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OPENBARE WERKEN
STAND VAN ZAKEN

Op 31 december 2005 staat de nieuwjaarsnacht voor de deur.

Jong en oud gaan deze nacht een feestje bouwen. Het ge-

meentebestuur, het provinciebestuur en De Lijn dragen hun

steentje bij door jullie deze nacht zo veilig mogelijk te vervoe-

ren.

De Lijn voorziet opnieuw de oudejaarsnachtbussen. De oude-

jaarsnachtbus die door onze regio komt, is lijn 41. Hiermee kan

je pendelen tussen Antwerpen en Turnhout. Hiervoor betaal je

normaal 2,5 euro. Met een feestbusticket kun je echter van deze

diensten gratis gebruik maken op zaterdag 31 december 2005

vanaf 19 uur tot en met zondag 1 januari 2006 om 24 uur.

Daarnaast worden net als vorig jaar een aantal feestbussen in-

gelegd. Deze gaan niet richting Antwerpen, maar maken regio-

nale verbindingen. De bus vertrekt vanuit Zandhoven-dorp. Van

daaruit kun je dan verder doorrijden naar Lier. De feestbus door-

kruist vervolgens Halle-dorp, Sint-Antonius en Zoersel.

Daarna gaat de feestbus verder via Westmalle en Oostmalle

naar Rijkevorsel tot in Sint-Jozef Rijkevorsel. Ter hoogte van

Rijkevorsel-kerk kan je andere feestbussen nemen richting

Brasschaat en Hoogstraten.

Met een feestbusticket kun je op 31 december 2005 vanaf 22

uur tot 6 uur gratis gebruik maken van dit speciaal georgani-

seerd traject. Elk uur wordt het feestbustraject bediend.

Tickets zijn vanaf 15 december bij volgende gemeentelijke dien-

sten beschikbaar tijdens de openingsuren:

- dienst Jeugd, Halle-Dorp 37, tel. 03 380 13 90

- loketdienst Sint-Antonius, Handelslei 108, tel. 03 380 13 80

- loketdienst Zoersel, Oostmallebaan 15, tel. 03 312 94 10

- politiekantoor Sint-Antonius, Kerkhoflei 14, tel. 03 385 16 16

Voor meer info contacteer je best de gemeentelijke dienst

Jeugd, tel. 03 380 13 92 of mail je naar jeugd@zoersel.be

Feestbusticket

=

gratis vervoer op oudejaarsnacht met:

- de feestbussen die regionale verbindingen maken,

- oudejaarsnachtbussen naar Antwerpen en Turnhout,

- trams en bussen in stadsgebied Antwerpen.

Haal je ticket nu op!

FEESTBUS VOOR FEESTVIERDERS
VEILIG NAAR HET NIEUWE JAAR!
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‘Ophokken’, lag dit woord u tot enkele weken

geleden gemakkelijk in de mond? 

Bij mij was het in ieder geval geen gangbare

term. Al is ‘gangbaar’ op het domein van

‘gevleugelden’ ook weer niet goed gekozen.

‘Voorkomen is beter dan genezen’, dat zal de

minister hebben gedacht. En dus geldt ook

in Zoersel ter voorkoming van de vogelgriep

een ophokplicht op een klein stuk van ons

grondgebied. De betrokkenen ontvingen

hierover allemaal een bericht.

‘Voorkomen is beter dan genezen’, het geldt

op vele terreinen.

Zo gaan ook onder dit motto jaarlijks de fiets-

controles in de scholen door. Niet onterecht,

zo bleek ook nu weer.

Met de klimaatwijken proberen we een

steentje bij te dragen om de opwarming van

moeder aarde te voorkomen. Dit kan onder-

meer door minder energie te gebruiken.

Om ongevallen te voorkomen, loodst de

feestbus met oudejaar feestvierders veilig

naar huis. Feesten moet immers kunnen,

maar laten we de veiligheid niet vergeten.

