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De kogel is door de kerk. U kon ons al een tijdje bekijken

als “testsite”. Maar nu is het zover. De champagnekurken

knallen, Zoersel.be staat volwaardig op het net!

DÉ DIGITALE POORT VOOR ZOERSEL

Zoersel.be wil “heel de gemeente” zoveel mogelijk digitaal be-

reikbaar stellen. Via zoersel.be geraakt u uiteraard bij het

gemeentebestuur en zijn diensten, maar óók bij zoveel moge-

lijk andere organisaties en verenigingen in onze gemeente! Het

gemeentebestuur is weliswaar initiatiefnemer van de site, maar

wij zijn op zoek naar zoveel mogelijk partners om dit netwerk

verder uit te bouwen.

INFORMATIE, E-LOKET EN INSPRAAK.
De site van Zoersel wil op deze drie terreinen sterk staan:

- Dit jaar, in de basiswebsite, ligt de nadruk vooral op informa-

tie: evenementen, nieuws, diensten, organisaties en vereni-

gingen. Daarnaast ook een flinke brok beleidsinformatie met

een handige zoekfunctie naar agenda’s en verslagen van het

college, de gemeenteraad en de adviesraden.

- De basiswebsite wil meteen ook al wat “service” bieden. Via

een e-loket kunt u op onze diensten beroep doen: een mel-

ding voor de evenementenkalender, het reserveren van een

ophaling van groot huisvuil, een defect lichtpunt, inschrijven

voor de digitale nieuwsbrief,... U kunt het allemaal van bij u

thuis, 24 op 24 uur.

Herfst. De bladeren vallen. Het wordt al kouder,

vooral 's morgens. Ook te zien aan onze Socks.

Terwijl ik dit editoriaaltje schrijf, heeft hij (waar-

om heb ik toch altijd de neiging om te schrijven

“zij”?) zich languit op de verwarming gevleid.

Genieten zoals alleen poezen dat kunnen...

Wat hebben we u te melden? Ons communica-

tiebeleid is een telg rijker. En wat voor één!

Na een testperiode hebben we nu als gemeen-

te ook een volwaardige website. Via www.zoer-

sel.be kunt u niet alleen terecht bij de gemeen-

telijke diensten, maar vindt u ook onze vereni-

gingen en handelaars. U kunt ons van bij u 

thuis bezoeken, maar ook vanuit de bibliothe-

ken, het gemeentehuis en de loketdiensten.

Ze zal eraan moeten wennen, onze Socks, als

u als inwoner hier in de hal van het gemeente-

huis komt surfen.

Katten houden immers niet van water. Zoals

ook wij niet altijd houden van water. Water dat

de laatste jaren te veel uit de hemel valt, bij-

voorbeeld. “Wateroverlast'”is een gangbaar

woord geworden. Allen samen, in de eerste

plaats de diverse overheden, maar ook de bur-

gers, moeten we ervoor zorgen dat we over

enkele jaren hopelijk kunnen spreken van

“waterbeheersing” in plaats van “overlast”.

Daarvoor is nog veel werk aan de winkel. Werk

dat voor ons bestuur een grote prioriteit is. In de

GGD van december zullen we u hierover uitge-

breid informeren. In deze flits geven we een

greep uit een aantal maatregelen.

Intussen ontvingen we ook het bericht dat

Zoersel naar aanleiding van de regenval van 23

en 24 augustus ll. werd erkend als rampgebied.

Schadedossiers moeten worden ingediend bij

het provinciebestuur uiterlijk op 31 december

a.s. Informatie hierover kunt u vinden via onze

website. Tenzij ook u niet van surfen houdt.

Dan kunt u terecht bij onze dienst Secretariaat.

“Surfen” op het internet, de term moet zijn uit-

gevonden in de prehistorie, lang voor er in onze

gebieden van wateroverlast, en van katten,

sprake was.

slechts één antwoord. . .

vervolg zie blz. 2 
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De Plaatselijke Openbare Bibliotheek is in elk van onze

drie deelgemeenten goed vertegenwoordigd. Onze col-

lectie bestaat uiteraard uit boeken, maar wij bieden onze

lezers ook tijdschriften, kranten en cd’s aan. Wij probe-

ren onze collectie zo evenwichtig mogelijk samen te stel-

len. Het grootste aanbod vindt u in de hoofdbibliotheek in

Zoersel. In de deelbibliotheken in Sint-Antonius en Halle

kunt u werken uit de hoofdbibliotheek aanvragen.

