, wordt door de aannemer zoveel mogelijk

ontruimd, zodat ook deze plechtigheden kunnen plaatsvinden.

carpoolparking
De werken aan het oprittencomplex E34/N14 en de carpoolpar-

king lopen op zijn eind.Dagelijks maken reeds tientallen wagens

gebruik van deze parking om van daaruit te carpoolen, samen

naar ’t werk rijden. De verlichting van de carpoolparking werd

toegezegd en wordt weldra geplaatst, evenals een telefooncel

die in de buurt van de fietsenstalling wordt geplaatst.

WERKEN IN UITVOERING
STAND VAN ZAKEN

BELASTINGAANGIFTE

- deelgemeente Zoersel, 9 tot 12 uur,

Lindepaviljoen, Oostmallebaan 15,

dinsdag 14 juni 2005

- deelgemeente Halle, 9 tot 12 uur,

Zusterhuis, Halle-Dorp 37,

woensdag 15 juni 2005

- deelgemeente Sint-Antonius,

9 tot 12 uur, prefablokalen aan de GSA,

Achterstraat, dinsdag 21 juni 2005

U kunt ook dagelijks terecht in het belastingkantoor van

Oostmalle aan de Antwerpsesteenweg 27, tussen 9 en 12 uur

of na afspraak.

De volgende documenten moet u meebrengen om uw aangifte

van het aanslagjaar 2005 (inkomsten van het jaar 2004) in te vullen.

1. aangifteformulier

2. aanslagbiljet van het aanslagjaar 2004, inkomsten van 2003

3. kadastraal inkomen van uw onroerende goederen (kunt u af-

lezen van het aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing)

Opgelet: kadastrale inkomens moet u uitsplitsen per eigen-

dom en per eigenaar

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. voor arbeiders:

de strookjes van uw  in  2004 ontvangen vakantiegeld

7. fiches 281 van uitkeringen en vergoedingen voor:

- werkloosheid

- ziekte- en invaliditeit

- pensioenen 

- brugpensioenen

- renten en omzettingsrenten

- bedrijfsinkomsten voortkomend van pensioensparen

8. bewijzen van betaalde levensverzekeringspremies

Brengt u de premies voor de eerste maal in?

Bezorg een attest waaruit blijkt dat uw levensverzekerings-

contract aan de voorwaarden van aftrekbaarheid voldoet.

9. bewijzen van de betaalde intresten en kapitaalsaflossingen

Als deze intresten en kapitaalsaflossingen werden betaald

voor een lening die u in 2004 afsloot, bezorg dan ook een at-

test van de afgesloten lening.

10. betaalde of/en ontvangen onderhoudsgelden

11. attesten van pensioensparen

12. attest van betaalde kosten voor kinderopvang

13. attesten van aftrekbare giften

14. rekeninguittreksel van gedane voorafbetalingen

15. trouwboekje of alle gegevens betreffende uw burgerlijke

stand (namen en geboortedata van de personen ten uwen laste).
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Menig eigenaar heeft minder goede er-

varingen gehad met een huurder. Wat

een goede spaarcent zou moeten op-

brengen, brengt soms enkel zorgen

mee.

In de regio is al zes jaar een sociaal ver-

huurkantoor actief: svk Voorkempen.

Een svk huurt appartementen of huizen

voor een langere periode (tot negen

jaar). Het betaalt u elke maand de over-

eengekomen huur, ook bij leegstand! De

coördinatrice doet regelmatig een huis-

bezoek en controleert het onderhoud.

Kleine herstellingen regelt het svk zelf,

voor grotere onderhoudswerken wordt

met de eigenaar overlegd wat de beste

aanpak is.

SVK Voorkempen vindt u aan de

Nijverheidsstraat 3 in 2960 St.-Job-in-‘t-

Goor, tel. 03 690 09 20 of info@de-voor-

kempen.woonnet.be.