Die doelstelling van de veiligheid voor onze

bevolking garanderen, stond ook centraal in

de beslissing tot oprichting van een brand-

weerpost op het domein van psychiatrisch

centrum Bethaniën. In geval van nood snel

ter plaatse zijn, kan immers vaak verder on-

heil voorkomen.

En zo houden we ons op heel wat domeinen

bezig met voorkomen dat iets voorkomt. Die

maatregelen komen voor een noodsituatie

kan voorkomen.

En als u nu ook vindt dat we soms met die

eenvoudige Nederlandse woorden in de

knoop geraken, noemt u het dan gewoon

‘preventie’.

Tot in december, op de kerstmarkt of de ten-

toonstelling in het Bethaniënhuis?
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Op basis van een risico-analyse bleek de uithoek van Halle en

Sint-Antonius een probleem te geven voor de snelle bereik-

baarheid van de brandweer. Bij een noodoproep geraakt onze

brandweer vanuit de kazerne niet snel genoeg ter plaatse.

Voor Halle kunnen er afspraken gemaakt worden met de colle-

ga’s van Zandhoven voor een snelle interventie. Maar voor

Sint-Antonius zijn er echter geen brandweerkorpsen uit de om-

geving die voldoende snel ter plaatse kunnen zijn.

Het gemeentebestuur vond een ideale oplossing. Met het be-

stuur van het psychiatrisch centrum Bethaniën kwamen we tot

een akkoord om op hun domein een voorlopige brandweerpost

te stationeren. In de gebouwen van de technische dienst heeft

het psychiatrisch centrum al een kleine eigen interne brand-

weerdienst. Deze kan binnenkort dienst doen als voorlopige

brandweerpost. Het gemeentebestuur doet hiervoor de nodige

aanpassingen.

Deze vernieuwde brandweerpost zorgt ervoor dat wij Sint-

Antonius, Halle én het psychiatrisch centrum beter en sneller

kunnen bedienen, met een minimum aan kosten.

De gemeenteraad keurde ook de uitbreiding van het korps

goed met tien bijkomende brandweerlieden. Zo kan de brand-

weerpost in Sint-Antonius ook voldoende bemand worden.

We hopen dat alles klaar zal zijn tegen Pasen 2006.

Kandidaten-brandweerlieden kunnen zich al melden 
Zodra de goedkeuring van de gouverneur er is, starten wij met

de aanwervinsgprocedure van de bijkomende brandweerlie-

den. Bent u geïnteresseerd? Neem dan nu al contact op met

de gemeentelijke dienst Secretariaat, tel. 03 380 13 13 of mail

naar secretariaat@zoersel.be.

Heraanleg N 12 beëindigd (tussen de Toverfluit en Rusthuis Joostens)

Sinds begin november is de herinrichting van de Kapellei, tus-

sen het rusthuis Joostens en de grens met Schilde klaar, behal-

ve de haag tussen rijbaan en fietspad. Deze haag wordt tijdens

het komende plantseizoen aangeplant. De rijbaan werd terug-

gebracht van drie naar twee rijstroken, waardoor op de vrijgeko-

men ruimte een vrijliggend fietspad richting Sint-Antonius kon

aangelegd worden.

Het vrijliggend fietspad, op de onteigende strook grond achter

de gracht richting Schilde, is al enkele weken in gebruik.

Heraanleg parkeerstrook (voet- en fietspaden Zandstraat en Dorp)

De werken voor het ondergronds brengen van de laagspanning,

de TV-distributie en de voeding van de openbare verlichting zijn

later gestart dan oorspronkelijk gepland. Deze werken aan de

nutsleidingen zullen nog enkele weken in beslag nemen. Alle

woningen moeten overgekoppeld worden van het luchtnet naar

het nieuwe ondergrondse net.

Zodra deze leidingen ondergronds liggen én alle bewoners een

nieuwe ondergronds aansluiting op de nieuwe kabels hebben

gekregen, kunnen de zware, storende betonpalen van het lucht-

net weggehaald worden en kan onze aannemer starten aan de

voetpaden, fietspaden en parkeerstroken.