Momenteel kijken wij uit naar (m/v):

een enthousiaste

b i b l i o t h e e k m e d e w e r k e r
halftijdse in gesco-statuut

Profiel: l u gaat graag met mensen om � u hebt een

behoorlijke algemene vorming � u hebt voeling met de

bibliotheeksector � u kunt zelfstandig en stipt werken � u

bent communicatief, stressbestendig en flexibel � u wilt

bijkomende opleiding volgen � u bent bereid tot één

avonddienst per week en af en toe een zaterdagvoor-

middag � u bezit een diploma hoger secundair onderwijs

� u beschikt misschien over een akte van bekwaamheid

of een getuigschrift van de initiatie bibliotheek- en docu-

mentatiewezen.

Aanbod: � een afwisselende job in een aangenaam

werkklimaat � gemotiveerde collega’s � een gevarieerde

en boeiende gebruikersgroep � een vergoeding overeen-

komstig uw verantwoordelijkheden.

Geïnteresseerd? Stuur dan uw sollicitatiebrief met cv

vóór 15 november naar Erwin Dirks, gemeentelijke

dienst Secretariaat, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel,

tel. 03/380.13.13, fax 03/380.13.30,

e-mail secretariaat@zoersel.be.

BON

vervolg van blz. 1 

- Volgend jaar willen we het inter-

actieve verder uitbouwen. Ook

discussies en opiniepeilingen

behoren dan tot de mogelijkhe-

den.

VERENIGINGEN EN ONDERNEMERS

HEBBEN EIGEN PAGINA!
Elke vereniging staat met een eigen

pagina op de site! De verenigingen-

module maakt een overzicht van

alle verenigingen in Zoersel, mooi

gesorteerd per categorie. Via een

handige zoekfunctie komt u bij de

fiche van elke vereniging. Hieronder

vindt u adres, logo, contactperso-

nen, activiteiten, werking, een even-

tuele link naar de verenigingsite,

enz… ”Dit vinden we op elke

gemeentelijke site”, hoor ik u al zeg-

gen. Ja natuurlijk, en dat hoort ook

zo. Maar wat bijzonder is, is dat elke

vereniging met een eigen paswoord

z’n fiche kan aanpassen en behe-

ren!

DE LOKALE AANKOOPGIDS

Onze lokale aankoopgids op zoer-

sel.be wordt hét middel bij uitstek bij

uw aankopen in Zoersel. Elke

middenstander krijgt hier een plaats

voor informatie en eventueel een

link naar de website van de onder-

neming. Elke ondernemer kan ook

hier met een paswoord z’n eigen

pagina aanpassen.

EN DAN IS ER INTRANET…
Geen internet, maar wel “intranet”,

de handige broer van zoersel.be die

samen werd ontwikkeld. Intranet is

alleen beschikbaar voor ambtena-

ren en politieke mandatarissen voor

wie het een extra troef is voor het

vlot besturen van onze gemeente.

IK HEB GEEN PC MET

INTERNETAANSLUITING!!
KAN IK OOK OP ZOERSEL.BE?
Ja, natuurlijk. U kunt terecht in:

- de bibliotheek in de drie deelge-

meenten,

- het gemeentehuis (Kasteeldreef

55 Halle), de loketdienst in St.-

Antonius (Handelslei 108) of het

Lindepaviljoen.

Op deze plaatsen staan één of

meerdere PC’s waarmee u op het

web kunt.

IK SNAP HET NIET!
WIE MAAKT MIJ WEGWIJS?
PC, internet, surfen, zoersel.be…

Ja, u kunt er niet meer omheen.

Maar wie maakt u wegwijs? Wij

hebben drie voorstellen:

1.Surfen? Wa’s da?

Vorming voor starters

In samenwerking met de ge-

meentelijke vormingsdienst zal er

een specifieke vorming voorzien

worden. Het gaat om een korte

initiatie van twee uren in PC en

internetgebruik. De juiste data en

prijs hebben wij bij de redactie

van deze flits nog niet ter beschik-

king.

Maar als u interesse hebt, bel of

mail even en wij houden u op de

hoogte: tel. 03/380.13.02 of web-

master@zoersel.be

2.En hoe gebruik ik Zoersel.be?

Demo’s

Alle adviesraden krijgen een

demo over de verschillende

mogelijkheden van onze website.

Verenigingen of grote groepen

kunnen op afspraak een demon-

stratie voorzien. Bel of mail om af

te spreken: tel. 03/380.13.91 of

webmaster@zoersel.be

3.Kan het niet eenvoudiger?

