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bpa gemeenschapsvoorzieningen
AchterstraatG

U BENT OOK WELKOM

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk Van Mechelen,

keurde op 21 september 2006 het bijzonder plan van aanleg

(BPA) ‘Gemeenschapsvoorzieningen Achterstraat’ goed.

Hierdoor wordt de bestemming van het woonuitbreidingsge-

bied tussen Achterstraat, Medelaar, Gestelsebaan en Hoge

Dreef aangepast. Concreet betekent dit dat in de toekomst in

deze zone projecten van gemeenschapsvoorzieningen en

openbare nutsuitrusting (onder meer gemeentelijke voorzie-

ningen, sporthal, jeugdhuis, scholen, groene ruimten en gara-

ge- en parkeererven) kunnen ingeplant worden. Zo kan het

gemeentebestuur op korte termijn verder werk maken van het

op stapel staande project rond bijkomende sport- en jeugdin-

frastructuur. Een belangrijk accent hierbij is de

toekomstige samenhang van deze nieuwe

functies met de aanpalende woonstraten, de

aanwezige school en de nabijgelegen

dorpskern. Het spreekt dan ook voor

zich dat de realisatie van gemeen-

schapsvoorzieningen zal gebeuren

met de nodige inspraak van de be-

trokken buurtbewoners.

Teuntje, de gemeentelijke

kinderopvangdienst, wordt

twintig jaar en nodigt u graag

uit op zijn verjaardagsfeestje.

U bent van harte welkom op vrij-

dag 10 november van 13.30 tot

15.30 uur.

Hopelijk tot dan!

‘Over smaken en kleuren kan niet worden ge-

twist.’, dat leerden we vroeger al op school.

Nochtans werd er de voorbije weken zeker over

kleuren gediscussieerd in het kader van de ver-

kiezingscampagne. Wat me dit keer wel opviel,

was dat het in onze gemeente een nette cam-

pagne bleef, zonder afbraak- of afscheuracties.

En zo hoort het ook. Want als we daar vervui-

ling toelaten, hoe kunnen we dan aan de ande-

re kant acties als ‘fietsen naar Kyoto’ of ‘met

belgerinkel naar de winkel’ promoten?

Wie zeker blij zullen zijn dat dit alles achter

de rug is, zijn onze postbodes, die ervoor

zorgden dat alle informatie in de brievenbus-

sen belandde.

Na dit alles overvallen wij u graag met nog meer

discussie, niet over kleur, wel over smaak. ‘De

week van de smaak’ stelt de veelheid van sma-

ken in de kijker.

Worden wij tegenwoordig niet overladen met tal

van smaken, bereidingen van over de hele

wereld, zoveel dat we vaak de essentie van een

voedingsmiddel niet meer proeven?

Wat een schril contrast met andere delen van

de wereld! 11.11.11 brengt dit jaar het recht op

voeding in de aandacht. Kan u het zich voor-

stellen: niet moeten kiezen wàt u wil eten, maar

u afvragen of en wanneer u en uw kinderen te

eten zullen hebben? Om hieraan te verhelpen,

zullen weer tal van vrijwilligers beroep doen op

u. Onze appreciatie voor hen allen en hierbij

ook al voor uw steun.

En intussen wil ik u ook niet onthouden dat het

BPA Gemeenschapsvoorzieningen Achter-

straat door de minister werd goedgekeurd. Dit

zal zeker door de sport- en jeugdsector worden

gesmaakt. Nu kunnen de plannen voor de infra-

structuur daar immers verder worden gecon-

cretiseerd. En zo kan er verder worden

gebouwd aan Zoersel. Niet als eiland, maar in

een wereld voor iedereen!

TEUNTJE 20 JAAR!