Om met deze werken niet in de eindejaarsperiode te vallen op-

teerde het gemeentebestuur om deze werken pas aan te vatten

na de feestdagen.

De werken bestaan in hoofdzaak uit het omwisselen van fiets-

pad en parkeerstrook. De parkeerstrook komt naast de rijbaan,

het nieuwe fietspad komt verhoogd, veilig achter de parkeer-

strook, naast het voetpad. Het fietspad wordt uitgevoerd in rode

dubbele betonstraatstenen, het voetpad in grijze. De werken

worden uitgevoerd vanaf De Bruelen in het Dorp tot aan de

Beemdekens in de Zandstraat.

De werken gaan door telkens in stroken van ongeveer 150 

meter met één afgesloten rijbaan voor het werfverkeer, 

geregeld door driekleurige verkeerslichten. Er wordt géén om-

leiding voorzien.

Het gemeentebestuur verkoopt bij opbod een aantal fietsen. De

openbare verkoop vindt plaats op donderdag 22 december om

18 uur bij de gemeentelijke dienst Openbare Werken aan het

Zonneputteke in de deelgemeente Zoersel.

De fietsen kunt u vanaf 17u.45 bezichtigen.

TE KOOP BIJ OPBOD
GEMEENTEBESTUUR VERKOOPT FIETSEN
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Onze gemeente is eigenaar van 5.490 Electrabelaandelen die

via de investeringsintercommunale IKA werden aangekocht. De

Franse groep Suez deed een bod op deze aandelen. Suez bood

323,56 euro in cash en vier aandelen Suez per aandeel. Na een

onafhankelijk onderzoek van het Suez-bod door Intermixt advi-

seerde het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap de ge-

meenten om hun Electrabelaandelen te verkopen.

Met de opbrengst (1.776.344,40 euro) bouwen we de uitstaan-

de schuld verder af. Samen met een aantal andere gemeenten

wachten we een geschikt moment af om ook de verkregen

Suezaandelen eventueel te verkopen.
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KERSTMIS IN BETHANIËN
EEN NIEUW LEVEN

De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) biedt onder be-

paalde voorwaarden goedkope leningen aan aan particulieren

die een woning in het Vlaams Gewest willen kopen, renoveren

of bouwen.Onlangs heeft de VHM de maximaal ontleenbare be-

dragen van enkele soorten leningen fors opgetrokken. Voor de

aankoop van een woning voor renovatie kunt u bij de VHM een

hypothecaire lening krijgen tot maximaal 105.000 euro voor de

aankoop van de woning en 130.000 euro voor de aankoop en

renovatiewerken. Dat is een stijging van deze maximumbedra-

gen met 30.000 euro.

Voor de bouw van een met een sociale woning gelijkgestelde

woning wordt het leningsbedrag opgetrokken van 115.000 euro

naar 125.000 euro.

De aankoop van een woning waarvan de verkoopprijs hoger ligt

dan 120.000 euro komt niet in aanmerking voor belening bij de

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. Zo wil men vermijden dat

overdadig dure woningen worden aangekocht via sociaal kre-

diet.

Belangrijkste aanleiding voor de verhoging, is de stijging van de

aankoopprijzen van kleine en middelgrote woningen in

Vlaanderen.De VHM biedt momenteel - afhankelijk van de voor-

waarden waaraan een kandidaat-ontlener voldoet - goedkope

leningen aan met een intrestvoet vanaf 1,4 %.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met C.V. “Sociale

Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen” - Gijsbrecht

van Deurnelaan 22, 2100 Deurne, tel. 03 663 77 20 - fax.

03 663 77 36 of op het gratis nummer van de Vlaamse Infolijn

0800 30 201.

De VHM-brochure “Kredietverlening aan particulieren” kunt u

gratis aanvragen op het algemene nummer van de VHM

tel. 02 505 45 45 of via info@vhm.be.