De zoersel.be-wegwijzer

In deze eenvoudige folder vindt u

in een notendop wat www.zoer-

sel.be te bieden heeft en enkele

vuistregels over het gebruik van

onze website. U vindt hem in het

gemeentehuis, de loketdiensten

en de bibliotheek. U krijgt hem

ook op vraag thuis toegestuurd of

gemaild: tel. 03/380.13.02 of web-

master@zoersel.be

GOED VOOR ÉÉN

GRATIS VACCIN
TEGEN

TETANUS & DIFTERIE
Is het bij u ook al meer dan 10 jaar geleden dat

u bent ingeënt tegen tetanus en difterie?

Uit onderzoek blijkt dat de weerstand tegen

deze ziekten bij volwassenen dikwijls alarme-

rend laag is. Tijd dus om even langs te gaan bij

uw huisarts voor een herhaling van dit vaccin.



Het juiste antwoord

is de optelsom van “a”,”b”,”d” en “e”. Als

u de papierberg wilt verkleinen, moet u

inderdaad met verschillende factoren

rekening houden. U kan de sticker

“geen reclamedrukwerk aub” op uw

brievenbus kleven. U kan deze gratis

bekomen in het gemeentehuis. De

reclamedragers mogen dan geen

reclame meer in uw bus steken. Als u

zich laat registreren in het

Robinsonbestand dan zal er ook geen

gepersonaliseerde reclame meer naar

u worden opgestuurd. Gebruik de

achterkant van documenten om te

gebruiken als klad, zo hoeft u dus

geen duur papier te verspillen om aan-

tekeningen te maken.

In het e-mail-tijdperk is het soms ook

handig om iets elektronisch te ver-

spreiden. Zo kan de ontvanger van uw

bericht zelf beslissen of hij een afdruk

maakt of niet. Ook bij het kopiëren van

documenten kan u beter dubbelzijdige

kopies maken en liefst op gerecycleerd

papier.

En wat antwoord “c” betreft, papier

mag dan wel ideaal zijn om de kachel

aan te maken, maar dit is niet echt wat

we verstaan onder afvalpreventie!

Tip: gebruik dennenmasten om de

kachel aan te maken, goedkoop en

milieuvriendelijk!

Voor meer informatie kunt u steeds

terecht bij de gemeentelijke dienst

Leefmilieu. Bel het gratis groene num-

mer 0800-14.529 of mail naar leefmi-

lieu@zoersel.be.

Neem misschien ook eens een kijkje

op: www.ovam.be.

HET JUISTE HUISNUMMER
OP ZOEK NAAR...

MAANDTHEMA OKTOBER: PAPIER

- Kan jij ‘t even bezorgen?

- Natuurlijk, met de wagen kost het me maar ‘n minuut-

je tijd. ...

- Nummer 23. Nog wat verder dus.

- Niet zo snel... Nee, rij maar verder. Stop! Even achter-

uit. Kan jij ‘t lezen?

- Niet goed, ik denk dat het 53 of 55 is.

- Hou het nu goed in’t oog, ‘k denk dat het ‘t vierde huis

is,... nee, ‘k zie geen nummer, rij nog even verder,

STOP! Dit is nummer 65, ‘t was dan toch het vorige

huis! Terug achteruit!

- Verdomme. Waarom kunnen ze die huisnummers niet

overal duidelijk zichtbaar aanbrengen?

Deze discussie is u waarschijnlijk niet onbekend.

Zorg er dus voor dat anderen uw huisnummer niet

moeten zoeken. Zorg ervoor dat het duidelijk en

zichtbaar is. U doet er niet alleen uw postbode een

plezier mee maar ook de leverancier van uw nieu-

we meubels en die nieuwe vrienden vanop uw laat-

ste vakantie...

Een huisnummer kunt u gratis afhalen bij de ge-

meentelijke dienst Bevolking in het gemeentehuis

en bij de gemeentelijke loketdiensten (Handelslei

108 en Oostmallebaan 15).

OUDERGEZELSCHAPSDIENST
VRIJWILLIGERS GEZOCHT

GROEPSTENTOONSTELLING
LIEFDE IN DE KUNST

Als vrijwilliger van de OGD houdt u ouderen gezel-

schap. Onder gezelschap verstaan wij: een babbel-

tje doen met of eens luisteren naar, een kaartje leg-

gen, samen gaan wandelen, voorlezen uit de krant

of een boek,...

