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Katrien

VO O R W O O R D

Vorig jaar restaureerden de  Kerkfabriek,

het gemeentebestuur en de Heemkundige

Kring Zoersel vzw de molensite en het be-

vrijdingskruis.

Op vrijdag 5 mei huldigen we deze histori-

sche site opnieuw in. Om 19u.45 is het ver-

zamelen aan de kerk in Zoersel. Van

daaruit wandelen we met fakkels richting

molensite aan de Westmallebaan, waar we

een klein officieel moment voorzien. Nadien

heffen we het glas op de restauratie.

Ook u bent hierbij van harte welkom.
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W E T E N S W A A R D

BRAND- EN GERIEFHOUT

Openbare verkoop

Op 22 april verkoopt het gemeente-
bestuur in het gemeentepark een
aantal loten hout. De aangeboden
loten zijn afkomstig van het vellen
en snoeien van bomen en elk lot is
zo’n drie à vier m3 groot.
Heeft u belangstelling?
Kom dan een kijkje nemen op 22
april in het gemeentepark. Wij ver-
zamelen om 10 uur aan het ge-
meentehuis. U kunt er ter plaatse
bieden op verschillende loten.
Het verkoopreglement en bijko-
mende inlichtingen kunt u bekomen
bij Monique De Feyter, milieuamb-
tenaar, tel. 03 380 13 43.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Hulpdienst Zoersel-Malle 

Hulpdienst Zoersel-Malle is op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers die
mee willen instaan voor de ver-
keersveiligheid tijdens evenemen-
ten in de gemeente.
“Onze vrijwilligers staan de politie -
en de organisatoren - bij tijdens al-
lerlei manifestaties, zoals bijvoor-
beeld wielerwedstrijden”, vertelt
Cois Keysers van de Hulpdienst
Zoersel-Malle. “Ze ontvangen een
kleine vergoeding, zijn verzekerd
en krijgen een aangepaste zomer-
en winteruitrusting.
Alle verenigingen kunnen steeds,
via het gemeentebestuur, beroep
doen op onze diensten.”
Voelt ook u zich geroepen om deel
uit te maken van de Hulpdienst
Zoersel-Malle?
Stel u dan als de bliksem kandidaat
bij Cois Keysers, op het nummer
0478 38 69 48. Hij ontvangt u met
open armen.
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GEEN GSM-MAST

Aanvraag ingetrokken

Eind januari liep er een openbaar on-
derzoek naar de plaatsing van een
GSM-mast in de Medelaar. Heel wat
omwonenden hebben hun bezwaren
hieromtrent laten blijken. Het sche-
pencollege adviseerde de aanvraag
dan ook ongunstig. Belgacom
Mobile/Proximus trok zijn aanvraag
voor een stedenbouwkundige vergun-
ning intussen in. Dat betekent dus dat
er geen GSM-mast - met bijkomend
communicatiestation - komt in de
Medelaar ter hoogte van huisnummer
116. Het is nu afwachten of Belgacom
Mobile/Proximus - in samenspraak
met alle betrokken diensten - op zoek
zal gaan naar een andere inplantings-
mogelijkheid.

KLEIN VERSCHIL,
GROTE VERWARRING

Ondernemers let op! 

Verschillende handelaars uit Zoersel
worden benaderd door een firma uit
Diest die advertenties verkoopt voor
de website:
www.handelsgidszoersel.be of
www.handelsgids.be/zoersel.
Deze websites worden niet gereali-
seerd in samenwerking met of in op-
dracht van het gemeentebestuur! Het
gemeentebestuur distantieert zich
van deze websites en kan hiervoor
niet verantwoordelijk gesteld worden. 
Een klein verschil in naam zorgt voor
veel verwarring!
http://handelsgids.zoersel.be is dé
echte handelsgids van Zoersel gelinkt
aan www.zoersel.be, de gemeentelij-
ke website. 
De firma uit Diest benadert de hande-
laars persoonlijk, telefonisch of schrif-
telijk. Bent u er niet gerust in, contac-
teer dan de gemeentelijke dienst
Communicatie & Voorlichting via het
nummer 03 380 13 02 of mail naar
communicatie@zoersel.be. 

QUIZGELD NAAR

HET GOEDE DOEL

Cheque voor
‘Zoersel - Crucea’
en ‘Kerstfonds’

Naar jaarlijkse gewoonte
heeft het gemeentebe-
stuur de opbrengst van
de gemeentequiz - maar
liefst 1.700 euro - aan het
goede doel geschonken.
De helft hiervan ging naar
de vzw ‘Zoersel - Crucea’.
Zij mochten op vrijdag 24
februari een cheque ter
waarde van 850 euro in
ontvangst mocht nemen.
“Dit geld is uiteraard meer
dan welkom”, stak Paul
Smets van ‘Zoersel -
Crucea’ van wal. “De sa-
nitaire voorzieningen in
het dorpsschooltje van
Crucea laten immers al
lange tijd te wensen over.
Dankzij dit geld kunnen
we die voorzieningen ver-
nieuwen, zodat de leerlin-
gen niet meer naar huis
moeten om naar toilet te
kunnen gaan.” De andere
850 euro werd gestort in
het ‘Kerstfonds’. Dit fonds
gebruikt het gemeente-
bestuur jaarlijks om tij-
dens de kerstperiode alle
75-plussers in onze ge-
meente een smakelijke
fruitkorf te schenken.