Alle informatie vindt u ook terug op de website www.vhm.be on-

der de rubriek “Ik wil lenen”.

GOEDKOPE WOONKREDIETEN
MAXIMUMBEDRAGEN VERHOOGD

KLIMAATWIJKEN
CAMPAGNE VAN START

In een vorig leven was Rudi

rijkswachter.Hij ging van start in

Brussel en belandde in 1991 bij

de rijkswachtbrigade van

Schilde.

Bij de politiehervorming koos

Rudi ervoor om deel uit te ma-

ken van het lokaal team Zoersel

binnen de politiezone Voorkem-

pen. Tot september werkte hij er als inspecteur in de dienst

interventie. Nu werd Rudi benoemd tot wijkagent.

De deelgemeenten Halle en Sint-Antonius hadden tot dan Alex

Verbergt en Marina Kienen als wijkagent. Om de werklast te ver-

eenvoudigen werden hun wijken herverdeeld. Rudi neemt de

Bloemenwijk, de Vogelwijk (Drijhoek), de wijk Kapellei en de

Achterstraat voor zijn rekening.

U vindt Rudi in het commissariaat aan de Kerkhoflei 14 in de

deelgemeente Sint-Antonius, tel. 03 385 16 16.

VIJFDE WIJKAGENT VOOR ZOERSEL
INSPECTEUR RUDI DRUYTS

MEEST FIETSVRIENDELIJKE KLAS
PREVENTIEVE FIETSCONTROLES

De traditionele kerstmarkt vindt dit jaar plaats in en om het

Bethaniënhuis, samen met een tentoonstelling over het ge-

bouw: vroeger, nu en in de toekomst.

De kerstmarkt vindt plaats op 10 en 11 december, ten voordele

van ‘Kopp, een steungroep voor kinderen en familieleden van

psychiatrische patiënten’ en ‘welzijnsschakel Zoersel’.

De tentoonstelling loopt twee weekends: op 10 en 11 december

tijdens de kerstmarkt en ook nog op 17 en 18 december, aan-

gevuld met randanimatie, optredens en geleide wandelingen.

Een nieuw leven voor het Bethaniënhuis
Het Bethaniënhuis, nu eigendom van het gemeentebestuur, te-

kent mee de geschiedenis van Zoersel en zal weldra ook verder

de toekomst van onze gemeente bepalen. De tentoonstelling

"Een nieuw leven voor het Bethaniënhuis", wil dit historisch erf-

goed in de kijker zetten en een licht werpen op de toekomst. De

bezoekers zullen meegenomen worden naar de vorige eeuw,

van klooster met psychiatrische instelling naar kraamkliniek, uit-

eindelijk terug kloostergemeenschap en nu op weg naar een

nieuw administratief centrum voor Zoersel. Heel wat inwoners

van Zoersel en omstreken zijn hier geboren en krijgen nu volop

de gelegenheid terug kennis te maken met dit gebouw.

Programma:
Kerstmarkt met tentoonstelling: 10 december van 13 tot 19 uur,

11 december van 10 tot 17 uur.

Tentoonstelling met optredens en cultuurprijs:

- 17 december van 13 tot 18 uur met rondleidingen om 13u.30,

15 uur en 16u.30 en diverse optredens.

- 18 december van 10 tot 18 uur met rondleidingen om 10u.30,

12 uur en 13u.30. Om 14 uur uitreiking van de Cultuurprijs en

om 15 uur optreden van De Vriendenband.

Meer informatie? Mail naar cultuur@zoersel.be

ELECTRABELAANDELEN VERKOCHT
OPBRENGST BOUWT SCHULDEN AF

De raad van bestuur van Telekempo besloot om haar Telenet-

aandelen te koop aan te bieden. Het overgrote deel van deze

aandelen is inmiddels via de beursgang van Telenet verkocht

aan 21 euro per aandeel.

Telekempo stortte de opbrengst van deze verkoop door aan

haar deelgenoten. Hierdoor komt aan de gemeente Zoersel een

bedrag toe van 869.465,44 euro.