De OGD is zeker geen gezins- of bejaardenhulp,

geen poets- of karweidienst maar is een aanvulling

op alle professionele thuiszorg.

Als gezelschapsdame of -heer houdt u de alleen-

staande bejaarde gezelschap en haalt hem/haar

uit z’n isolement en zorgt ervoor dat hij/zij niet ver-

eenzaamt. Sommige bejaarden wonen bij familie in

en worden (bijna) bestendig door hen verzorgd.

Met uw bezoekje ontlast u deze mensen enkele

uren van hun zware taak.

Wilt u gezelschapsdame of gezelschapsheer wor-

den, neem dan contact op met Dirk Wuyts via het

nummer 03/384.28.64. Uw telefoontje maakt het

mogelijk dat ouderen langer in hun eigen vertrouw-

de omgeving kunnen blijven (onkostenvergoeding is voorzien).

Voor de tweede maal organiseert de pro-

grammatiewerkgroep van De Bijl een

groepstentoonstelling met kunstenaars uit

Zoersel en omgeving. Het thema van de

tentoonstelling is “Liefde in de kunst”,

waarbij liefde naar eigen inzichten kan

worden geïnterpreteerd.

Wilt u deelnemen aan deze tentoonstelling?

Geef dan uw naam, adres en telefoonnum-

mer vóór 8 november door aan Franky

Michielsen, gemeentelijke dienst Cultuur,

Halle-Dorp 37, tel. 03/380.13.96, fax

03/385.29.09 of e-mail debijl@zoersel.be.

U ontvangt dan de uitgebreide deelne-

mingsvoorwaarden. Welke en hoeveel 

werken u mag tentoonstellen is afhankelijk

van de aard van de werken en het aantal

deelnemers.

Kostprijs voor deelname bedraagt 25 euro.

De tentoonstelling loopt van vrijdag 20

december tot en met zondag 12 januari.

Met de fiets naar school is tof maar
zorg ervoor dat je gezien wordt in 

deze sombere herfst-
en komende
winterdagen!

Vraag: “u vermijdt bergen papier, want u”:“

gebruikt de sticker “geen reclamedrukwerk aub”

staat geregistreerd in het Robinsonbestand

maakt er uw kachel mee aan

schrijft op de achterkant van uw oude documenten

verstuurt al uw berichten elektronisch

DUURZAAMHEIDSTEST AFVALKALENDER

2002/5 GGD FL I T S 3



4 GGD FL I T S 2002/5

ZOERSEL ERKEND ALS RAMPGEBIED
WATERELLENDE

Sedert 1998 deelde ook onze gemeente al

regelmatig in de klappen. De oorzaken zijn

ongetwijfeld velerlei: klimaatveranderingen

met meer felle regenbuien, verkavelingen op

laag gelegen plaatsen, vaak foutief ingebuisde

grachten, gebrekkig onderhoud van grachten,...

U zult dan ook begrijpen dat het voorkomen

van wateroverlast een globale aanpak vraagt,

met een veelheid van maatregelen op korte en

of lange termijn. Bovendien begint of stopt het

probleem natuurlijk niet aan de gemeentegren-

zen en moeten oplossingen dan ook voor een

grotere regio uitgewerkt worden.

De laatste jaren is bij diverse overheden de

aanpak van het probleem hoog op de prioritei-

tenlijst gekomen, niet meer dan terecht.

Ook voor onze gemeente werd de voorbije

periode meermaals overleg gepleegd, onder-

meer met het provinciebestuur en de buurge-

meenten.

Zo werd naar aanleiding van de problemen van

het weekend van 23 en 24 augustus laatstle-

den, met brandweer en technische dienst een

inventaris van de knelpunten gemaakt en

gezocht naar oplossingen. Tal van aspecten

kwamen daarbij aan bod. In de GGD van

december gaan we hier verder op in. Hieronder

vindt u al een greep van maatregelen.

SCHADEVERGOEDING VOOR PARTICULIEREN

Iedereen die getroffen werd door het noodweer

van 23 en 24 augustus, kan vergoed worden

door het rampenfonds.

Een aanvraag voor schadevergoeding moet u

uiterlijk tegen 31 december aangetekend ver-

zenden aan de provincie, dienst rampenschade,

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. De

aanvraagformulieren kunt u afhalen bij de

gemeentelijke dienst Secretariaat, Kasteel-

dreef 55. Telefonisch kunt u ze aanvragen op

het nummer 03/380.13.14 of per e-mail bij

secretariaat@zoersel.be.