2006/1 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 3

_ gg _ q p / / g



4 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 2006/1

een ambitieus tijdschema

Na de toewijzing van de opdracht in de loop van januari evolueert het

integratieproject waarmee we gemeente en ocmw gaan onderbrengen

in het Bethaniënhuis in een bijzonder snel tempo.Veel medewerkers wer-

ken hard om alles volgens een strak tijdschema te laten lopen. Als alles goed

gaat, hopen we in de loop van mei of juni te starten met de bouwwerken.

wijziging in bouwprogramma
Oorspronkelijk was het de bedoeling

om in het Bethaniënhuis zowel de ad-

ministratie van de gemeente en het

OCMW als de woord- en muziekacade-

mie onder te brengen. Het gebouw is

immers voldoende groot om beiden te

huisvesten.

Ondertussen is deze visie bijgesteld en

opteren we ervoor om onze lokale poli-

tie en eventueel het hoofdcommissari-

aat van de politiezone in het

Bethaniënhuis te situeren in plaats van

de woord- en muziekacademie. Zo

brengen we de verschillende functies

van de Zoerselse dienstverlening on-

der één dak.

overdekte patio
De huidige binnentuin wordt het cen-

trum van de dienstverlening. Deze bin-

nentuin wordt immers als een patio

overdekt. Hierdoor creëren we centraal

in het gebouw een toegankelijke ruimte

waar de meest publieksgerichte mede-

werkers voor de Zoerselaars paraat

zullen staan. Zo vermijden we trouwens

ook dat alle bezoekers zelf doorheen

heel het gebouw hun weg moeten zoe-

ken.

Er zullen een aantal polyvalente mede-

werkers opgeleid worden om - over alle

beleidsdomeinen heen - de meest ge-

vraagde producten en diensten te kun-

nen leveren. Zo kunnen we de echte

specialisten voor de complexere taken

inzetten. Het is een manier van werken

die we heel geleidelijk zullen opbou-

wen. Al in de loop van dit jaar zetten we

daarvoor de eerste stappen.

respect voor bestaande architectuur
Het Bethaniënhuis is een karakteristiek

gebouw. Hiervan willen we de essentie

bewaren. De buitengevel zal daarom

ook bijzonder weinig veranderen. Enkel

op vlak van de inkom doen we een in-

greep om de toegankelijkheid van het

gebouw te verbeteren. We trachten te-

vens terug naar de roots van het ge-

bouw te gaan en enkele elementen

van vroeger te herstellen in hun oor-

spronkelijke staat. Zo zullen we de ga-

rages die achteraan bijgebouwd

werden - en dus niet tot het oorspron-

kelijke gebouw hoorden - verwijderen

en zullen we de zaal achteraan - die

zal dienst doen als raadszaal - herstel-

len in zijn dubbele hoogte.

duurzaam bouwen
Aan de verbouwing van het

Bethaniënhuis is ook een exploitatie-

contract gekoppeld. Binnenkort weten

we dus wat de onkosten van onder-

houd, energie, vervangingsinvesterin-

gen en herstellingen bedragen voor de

komende twintig jaar. De investerings-

keuzes zijn er dan ook op gericht om de

exploitatiekost zo laag mogelijk te ma-

ken. Daarom hebben we van in het be-

gin ook veel aandacht gespendeerd

aan het duurzame karakter van de ver-

bouwing. Elke investeringskeuze van

duurzame technieken en materialen

<  i n t e g r a t i e  g e m e e n t e  e n  o c m w  >
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koppelen we aan een aparte kosten-batenanalyse.

We zijn ervan overtuigd dat indien we de principes

van duurzaam bouwen op een rationele manier toe-

passen, we op termijn tot een lagere exploitatiekost

zullen komen.

concessieovereenkomst van 20 jaar
De exploitatie van het gebouw is ongetwijfeld de

kracht van dit project van publiekprivate samenwer-

king. Gedurende twintig jaar zal de projectvennoot-

schap instaan voor heel wat ondersteunende taken.

Taken die onze private partners op een efficiënte en

deskundige manier kunnen aanpakken. Zo hoort

naast het onderhoud ook het beheer van het infor-

maticaplatform tot de exploitatieopdracht. Een goed

uitgebalanceerd computerpark, dat gezamenlijk

wordt beheerd voor OCMW en gemeente, is immers

essentieel om een performante dienstverlening te

kunnen organiseren. Dit aspect is zeker één van de

kritische succesfactoren van gans het project.

planning van de werken
Momenteel leggen we de laatste hand aan de bouw-

aanvraag voor de verbouwing van het

Bethaniënhuis. Als de behandeling ervan op een

vlotte manier gebeurt, dan kunnen de werken nog

voor het bouwverlof starten. Er zijn zo’n zestien

maanden nodig om de verbouwing tot een goed ein-

de te brengen. Dat betekent dat het geheel tegen

eind 2007 gefinaliseerd zou moeten zijn. Maar eerst

is er uiteraard nog veel werk aan de winkel.

de toekomst van het kasteel
Een veelgestelde vraag is: “Wat gebeurt er met het

kasteel?”. Van in het begin hebben we het herbe-

stemmen van de diverse gebouwen mee opgeno-

men in het ganse project. Voor enkele gebouwen,

zoals de loketdienst van Sint-Antonius, ligt een

openbare verkoop voor de hand. Voor andere ge-

bouwen zoeken we naar creatievere oplossingen.