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
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VERPLICHT
KINDERZITJES IN DE AUTO

Sinds 1 september is het wettelijk verplicht om kinderen die

kleiner zijn dan 1.35 m te vervoeren in een kinderzitje.Vorig jaar

werd reeds beslist dat elk kind moet beschikken over een

‘volwaardige plaats’ in de wagen. Dat betekent: één kind per

plaats uitgerust met een veiligheidsgordel. Is uw auto nog niet

uitgerust met veiligheidsgordels, dan is het vanaf nu verboden

kinderen jonger dan 3 jaar te vervoeren. Kinderen van 3 jaar en

ouder die kleiner zijn dan 1.35 m dienen dan achterin te worden

vervoerd.

enkele afwijkingen
Op de verplichting van het gebruik van kinderzitjes voor kinde-

ren kleiner dan 1.35 m bestaan ook enkele afwijkingen. Zo geldt

het verplicht gebruik van zo’n kinderbeveiligingssysteem niet

voor taxi’s en bussen. Ook indien het na installatie van twee kin-

derbeveiligingssystemen niet mogelijk is nog een derde te in-

stalleren, mag het derde kind - dat ouder is dan drie jaar en

kleiner dan 1.35 m - beveiligd worden met de

gordel. Een derde niet onbelangrijke afwij-

king betreft het incidenteel vervoer over

korte afstand dat niet gebeurt door de

ouder van het kind. In dit geval mogen

kinderen kleiner dan 1.35 m en ouder

dan 3 jaar beveiligd worden door de

veiligheidsgordel. Voor meer informatie

kunt u steeds terecht op www.bivv.be.

NIEUWE WAPENWET VAN KRACHT
AMNESTIE LOOPT NOG TOT 9 DECEMBER 2006

11.11.11-ACTIE 2006
RECHT OP VOEDSEL

NIEUW!
TOELAGE VOOR OPLEIDING GELEIDEHONDEN

Verenigingen of organisaties die een geleidehond ter beschik-

king stellen van personen met een handicap - die woonachtig

zijn in Zoersel - kunnen vanaf 1 september 2006 rekenen op een

éénmalige toelage van 1.000 euro per hond, toegekend door het

gemeentebestuur van Zoersel. Dat werd in de gemeenteraad

van augustus beslist.

De zeer intensieve en doorgedreven training bij het opleiden van

een geleidehond, bestemd voor personen met een handicap, is

immers zeer duur.Wij willen de verenigingen of organisaties die

zo’n geleidehonden ter beschikking stellen dan ook graag finan-

cieel ondersteunen. Zij zorgen er immers mee voor dat perso-

nen met een handicap in staat zijn zelfstandig te leven en te

wonen en dat kunnen wij alleen maar toejuichen.

De toelage wordt uitbetaald nadat de vereniging of organisatie

hiertoe een aanvraag heeft ingediend, en die ondertekend is

door de persoon aan wie de geleidehond wordt toegewezen.

Sinds 9 juni 2006 is de nieuwe wapenwet van kracht. Deze nieu-

we wet heeft de vorige, die dateerde van 1933, grondig veran-

derd. Zo zijn de maatregelen betreffende de aankoop en het

bezit van wapens heel wat strenger geworden.

De nieuwe wapenwet voorziet echter een amnestieperiode. Dat

betekent dat u anoniem (indien gewenst), kosteloos en zonder

risico op vervolging afstand kunt doen van verboden, illegale of

vergunde (vuur)wapens. U moet deze dan wel vóór 9 december

binnenbrengen bij de politie.

Dit kan elke donderdag tussen 14 en 20 uur in het politiecom-

missariaat van Zoersel. Gezien het regulariseren van bepaalde

vergunningen en ook de nodige nazichten aan de wapens wel

wat tijd in beslag kan nemen, is het aan te raden vooraf een tele-

fonische afspraak te maken (03 385 16 16). U kunt alle maatre-

gelen van de nieuwe wapenwet nog eens nalezen op

www.zoersel.be.