BEURSGANG POSITIEF VOOR GEMEENTE
OPBRENGST VOOR DEELGENOTEN

Ook dit jaar organiseerde de lokale politie bij het schoolbegin de

preventieve fietsencontroles. Er werd vooral gekeken naar het

licht, de reflectoren en de remmen.De kinderen waarvan de fiets

niet in orde was kregen een rode kaart, de anderen een groene.

In Zoersel kwamen tijdens deze dagen 1.081 kinderen met de

fiets naar school. Op een totaal van 1.311 leerlingen betekent

dit toch 82,5 %. Dat de controles geen luxe zijn, blijkt uit de re-

sultaten. Er werden niet minder dan 203 rode kaarten uitgereikt.

Dit betekent dat bijna 19 % van de fietsen niet in orde waren en

dat is duidelijk teveel. Wij hopen nu maar dat de ouders hierin

snel verandering brengen.

Rekeninghoudend met het aantal kinderen dat met de fiets

kwam, en het aantal uitgereikte rode kaarten, kond de politie

een rangschikking maken. Per school werd de “meest-fiets-

vriendelijke klas“ aangewezen. Hier zijn ze:

GSA ..........................klas 5C ...............69,5 %

Antoniusschool..........klas 6B................66,6 %

Klimopschool.............klas 6 ..................38,5 %

GBZ...........................klas 5 ..................65,2 %

Elisabethschool.........klas 6A................61,3 %

GBH ..........................klas 4B................63,2 %

SENIOREN & KUNST
STEL TENTOON

Op zaterdag 29 en zondag 30 april 2006 vindt voor de vierde

maal de tentoonstelling “SENIOREN EN KUNST” plaats in het

Zonneputteke. De tentoonstelling kadert mee in de Week van

de Amateurkunsten.

De tentoonstelling, georganiseerd door de gemeentelijke

Seniorenraad en de gemeentelijke dienst Cultuur, geniet telkens

veel interesse vanwege onze senioren-kunstenaars, maar ook

van een grote publieke belangstelling.

Hierbij lanceren we een oproep aan alle artistieke talenten van

55 jaar en ouder binnen onze gemeente die schilderen, beeld-

houwen, fotograferen,… om deel te nemen aan de tentoonstel-

ling.

Geïnteresseerd om deel te nemen?

Laat dan voor vrijdag 27 januari 2006 iets weten aan de ge-

meentelijke dienst Cultuur, Halle-Dorp 37, tel. 03 380 13 93 of

mail naar cultuur@zoersel.be

Op 1 december is het zover!

Dan gaan gedurende vijf maanden  een

aantal ‘Klimaat’-wijken de weddenschap

aan met de gemeente Zoersel om 8 % energie te

besparen! We streven in het kader van het Kyotoprotocol naar

minder broeikasgassen in de lucht (7,5 % minder in 2010 dan in

1990). Broeikasgassen komen van ons energieverbruik en war-

men de aarde op. Dus…minder energieverbruik is minder kans

op klimaatverandering!

Klimaatwijken zijn gezinnen die als groep energie moeten be-

sparen. Dit doen ze door wekelijks de meterstanden bij te houden

van gas en elektriciteit. Ze passen energietips toe en komen op

geregelde tijdstippen bij elkaar voor een evaluatie. Al deze gege-

vens vergelijken ze met hun energiefactuur van vorig jaar. Ze

doen dit onder begeleiding van een energiemeester.

Een energiemeester is een vrijwilliger die een opleiding volg-

de om de groep bij te staan met raad en daad in verband met

energie.

De deelnemers besparen geld, ze krijgen een prijs en ontdekken

hoe ze als gezin in hun eigen huis energie kunnen besparen.

Dus Klimaatwijkers, wij zijn er alvast klaar voor! Jullie ook?

Voor meer info kunt u terecht op ons gratis nummer 0800 14 529.
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