Zo blijven het kasteel en het park zeker in eigendom

van de gemeente en trachten we het gebruiksrecht

te behouden voor ceremoniële functies zoals bij-

voorbeeld huwelijken.

gemeentelijke dienst Secretariaat
projectbegleider - Erwin Dirks

tel. 03 380 13 13
fax 03 380 13 30
secretariaat@zoersel.be

info
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Landschapspark de Voorkempen
Om deze - en andere - uitdagingen aan te

gaan, is op 13 december 2005 het land-

schapspark de Voorkempen opgericht. Dit

is een samenwerkingsverband tussen de

provincie Antwerpen, Afdeling Bos &

Groen van de Vlaamse overheid, 14 ge-

meentebesturen (Antwerpen, Brasschaat,

Brecht, Kapellen, Malle, Ranst, Schilde,

Schoten, Stabroek, Wijnegem,

Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven en

Zoersel) en diverse doelgroepen uit de

sectoren natuur, landbouw, jacht en recre-

atie.

Samen scharen ze zich achter tien enga-

gementen voor de Voorkempen:

1. maximaal vrijwaren van de groene

ruimte

2. verweven van recreatief medegebruik

met de aanwezige natuur- en land-

schapswaarden

3. uitwerken van een uniform geleidings-

netwerk voor recreanten

4. realiseren van een samenhangende struc-

tuur van natuurkernen en verbindingen

5. promoten en realiseren van duurzaam

bosbeheer en harmonisch park- en

groenbeheer

Kastelen, forten, kanalen en bos … veel bos. Zo zou je in een notendop het land-

schap van de Voorkempen kunnen typeren.Verder vind je er zeer waardevolle beek-

valleien, enkele uitgestrekte landbouwgebieden en, als parels op de natuurkroon,

het Klein en Groot Schietveld. Samen zorgen ze ervoor dat deze regio, gelegen in

het noordwesten van de Provincie Antwerpen - op een boogscheut van de stad

Antwerpen, een zeer gevarieerd landschap kent met grote natuur- en landschaps-

waarden, maar ook met even grote uitdagingen voor het behoud en gebruik ervan.

Deze grote oppervlakte natuur en bos

brengt een stijgende aantrekkingskracht

voor diverse vormen van recreatie met zich

mee.  Dit - in combinatie met de beperkte

toegankelijkheid van de aanwezige groen-

gebieden (slechts 20 % heeft een open-

baar karakter) - maakt het noodzakelijk om

maatregelen te nemen om de natuur- en

landschapswaarden te beschermen en

een duurzaam recreatief medegebruik er-

van mogelijk te maken.

landschapspark
de voorkempen

<  l e e f m i l i e u  >
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6. promoten en realiseren van land-

schapsbeheer

7. uitwerken van een integraal waterbe-

heer 

8. opstarten van een samenwerkingsver-

band tussen overheden en verenigin-

gen

9. inschakelen van bewoners, gebruikers

en bezoekers van de regio bij de uit-

werking van de doelen 

10. bouwen van een maatschappelijk

draagvlak voor de doelen van het

samenwerkingsverband 

Wat gaan we doen?
In de eerste plaats wil het landschapspark

de Voorkempen de initiatieven die de ver-

schillende partners nemen op elkaar af-

stemmen. Daarnaast wil het ook zorgen

voor een toegevoegde waarde. De stuur-

groep - waar de verschillende partners op

geregelde basis samenkomen - is immers

ook de plaats waar wordt nagedacht over

het opstarten van intergemeentelijke en/of

intersectorale projecten met een duidelijke

meerwaarde voor de Voorkempen.

Momenteel zijn er vier dergelijke projecten

geselecteerd.

Het gaat om:

- de Antitankgracht (verweven van land-

schap, natuur en recreatie),

- Brechtse Heide (verweven van land-

schap, recreatie, landbouw en jacht),

- het realiseren van een geleidingsstruc-

tuur voor zachte vormen van recreatie,

- communicatie.

Voor een volledig overzicht van de organi-

satiestructuur kan u steeds bij het coördi-

natieteam terecht.

Kom en ontdek
het landschapspark de Voorkempen
Op 23 april organiseert het landschapspark

de Voorkempen een eerste grote publieks-

happening. Daarmee wil men de bewoners

en bezoekers van de Voorkempen op een

feestelijke wijze kennis laten maken met

het bestaan en de bedoelingen van het

landschapspark.

De gemeentebesturen van Zoersel, Malle

en Schilde nodigen u uit om hun juweeltjes

te komen ontdekken via een fietstocht, die

u onder meer langs de Abdij der Trappisten

van Westmalle en de bosdomeinen De

Caters zal brengen. Speciaal voor de fiets-

tocht worden ook een aantal kasteeldomei-

nen - zoals het kasteel van Westmalle en

het kasteel Zoerselhof - opengesteld. U

kan de fietstocht aanvatten tussen 10 en 15

uur aan het bezoekerscentrum Zoerselbos,

Boshuisweg 2 (deelgemeente Halle).