Stel: u bent boer of boerin in een arm land. U teelt ajuinen, een

populaire groente in uw land. Tot zover geen problemen. Maar

als u met uw ajuinen op de markt komt, ligt die vol dikke ajuinen

uit Nederland. Machinaal geteeld op grote velden in de polders

en verbazend goedkoop. Daar kunt u met uw eigen kleine in-

landse ajuinen niet tegenop.Zelfs tegen een heel lage prijs krijgt

u ze amper verkocht. Gevolgen? Uw inkomen daalt, uw gezin

verarmt.Te weinig geld voor eten, voor school, voor geneesmid-

delen… Overschakelen op tomaten? Moeilijk, want uw land

wordt ook overspoeld met tomatenpuree uit Spanje. En kippen

uit België en Frankrijk, rijst uit China… Vroeger konden landen

de boeren beschermen tegen goedkope invoer met douaneta-

rieven en invoerquota. Maar deze bescherming verdwijnt onder

internationale druk. Kleine boeren moeten nu concurreren met

de buitenlandse industriële landbouw. Een ongelijke strijd. De

politieke boodschap van 11.11.11 legt dit jaar de klemtoon op

de steun aan de boeren in de derdewereld in hun strijd tegen de

oneerlijke concurrentie. Landen moeten hun markten kunnen

afschermen tegen de verstikkende invoer. Dan kunnen de boe-

ren hun producten verkopen en kunnen ze leven van hun land-

bouw. Meteen is ook het recht op voedsel gegarandeerd.

11.11.11 blijft echter ook nog steeds het actieweekend

waarin tal van vrijwilligers de straat optrekken om uw steun

te vragen. Iedereen kan zijn steentje bijdragen. Voor meer

informatie over waar en hoe dit in Zoersel gebeurt, verwijzen

we naar het overzicht in de Dagnadag-krant.
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Klopt uw hart voor alles wat jong en actief is, kent u het klappen

van de zweep binnen het lokale jeugdwerk, durft u verder te kij-

ken dan uw neus lang is en wilt u daarenboven nog zelf de han-

den uit de mouwen steken? Dan bent u de persoon die wij

zoeken om deel uit te maken van de stuurgroep

‘Jeugdwerkbeleidsplan 2008-2010’.

Tegen 1 juni 2007 moet het ontwerp ‘Jeugdwerkbeleidsplan

2008-2010’ immers klaar zijn. Met dit plan geeft het gemeente-

bestuur aan welke beleidsmaatregelen het in die drie jaar wil ne-

men ten voordele van de Zoerselse jeugd in het algemeen en

het jeugdwerk in het bijzonder. Dankzij dit plan krijgt het ge-

meentebestuur dan subsidies van de Vlaamse Gemeenschap

voor de uitvoering van de vooropgestelde doelstellingen.

Het schepencollege, dat hiervoor verantwoordelijk is, roept hier-

bij de hulp in van een stuurgroep. Deze zal verantwoordelijk zijn

voor het peilen naar behoeften bij kinderen en jongeren, het

doen van vaststellingen, maar eveneens het schrijven van het

ontwerpplan - in overleg met het schepencollege.

Een goede stuurgroep is dan ook de eerste stap naar een goed

plan.Voelt u zich aangesproken om uw steentje bij te dragen en

zo mee ons jeugd(werk)beleid uit te stippelen, maak u dan be-

kend bij de gemeentelijke dienst Jeugd, Kristien Schryvers,

Halle-Dorp 37, tel. 03 380 13 92, jeugd@zoersel.be.

organisatietalent
Ook Eurozoersel en de gemeentelijke Jeugdraad zoeken nog

enthousiaste medewerkers die beschikken over een goede do-

sis organisatietalent. In navolging van Eurojoven - het jongeren-

project dat in augustus plaatsvond in het Spaanse Mollina en

waar een achttal Zoerselse jongeren aan deelnamen - wil men

ook hier in Zoersel zo’n project op poten zetten, en wel tijdens

Eurozoersel 2008. Zoiets vergt uiteraard heel wat voorbereiding

en een enthousiaste groep medewerkers. Bent u geïnteres-

seerd? Stuur dan snel een e-mail met uw motivatie naar ga-

vin@telenet.be. Voor meer info over het jongerenproject in

Mollina, surft u naar www.eurojoven.es.

GEZOCHT:
LEDEN VOOR STUURGROEP ‘JEUGDWERKBELEIDSPLAN’
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CORRECTIE
INFORMATIEBROCHURE 2006-2008

U kent de gemeentelijke informatiebrochure wel: het handige

groene boekje boordevol adressen en telefoonnummers dat u

begin maart in de bus kreeg. Zopas werd ons echter nog een

fout gemeld:

Pagina 52,

Sociale huisvesting - De Voorkempen H.E., tel. 03 690 09 20.