Als u al een schadedossier binnenbracht bij het

gemeentebestuur dan wordt u automatisch

door het gemeentebestuur aangeschreven.

Alle dossiers die aankomen bij de provinciale

dienst rampenschade worden nagekeken op

volledigheid. De betrokkenen krijgen een ont-

vangstmelding met een dossiernummer en

eventueel een lijst met nog aan te vullen docu-

menten. Als uw dossier volledig is, geeft de

provincie het door aan een expert voor de wet-

telijke tegenexpertise.

ACTIEPUNTEN

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ener-

zijds de provinciale waterlopen, bevoegdheid

van de provincie en anderzijds de gemeente-

lijke waterlopen, waarvoor de gemeente ver-

antwoordelijk is.

1. Provinciale waterlopen

De Hulsten

Naar aanleiding van voorgaande waters-

noden stelde de provinciale dienst

Waterbeleid al verschillende oplossingen

voor de Hulstenbeek voor. De bewoners

werden hierover recent geïnformeerd:

- een bijkomende afvoergracht rond de 

wijk maken,

- op de grens met de gemeente Malle en in

het Zoerselbos een gecontroleerd over-

stromingsgebied aanleggen,

Voor de opmaak van het definitieve dossier

stelt de provincie binnenkort een ontwerper

aan. De uitvoering van dit dossier is voor-

zien voor 2004.

Intussen vroeg het schepencollege aan het

provinciebestuur om de Hulstenbeek te rui-

men en de duiker onder de St.-

Antoniusbaan te vergroten.

Risschot

Het gemeentebestuur voerde ook voor de

wijk Risschot gesprekken met de provincie.

Volgende voorstellen werden gedaan:

- de Risschotsebeek tussen de Sint-

Antoniusbaan en de Antwerpsedreef

grondig ruimen,

- een privé-brug over deze waterloop ver-

wijderen,

- de waterloop door het Zoerselbos recht-

trekken,

- een gecontroleerd overstromingsgebied

stroomopwaarts van de Risschotsebeek

aanleggen.

De Bestendige Deputatie zegde toe om

hiervoor in oktober een ontwerper aan te

stellen

2. Gemeentelijke waterlopen
Het gemeentebestuur zal in verschillende

straten en wijken grachten herprofileren,

inbuizingen breder maken, duikers vergro-

ten,… zodat bij een volgende hevige plens-

bui het water binnen de perken blijft.

WEGEN- EN ANDERE WERKEN
STAND VAN ZAKEN

Bij de ophaling van de grijze huisvuilzakken
worden nog steeds zakken zonder gemeen-
telijke opdruk aangeboden. Zo’n huisvuilzak-
ken mag u niet meegeven met de huisvuil-
ophaling. Zij worden daarom ook niet mee-
genomen.

Om misbruiken te vermijden, vragen wij om
de grijze huisvuilzakken met de gemeente-
lijke opdruk naar de straatkant toe te zetten.

De grijze huisvuilzakken kunt u bekomen bij
de gemeentelijke dienst Onthaal, bij de
gemeentelijke loketdiensten (Handelslei 108 en

Oostmallebaan 15) en bij sommige warenhuizen.

GRIJZE HUISVUILZAKKEN
ZONDER OPDRUK

rioleringswerken 

SCHRIEKBOS

In de lus is men de wegverharding, de
opritten en de grachten aan het afwerken.
Zodra dit gebeurd is, kunnen we ook dit
werk afsluiten.

SMISSESTRAAT, PASTOOR DOXLAAN, DE DOELEN,

PIJLSTRAAT EN BOOGSTRAAT

Zoals eerder gemeld is de aannemer van
start gegaan met de echte rioleringswer-
ken. De werken lopen als gepland en
hopelijk strooien de weergoden hierbij
geen roet in het eten.

GROENLAAN EN FRANS JANSSENSLAAN

Deze rioleringswerken gaan van start na
het bouwverlof van nieuwjaar. Maar voor
het zover is moeten eerst de nutsmaat-
schappijen ter plaatse enkele zaken aan-
passen.

verkeer 

VERKEERSREMMENDE MAATREGELEN

- In de Dennenlaan is de aannemer ge-
start met de aanleg van verkeersdrem-
pels én de heraanleg van de kruispun-
ten.

De volgende straten en kruispunten
staan op de planning: kruispunt Wan-
delweg/Heidehoeven en Ketelheide/ Kat-
tenberg, de Emiel Vermeulenstraat en de
Medelaar.