Naast een fietstocht organiseert het land-

schapspark de Voorkempen ook een aan-

tal begeleide wandelingen in het Zoer-

selbos, het Driehoekbos in Schilde en het

’s Herenbos in Malle.

Deze wandelingen gaan van start om 10 en

om 14 uur op de volgende locaties:

wandeling Zoerselbos: Bezoekerscentrum

Zoerselbos, Boshuisweg 2 in de deelge-

meente Halle,

wandeling Driehoekbos: Kleine Schans,

Schanslaan in Schilde,

wandeling ’s Herenbos: Salphensebaan 1

in Malle.

Meer informatie
Hiervoor kunt u terecht bij Lieve Janssens,

op het nummer 03 240 57 21 of mail e-mail

naar devoorkempen@admin.provant.be.

gemeentelijke dienst Leefmilieu
milieuambtenaar - Monique De Feyter

tel. 03 380 13 43
fax 03 380 13 30
leefmilieu@zoersel.be

info

_ gg _ q p / / g



“Op de derde dag ter plaatse tijdens die

prachtreis naar Blagoveschensk (nabij de

Russisch-Chinese grens) vind ik me daar,

als amateur-paleontoloog tussen al die

specialisten, toch wel geen stuk van een di-

nosaurusschedel, zeker? Ontzettend be-

langrijk voor de determinatie!” Victor Calle

was helemaal weg van de wereld, 14 000

km van huis op fossielenjacht – al dertig

jaar lang zijn passie. “De film Jurassic Park

van Steven Spielberg gaf me in 1993 de ul-

tieme push om er helemaal voor te gaan.”

Vat u ‘helemaal’ gerust op als euh... ‘hé-

lemààl’!

Op dino-expeditie
Victor Calle is een geboren en getogen

Antwerpenaar uit de Stuivenberg-côté,

waar hij - ook nu hij in Halle-Zoersel woont

- in de apotheek van het ziekenhuis werkt;

hij is de man die de pillen en de baxters

naar de zalen brengt. Victors fascinatie

voor dinosaurussen is in zijn werkkring le-

gendarisch: “Er werkt véél volk in het zie-

kenhuis, maar er is maar één knokenfreak

zoals ik, en die kennen ze dus allemaal.”

‘Vikske Fossiel’, zoals zijn collega’s hem

noemen, is bloedserieus met zijn hobby

bezig, maar is tegelijk de eerste om er op

een gezapige manier en met een relative-

rende knipoog over te praten.

in de ban van de dino’s

<  s p r a a k m a k e n d e  Z o e r s e l a a r s  >

DOOR J.H. VERBANCK

Je bent amateur-pa-

leontoloog met een pas-

sie voor dinosaurussen en

je droom gaat in vervulling:

je mag mee op een expeditie,

14.000 km van je thuis van-

daan, om dinosaurusskelet-

ten te zoeken. Het over-

kwam Hallenaar

Victor Calle.

8 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 2006/1

Heeft u al eens een jukbeen van een Amurosaurus riabinini in handen gehad? Of een

tand van een Tyrannosaurus rex? Als het u zou gebeuren, zou u dan beginnen te huilen

en haast gek van opwinding gaan rondspringen? Wellicht niet.Wel,Victor Calle overkwam

het wel en wees gerust: hij huilde. Hij is dan ook een gedreven amateur-paleontoloog met

een passie voor dinosaurussen en alles wat ermee te maken heeft.

Te gek gewoon.
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Door eerder toevallige omstandigheden kreeg Victor intekenfor-

mulieren voor een dino-expeditie naar de Russisch-Chinese grens

in handen. Ach ja... Het zou misschien bij een droom zijn geble-

ven, mocht zijn vrouw er niet op aangedrongen hebben de papie-

ren toch maar in te sturen en zie: hij behoorde tot de selectie! Na

drie dagen reizen, waarvan zeventien uur door de oernatuur in een

bestelwagen, belandde knokenfreak Vikske Fossiel begin juli 2005

in Blagoveschensk. “Nu is het daar -47°C aan de Amur-rivier.

Achthonderd meter zwemmen en je was in China; nu zul je dat, na

dat vriesweer, wel te voet kunnen doen.” De herinneringen zijn dui-

delijk heel emotioneel...

Op de derde dag van de expeditie vond Vikske Fossiel een stuk

van een dinosaurusschedel, maar ook nog stukken van het bek-

ken, een spaakbeen van een voorpoot en vier complete ribben van

wat de Amurosaurus riabinini zou gaan heten, een compleet nieu-

we soort, genoemd naar de vindplaats nabij de Amur-grensrivier.

Maak dat mee, als je er sinds Jurassic Park dagelijks van droomt

om ooit een dino te vinden! “Het liefst van al had ik eigenlijk een

Tyrannosaurus rex gevonden, maar kom... dit was ook fantastisch,

hoor!”

Meet the Flintstones
De fascinatie van de knokenfreak gaat al zo’n dertig jaar terug.

“Eerst heb ik me in mineralen verdiept en later ben ik naar fossie-

len overgeschakeld.” Overal waar hij met zijn bestelwagen kon en

kan geraken, bolt hij in zijn vrije tijd naartoe om te gaan graven. “Ik

ben lid van de Belgische Vereniging voor Paleontologie en ben

lang geleden over het onderwerp beginnen lezen en studeren, en

van het een komt het ander, hé. Momenteel ben ik een cursus ana-

tomie aan het verwerken, om ook van dat aspect zo goed mogelijk

op de hoogte te zijn.”