OPENBAAR ONDERZOEK
BASISVOORWAARDEN RIOLERINGSBEHEER

KERKHOVEN HALLE & ST.-ANTONIUS
EEN AANTAL GRAVEN VERDWIJNEN

Het gemeentebestuur is van plan om volgend jaar een deel van

de begraafplaatsen in Halle en Sint-Antonius te ontruimen. Het

zou gaan om het ontgraven van niet-aangekochte graven waar-

voor de wettelijk voorgeschreven grafrust van tien jaar is ver-

streken. In Halle gaat het om de graven van de mensen die

overleden tussen 1959 en 1978. In Sint-Antonius om die van de

mensen die in het Bethaniënhuis of het Verpleegtehuis Joostens

overleden tussen 1985 en 1996.

Zoals de wet het voorschrijft zal - vanaf 1 november en gedu-

rende één jaar - aan de ingang van de begraafplaatsen een op-

somming geplaatst worden van de graven die men wenst te

ontruimen, plus een aankondiging aan elk individueel graf. In die

periode kunnen de nabestaanden, indien ze dat wensen, de

grafmonumenten verwijderen. De grafzerken die niet verwijderd

zijn, zullen nadien door de gemeentelijke diensten verwijderd

worden. Nabestaanden die wensen dat hun overleden familielid

elders opnieuw begraven wordt, moeten dit schriftelijk aanvra-

gen. De overledenen zullen dan in aangekochte grond begra-

ven worden. Kostprijs voor één persoon bedraagt 247.90 euro,

voor twee personen boven elkaar is dat 371.85 euro en voor

twee personen naast elkaar 495.80 euro. De aankoop van een

perceel aangekochte grond in Sint-Antonius beslaat een perio-

de van 25 jaar. In Halle is dit 30 jaar. Heeft u nog vragen hier-

omtrent, dan kunt u contact opnemen met Sylvia Van de Velde

(03 380 13 31) of Dirk Mertens (03 312 94 19).

Onze gemeente trad begin dit jaar toe tot Hidrorio en droeg

daarmee het beheer van het rioleringsnet over aan Pidpa. In het

kader daarvan loopt er van 19 oktober tot en met 20 november

2006 een openbaar onderzoek over het reglement voor riole-

ringsbeheer - met daarin de basisvoorwaarden voor het afvoe-

ren van afval- en hemelwater. Hierin vindt u onder meer wie er

instaat voor de rioolaansluiting, tot wiens eigendom de rioolin-

stallatie behoort, wie verantwoordelijk is voor het beheer en

onderhoud ervan, wie ervoor betaalt, … . Door de invoering van

dit reglement wordt voor alle klanten van Hidrorio duidelijkheid

geschapen in verband met hun rechten en plichten.

U kunt dit reglement van 19 oktober tot en met 20 november

2006 komen inkijken bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke

Ordening in het gemeentehuis of in de loketdiensten in Zoersel

en Sint-Antonius. Eventuele bezwaren of opmerkingen dient u

in bij het College van burgemeester en schepenen, Kasteeldreef

55, 2980 Zoersel.
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DE HERFST IS ER!
BLAD OP DE GROND IS GEZOND

Het heeft langer geduurd dan anders

maar we kunnen er niet aan ontsnap-

pen: de herfst is er. Daarbij denken we

spontaan aan het vallen van de blade-

ren. En ja hoor, dit heeft zo zijn nut. De

afgevallen bladeren bieden zowel de

wortels van bomen als heel wat dieren

namelijk bescherming tegen koude en

vorst. Bovendien verrijkt de natuurlijke

vertering van bladeren de bodem met

voedingsstoffen. Bladeren die in de dak-

goot of op het tuinpad terechtkomen,

kunnen echter beter niet blijven liggen.

Waar moet u er dan mee blijven? U kunt

ze gewoon tussen de struiken strooien -

als isolatie voor de planten - of gebrui-

ken om andere vorstgevoelige zaken

mee af te schermen. U kunt ze ook in

een plastic zak steken die u dan dicht-

knoopt en voorziet van enkele gaten zo-

dat dit na enkele weken bladgrond

oplevert. Of u kunt ze composteren of

naar het kringlooppark brengen. Als

laatste mogelijkheid kunt u bij de ge-

meente een bladkorf aanvragen.

Let wel, dergelijke bladkorven worden

alleen geplaatst in straten waar ge-

meentebomen staan, en zijn dan ook

louter bedoeld voor de bladeren afkom-

stig van deze bomen. Zo’n bladkorf aan-

vragen kan op ons gratis groene

nummer 0800 14 529.