HUIZEN ZIJN KRUISEN!
SOCIAAL VERHUURKANTOOR VOORKEMPEN

De gemeentelijke muziek- en woordaca-

demie, beter bekend onder de naam ‘De

Babbelnoot’ vierde op zaterdag 23 april

feest naar aanleiding van het vijfjarig be-

staan. Leerlingen van de muziek- en

woordafdeling brachten op drie verschil-

lende locaties, één in elke deelgemeen-

te, een mengeling van  muziek en

toneel.We mogen het gerust zeggen, er

schuilt heel wat muziek- en toneeltalent

in de academie. De toekomst van cultu-

reel Zoersel lijkt dus verzekerd…

En nog meer goed nieuws van ‘De

Babbelnoot’. Vanaf het volgend school-

jaar 2005-2006 zal er een eerste jaar

notenleer worden opgestart in een wijk-

afdeling in de deelgemeente Zoersel.

Leerlingen uit deelgemeente Zoersel

zullen dus niet langer naar Sint-

Antonius moeten gaan, maar kunnen in

eigen deelgemeente terecht.

Info: ‘De Babbelnoot’, Ria Van Lier, tel.

03 482 07 13, e-mail: academie.zoer-

sel@gmail.com

Dan kan u meehelpen aan een beter lot voor alle poezen.

Katten die buiten lopen en niet gesteriliseerd of gecastreerd zijn, zorgen op korte tijd

voor een heleboel kleine katjes. Voor deze katjes is vaak geen plaats in huis of in die-

renasiels en zij moeten dan ook noodgedwongen een zwerversbestaan leiden.

Zwerfkatjes worden op hun beurt groot en planten zich in onafzienbare tijd ook voort.

Als we deze cirkel niet doorbreken, zitten we met een groot zwerfkattenprobleem. Dit

leidt tot ongenoegen van buurtbewoners omdat zij geconfronteerd worden met de over-

last. Daarom doen we een oproep aan alle poezenbaasjes om hun kattin of kater te la-

ten steriliseren of castreren zodat zij zich niet meer

kunnen voortplanten en we het zwerfkatten-

probleem onder controle kunnen hou-

den. Voor meer info kunt u terecht bij

de gemeentelijke dienst Leefmilieu via

het gratis groen nummer 0800 14 529.

MAAK VAN DE HUISPOES GEEN ZWERFKAT
ZET UW HUISKAT AL WEL EENS DE BLOEMETJES BUITEN

VVIIEERRDDEE FFEEEESSTT EENN ......BBRREEIIDDTT UUIITT

BBAABBBBEELLNNOOOOTT
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FFIIEETTSSPPRROOJJEECCTT
SSTTAANNDD VVAANN ZZAAKKEENN

Tijdens het eerste trimester van 2005

werden er in onze politiezone toch weer

108 fietsen gestolen (Zoersel 26). Dit zijn

er uiteraard 108 te veel. In bijna de helft

van de gevallen steelt men de fiets uit

een fietsenstalling.

Daarom is het belangrijk dat u uw fiets

slotvast achterlaat. Best maakt u hem,

waar het kan, aan de fietsenstalling

vast. Overweeg ook de aankoop van

een degelijk slot. Het kost iets meer,

maar biedt u een hogere garantie dat uw

toch ook wel dure fiets er nog zal staan

wanneer u terug komt.

Nog steeds hebben veel mensen, eens

hun fiets weg is, problemen om hem te

beschrijven. Het is inderdaad moeilijk

om aan de hand van vage beschrijvin-

gen een concrete fiets terug te vinden.

Wij raden u dan ook aan om uw fiets te

laten labelen. In onze gemeente wer-

den in het verleden al heel wat fietsen

gegraveerd. Ondertussen zijn er nieuwe

technieken op de markt en kwam er

meer en meer kritiek op het graveren:

het zou de fiets beschadigen en de ste-

vigheid van het frame verzwakken.

Daarom werd in de zone beslist niet

meer te graveren, maar om een sticker

op de fiets aan te brengen. De regeling

werd dan ook gewijzigd: u kunt hiervoor

contact opnemen met onze gemeente-

lijke Technische Dienst. Daarnaast

onderneemt onze politiezone ook acties

om op grote schaal te ‘labelen’, bijvoor-

beeld in de middelbare scholen.

Als bijkomende tip! Gebruik een “fiets-

pas”: zo hebt u terwijl u uw fiets bij de

hand hebt, de mogelijkheid een gede-

tailleerde beschrijving op te stellen.

En tenslotte komen we nog eens terug

op de sociale controle. Als u verdachte

zaken ziet aan een fietsenstalling, aar-

zel niet en contacteer de politie.
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