Tijdens een vakantie in de Verenigde Staten, die in het teken stond

van de dino’s, belandde Victor met zijn vrouw in Dinosaur City, niet

ver van de Grand Canyon. Ze tonen me foto’s uit hun album. Het

lijkt Bedrock wel, je weet wel, het stadje waar de Flintstones wo-

nen. “We hebben heel de vakantie alléén Sinclair getankt, omdat

dat brandstofmerk een dinosaurus als logo heeft!” Victor troont me

mee de gang in, naar enkele glazen etalagekasten. Ze staan vol

met gadgets en voorwerpen waar dino’s op voorkomen of die er

enig verband mee houden. Wauw, denk ik, al blijkt meteen daarna

dat dit nog peanuts is. We gaan immers de aanpalende kamer in

en daar begint het pas goed: overal boeken, posters, pins, tanden,

pampers, maandverbanden, chocolade, verpakkingen, minia-

tuurdino’s (waarvan sommige kunnen bewegen!), allerhande mer-

chandisingobjecten van Jurassic Park en... jawel, àlles van The

Flintstones! “Mijn koninginnestuk is een echt dino-ei,” bezweert

Victor plechtig en hij leidt me naar een apart kastje en toont me ape-

trots zijn absoluut pronkstuk. Ik krijg geen tijd om het tot me te laten

doordringen, want Victor heeft het intussen al over zijn 600 tele-

cards, 500 postkaarten, 500 boeken, zo’n 2.500 minidino’s... Dit is

pas écht te gek! Dit moet fortuinen waard zijn! “Niet te schatten...

Verzekeren is quasi onmogelijk, omdat de collectie zo uniek is.”
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Amateur-paleonto-

loog Victor Calle uit

Halle-Zoersel (rechts op de

foto) vertrok in juli 2005 met

de Trans-Siberische Express

naar Blagoveschensk, nabij

de Russisch-Chinese grens,

om er mee dinosaurusfos-

sielen op te gaan gra-

ven.

1111 2222 3333

11
“Samen intens met je

passie bezig zijn, smeedt

vriendschapsbanden: Youri

(links) geniet mee van de

vondst van Victor Calle

(rechts), die nabij de Amur-

grensrivier een jukbeen ge-

vonden heeft van wat nu de

Amurosaurus riabinini 

heet.

22
“Wie kan zeggen dat

hij ooit de luxetrein nam,

waarin beroemde verhalen

als die van Agatha Christie

zich afspelen? Deze foto van

de legendarische gordijntjes

in de Trans-Siberische

Express heeft Victor Calle

vorig jaar zelf gemaakt!

33
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Nog zoveel te ontdekken
“Als ik er niet meer ben, is alles voor mijn kleinkinde-

ren. Als zij er geen belang in stellen, dan moet alles

maar in één lot verkocht worden. Ik mag er niet aan

denken dat alles gepikt zou worden of dat mijn huis

zou afbranden. Dat overleef ik niet; dat kan ik niet

aan. Dit is het levenswerk van mij en mijn vrouw, al

is zij niet zo fanatiek als ik.”

Victor denkt even na, wikt en weegt zijn woorden. “Als

haar iets overkomt...” - ik houd even de adem in, maar

dan verrast Victor me totaal - “stop ik op slag! Ik doe

alles weg, koop een mobilhome en trek naar Rusland,

Zweden, Noorwegen of de Ardèche, waar overal in de

wilde, vrije natuur nog zoveel te ontdekken en op te gra-

ven is. Wat denk je?” zegt hij tot zijn vrouw: “zullen we

samen, met de hond erbij, van de absolute vrijheid gaan

genieten?” Hij lacht relativerend.

Speciale man, Victor Calle. Eerst zou hij instorten, als zijn

collectie hem zou ontsnappen, en een moment later zou

hij ze zo van de hand doen om met zijn vrouw en zijn hond

een leven in een mobilhome te beginnen. “Wat ook heel

mooi zou zijn...” - ik kan zijn tempo amper bijbenen - “de laat-

ste zeven, acht jaar van mijn beroepscarrière in het Museum

voor Natuurkunde in Brussel mogen helpen bij het prepareren

van de fossielen! Als ik de kans zou krijgen, deed ik het meteen.

Als ik de lotto win of ik stoot op een sponsor met veel geld die zot

genoeg is, organiseer ik een grote expeditie!” Stop, Victor, stop! Of

nee: dream on...

“Ik heb de wervels!”

Op de plaats in hartje Antwerpen waar nu het UGC-cine-

macomplex staat, kon Victor Calle voor de bouwwerken

zijn hartje ophalen in de bouwput. Hij kreeg een sleutel van

de werf om er in de weekends te graven. “Ik mocht niets zeg-

gen tegen de media, want het mocht niet geweten zijn. Daar

heb ik me aan gehouden. Van ‘s morgens zeven tot ‘s nachts

was ik er bezig. Ik heb er wervels van 36 cm gevonden, en pot-

vis- en haaientanden!”