Koninklijke Harmonie De Vriendenband viert dit jaar haar 75-jarig jubileum. Mocht u

vanuit uw vereniging een wens of felicitatie willen uiten, dan kunt u dit schriftelijk of per

e-mail overmaken aan het secretariaat van

de harmonie en dit tot 31 november 2006. Uw

wens wordt dan gepubliceerd in het program-

maboekje van het Jubileumconcert, dat op 23

december doorgaat in de GSA - en dit met de

medewerking van Günther Neefs.

Schrijven of mailen kan naar Erna Naulaers,

Hallebaan 18, erna.naulaers@scarlet.be.

OOK UW FELICITATIES?
KONINKLIJKE HARMONIE DE VRIENDENBAND 75 JAAR

DOET U MEE?
‘WEEK VAN DE SMAAK’

Van 16 tot 25 november 2006 vindt in

Vlaanderen voor de eerste maal de

‘Week van de smaak’ plaats. Met dit

nieuwe (eet)cultuurevenement wil de

Vlaamse Overheid zoveel mogelijk

mensen op een toegankelijke wijze laten

kennismaken met ‘smaak’ en hen laten

genieten van eten en drinken, gastrono-

mie en alles wat daarbij komt kijken.

In onze gemeente wordt dit initiatief aan-

gewend om u er toe aan te zetten extra

aandacht te besteden aan het eten van

fruit, en dan voornamelijk door kinderen.

Alle Zoerselse scholen hebben reeds

een hele tijd een vaste fruitdag.

Bedoeling is dat elk kind die dag een

stuk fruit mee naar school brengt en

koeken en snoep thuislaat. De ‘Week

van de Smaak’ is misschien dé gelegen-

heid om opnieuw met deze goede ge-

woonte te starten, mocht dat nog niet

het geval zijn.

Voor meer info kunt u surfen naar

www.weekvandesmaak.be.

PRIJSUITREIKING
MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL

Op donderdag 14 september vond in het

gemeentehuis de prijsuitreiking plaats

van de campagne ‘Met belgerinkel naar

de winkel’.

Zo’n 51 deelnemers vielen in de prijzen,

maar er kon er maar één met de hoofd-

prijs - een waardebon van maar liefst

250 euro - naar huis gaan.

Die eer viel te beurt aan Maureen

Billiaert uit Halle. “Ik ben echt heel blij”,

aldus een duidelijk gelukkige winnares.

“Het is de eerste keer dat ik meedoe, en

ik heb bovendien ook maar één kaart

binnengebracht. Ik heb dus veel geluk

gehad.” Afstanden onder de 15 km doet

de winnares steeds met de fiets. “Deze

prijs is dan ook een goede motivatie om

dit te blijven doen!”

Net als vorig jaar was de campagne -

een initiatief van Bond Beter Leefmilieu

en Unizo - ook dit jaar een groot succes.

Er werden maar liefst 1.349 spaarkaar-

ten ingezameld. Alle deelnemers fiet-

sten samen zo maar eventjes 29.678 km

bijeen en vermeden zo 5.936 kg CO2

uitstoot. Proficiat daarvoor!

‘Fiets naar Kyoto’
Ook het gemeentepersoneel nam de af-

gelopen maanden geregeld de fiets.

Voor de tweede maal op rij namen we

namelijk deel aan de campagne ‘Fiets

naar Kyoto’. Met deze campagne wil ini-

tiatiefnemer Bond Beter Leefmilieu

(BBL) werkend Vlaanderen ertoe aan-

zetten de auto thuis te laten en met de

fiets naar het werk te pendelen - en dit

met het doel om samen zoveel mogelijk

keer de afstand naar Kyoto (9.370 km)

af te leggen. “Als u met de fiets gaat,

spaart u autokilometers uit en laat u de

CO2-uitstoot dalen”, aldus BBL. “Zo

brengt u het verdrag van Kyoto een stap-

je dichterbij, en dat is nodig als we het

broeikaseffect willen bedwingen.”

Dit jaar legden we samen 12.319 km af.

Eén iemand slaagde er zelfs in om, in

zijn eentje, 3.717 km bij elkaar te fietsen.
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