In Duitsland stootte Victor in een groeve op interessante fossielen

en op een reeks wervels van een Ichtiosaurus van zo’n vijftien à

achttien meter. De grotere stukken van het skelet kon hij echter niet

vrijgemaakt krijgen. Een jaar later wilde hij teruggaan om zijn werk

verder te zetten, maar “de universiteit van München was me voor. Ik

mocht er niet meer binnen. Zij zullen uiteindelijk misschien met spec-

taculaire opgravingen voor de dag komen, maar de wervels heb ik

toch maar mooi, hoor!”

Je leert beter opletten

Victor Calle vertelt het ene verhaal na het andere, het ene al straffer

dan het andere. Enkele pagina’s in de Grootste Gemene Deler zijn vol-

strekt onvoldoende om zijn gedrevenheid recht te doen. Over hoe hij

zijn fossielen prepareert in de Canadese blokhut achter in zijn tuin.

Over de miserie aan de douane om met schitterend nagemaakte repli-

ca’s de VS uit te geraken. Over de rommelmarkten en ruilbeurzen

waar hij zijn slagen slaat voor zijn collectie.

Vikske Fossiel mijmert even over de vele stukken die hij uit onwe-

tendheid en onervarenheid in zijn beginperiode kapotgeslagen moet

hebben. Hij lacht nog over het lange zeulen met een amoniet van 35

kg, die hij uiteindelijk kapot heeft laten vallen. Hij roept de sfeer op

van kou en eenzaamheid, die keer toen hij door het wassende wa-

ter verrast werd, ingesloten raakte en op een rots in de gietende

regen zeven uur moest wachten tot het tij keerde.

Uit Rusland mocht hij niets meepakken; daar moest hij een over-

eenkomst over ondertekenen. Ook de originele tand van een

Tyrannosaurus rex, die hij in de States even in handen heeft

mogen houden - “ik werd gek gewoon!” - bezit hij niet, maar

alle mooie herinneringen die verbonden zijn aan zijn weer-

galoze hobby, pakt niemand hem ooit nog af. “Wie kan zeg-

gen dat hij in de Trans-Siberische Express heeft gereisd,

net zoals in de boeken van Agatha Christie, met gordijn-

tjes en luxeservies?”

Je bent te benijden, Vikske Fossiel!
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Kom dat zien!
Voor de vierde keer vindt op zaterdag 29

en zondag 30 april - aan het begin van de

‘Week van de Amateurkunsten’ - de ten-

toonstelling ‘Senioren & Kunst’ plaats. 

Maar liefst 25 gemeentelijke seniorenkun-

stenaars reageerden enthousiast op onze

oproep en nemen deel aan dit initiatief van

de gemeentelijke Seniorenraad en de

dienst Cultuur.

De kunstenaars, allemaal 55-plussers, zijn

actief in verschillende disciplines en tonen

in hun werk diverse thema’s en onderwer-

pen. U mag zich als bezoeker dus ver-

wachten aan fotografie, beeldhouwwerk,

aquarellen, olieverfschilderijen, iconogra-

fie, enz. 

Verzamel u voor de seniorensportdag
De jarenlange traditie wijst uit dat onze ge-

meente heel wat sportieve senioren telt.

Bent u een van hen? Dan nodigt de ge-

meentelijke dienst Sport - in samenwerking

met de gemeentelijke seniorenraad, WTC

De Doortrappers en de Sint-Huybrechts-

gilde - u van harte uit op maandag 8 mei in

het gemeentepark aan het gemeentehuis. 

Voor drie euro (inclusief verzekering, con-

sumptiebons en een prijs) kunt u er deelne-

men aan een reeks volkssporten en aan

een wandel- en fietszoektocht. 

Begint het al te kriebelen? Schrijf u dan als

de bliksem - en voor 28 april -  in. U kan

hiervoor terecht bij de gemeentelijke dienst

Sport aan Halle-Dorp 37 of op het nummer

03 380 13 91 of via e-mail:

sport@zoersel.be.

Vergeet geen lunchpakket, regenkledij,

(eventueel) een fiets en uiteraard uw goed

humeur mee te brengen. Tot dan!

<  s e n i o r e n  >

kunstzinnig & sportief

Karel Van den Langenbergh,

Emiel Janssens, Lydia Maes,

Cor Van der Waal, Maria Van Hoof,

Marcel Verheyen, Yvonne Van

Tongerloo, Rik Poels, Line

Zielens, Raymond Cadries, Gerard

Schunselaar, José Daemen, Hugo

Vermant, Ria Van Uffel, Jozef

De Wolf, Henk Bombeke, Juul

Raus, Mariette Cop, Lydia Verlée,

Maria Landuyt, Willy Verschaeren,

Lydia Verdonck, Rik Leyers, Eddy

Coeckelbergs en Dirk Dubbeld

tentoonstel l ing “senioren & kunst”

wanneer: zaterdag 29 april van 13u.30 tot 18 uur
zondag 30 april van 11 tot 18 uur

plaats: Zonneputteke, deelgemeente Zoersel
info: gemeentelijke dienst Cultuur, tel. 03 380 13 93
e-mail: cultuur@zoersel.be

Openbaar Centrum Maatschappelijk Welzijn
seniorenconsulente - Rarenne Boyen

tel. 03 312 94 20
fax 03 312 94 25
ocmw@zoersel.be

info

Senioren worden alsmaar actiever. Bent u zo’n actieve senior die niet

graag in zijn luie zetel zit? Kom er dan uit en bezoek de tentoonstel-

ling ‘Senioren en Kunst’. Voor de vierde keer al organiseren we deze

tentoonstelling in het kader van de  ‘Week van de Amateurkunsten’.

Bent u eerder een sportieve senior die wel houdt van beweging in een

gemoedelijke sfeer? Of snuift u gewoon graag de buitenlucht op? Dan

is onze - dertiende! - seniorensportdag ongetwijfeld iets voor u!
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1 Maria is actief vrijwilligster bij wandelclub WSV De

Natuurvrienden

2 Nadia is vrijwilligster in turnkring Fris & Lenig

3 Fons en Frans dragen hun steentje bij tot het wijkfeest

4 Wilfried is vrijwilliger in de programmatiewerkgroep van De Bijl

5-6-7 Wouter, Jens en Isabel ontvangen graag een pluim in naam van

scoutsgroep Halle

8 vrijwilligers van ziekenzorg worden getrakteerd op pralines

9 Roger en Jan bakken haring op wijkfeest Krabbershoek

10 twee vrijwilligers van het Rode Kruis

11 vrijwilligers van VOC Amigo’s actief tijdens hun restaurant

12 Maria is actief in de Derde Wereldraad van Zoersel

13 vier actieve vrijwilligers in wijkraad Krabbershoek

14 Frans is met zijn 93 jaar de oudste vrijwilliger. Hij komt elke week

met de auto van Deurne naar Joostens

15 de Koninklijke Harmonie van Halle brengt muziek in je leven

16 de gemachtigde opzichters helpen onze kinderen elke school-

dag veilig oversteken

17 Marcel zorgt ervoor dat de sporthal van de GSA dag in, dag uit

ordelijk en netjes blijft

18 Thijs en Dennis staan elke zondag paraat bij de chirojongens van

Sint-Antonius

2 4

6

3

7

5

<  i n  b e e l d : g e m e e n t e  g e e f t  v r i j w i l l i g e r s  p l u i m  >

In het gemeentelijk cultuurbeleidsplan stond het al geformuleerd: jaarlijks zul-

len we een initiatief nemen om alle vrijwilligers die in 

onze gemeente actief zijn - letterlijk of figuurlijk - in de bloemetjes te zetten.

We voegden de daad bij het woord en deelden weliswaar geen bloeme-

tjes maar wel pluimen uit tijdens de ‘week van de 

vrijwilliger’. Hierbij tonen we enkele foto-impressies...

1
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Pastoor Lode Carlier heeft de parochiegemeenschap

van Sint-Antonius eind januari vaarwel gezegd.

Pastoor Paul Michielsen, van de parochie Halle, heeft

met plezier de fakkel overgenomen.

Op zondag 29 januari nam de parochiegemeenschap van Sint-Antonius af-

scheid van Pastoor Lode Carlier, die op 1 februari 2006 met pensioen ging.

“Lode is zeven jaar pastoor geweest van de Sint-Antoniusparochie”, weet Leo

Van Wuytswinkel, secretaris van de kerkfabriek van Sint-Antonius. “Hij kwam

in januari 1999 naar de Kempen, na tien jaar als pastoor van de Antwerpse

Sint-Paulusparochie. Voordien stond hij zestien jaar aan het hoofd van het

Sint-Edmonduscollege in Antwerpen en gaf hij een zestal jaren les in Kongo.”

“We wilden Lode’s afscheid uiteraard niet onopgemerkt laten voor-

bijgaan”, voegt Stan Geens, voorzitter van de kerkfabriek van

Sint-Antonius, daar nog aan toe. “Op 29 januari hebben we Lode

tijdens een plechtige eucharistieviering in de Sint-Antoniuskerk

dan ook nog een keer goed in de bloemetjes gezet!” 

Lode’s plaats wordt ingenomen door pastoor Paul Michielsen. “Paul

Michielsen is al heel wat jaren pastoor van de parochie Halle, maar neemt nu

ook de parochie Sint-Antonius onder zijn hoede”, vertelt Jos Schoeters. “Paul

(59) is afkomstig van Turnhout en werd in 1971 tot pastoor gewijd. Hij was

onder meer al onderpastoor in Heide-Kalmthout en in Deurne. Later werd hij

pastoor in Hoevenen en in 1991 kwam hij naar Halle. Nu - vijftien jaar later -

wordt hij dus ook de nieuwe pastoor van Sint-Antonius. Sinds 1 januari 2006

versterkt ook Ann Joris het parochieteam van Sint-Antonius als pastorale

werkster. 

Op zondag 26 maart werden deze twee nieuwkomers plechtig ontvangen in

de Sint-Antoniuskerk. Deken Stan Dries ging de eredienst voor, terwijl het

Sint-Caecilia- en het Sint-Antoniuskoor voor de muzikale noot zorgden.

<  p a r o c h i e  >
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Op 8 oktober 2006 zijn het weer gemeenteraadsverkiezingen. Voor

het eerst zullen ook burgers van buiten de Europese Unie mee mo-

gen stemmen. Ook wie de nationaliteit heeft van een land dat recent

tot de Europese Unie toetrad, kan voor het eerst zijn stem uitbren-

gen tijdens de lokale verkiezingen.

kunnen hun stem uitbrengen
U leest het goed: ‘kunnen hun stem uitbrengen’. De

personen in kwestie hebben immers stemrecht, en

geen stemplicht. Als ze willen stemmen, moeten ze hier-

voor een aanvraag indienen én bovendien voldoen aan

een paar voorwaarden.

Zo moeten ze: - ingeschreven zijn in het bevolkings- of

vreemdelingenregister van de gemeente

waar ze de aanvraag indienen,

- op de dag van de verkiezingen 18 jaar oud zijn,

en mogen ze: - geen veroordelingen opgelopen hebben die de uit-

sluiting of schorsing van het kiesrecht tot gevolg

hebben.

Personen die afkomstig zijn van buiten de Europese Unie moeten

daarbovenop ook al vijf jaar in België wonen, in het bezit zijn van een

officieel verblijfsdocument en een verklaring ondertekenen waarin ze

zich ertoe verbinden de Grondwet, de wetten van het Belgische volk,

het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de

Fundamentele vrijheden na te leven.

op tijd aanvraag indienen
De kieslustigen (zowel EU als niet EU-burgers) moeten hun aanvraag

voor 1 augustus indienen bij de gemeentelijke dienst Kieszaken in het ge-

meentehuis of in een van de loketdiensten. Een EU-burger die bij de vorige

gemeenteraadsverkiezingen al een aanvraag had ingediend, moet deze proce-

dure niet herhalen. Hij blijft sowieso geregistreerd en wordt geacht te gaan stemmen.

gemeenteraadsverkiezingen

<  v e r k i e z i n g e n  >
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gemeentelijke dienst Kieszaken
afdelingshoofd - Liliane Belis

tel. 03 380 13 33
fax 03 380 13 39
bevolking@zoersel.be

info
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<  l e e f m i l i e u  >

Heel wat gemeenten hebben met zwerfvuil te kampen. Zo ook Zoersel. Nochtans

biedt onze gemeente tal van mogelijkheden om uw afval kwijt te geraken.

Zo worden uw restafval en GFT+ (groenten-, fruit- en tuinafval, maar ook luiers en

papierresten) om de twee weken aan huis opgehaald. Voor glas, papier en karton

gebeurt dit maandelijks. Hetzelfde geldt voor groot huisvuil en elektrische appara-

ten, al moet u daarvoor wel eerst telefonisch een afspraak maken. Ook voor grote

hoeveelheden snoeihout en steenpuin komen we bij u langs, maar u kan hiermee

ook nog altijd naar het kringlooppark. Daar kan u bovendien terecht met alles wat

recycleerbaar is, zoals snoei- en groenafval. Ook KGA (klein gevaarlijk afval) mag

u hier naartoe brengen, al kan u dat ook één keer per maand kwijt in Halle (Kerk)

en in Sint-Antonius (politiekantoor).

Kortom, alternatieven genoeg om van afval af te geraken.

Uw afval ‘dumpen’ is alleszins geen oplossing. Het vervuilt de bodem en de lucht,

het vernietigt planten, bloemen, bomen en struiken en kan bovendien mensen en

dieren verwonden. Daarnaast blijft het voor velen een grote bron van ergernis.

Terecht!

Sluikstorten is bovendien ook strafbaar en kan zwaar beboet worden!

De gemeentediensten doen hun uiterste best om alles netjes te houden, maar som-

mige mensen zijn blijkbaar hardleers.  Daarom rekenen wij ook een beetje op u -

onze burgers. Samen kunnen we erop toezien dat de straat of wijk waar we wonen

netjes blijft en zo zorgen we samen voor een mooi en aangenaam Zoersel!

En misschien moeten we ook allemaal wat minder verlegen zijn om mensen aan te

spreken die zwerfvuil, afval of hondenpoep achterlaten.

Schrikt u ook wel eens als u uw energie-

factuur opendoet? Ondanks de liberali-

sering van de energiemarkt - die de

elektriciteitsprijzen in Vlaanderen doet

stabiliseren - blijft elektriciteit een dure

vorm van energie. Reden genoeg om er

zuinig mee om te springen, zonder daar-

om (te) veel aan comfort in te boeten.geen lachertje, doe er iets aan

gemeentelijke dienst Leefmilieu
duurzaamheidsambtenaar - Kim Caremans

tel. 0800 14 529
fax 03 380 13 30
leefmilieu@zoersel.be

info
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Zuinig betekent immers in de meeste gevallen het vermijden van

verspilling. En wie is daar niet mee gebaat? Ons leefmilieu alles-

zins wél, want vroeg of laat wordt alle verbruikte elektriciteit in

warmte omgezet. En dat de aarde stilaan maar zeker warmer

wordt, met dikwijls rampzalige gevolgen voor mens en natuur, ge-

looft nu ondertussen wel iedereen.

Wasmachine en droogkast zijn energieverslinders.
Met volgende tips spaart u zowel... het milieu als uw geldbeugel.

- U laat beter één volle dan twee halfvolle machines draaien.

- Wassen op hoge temperatuur (60 °C - 90 °C) vraagt meer ener-

gie: gebruik dit alleen als het echt nodig is.

- Bij aankoop van een nieuw toestel let u best op het energielabel.

Toestellen met een A-label zijn het meest energiezuinig.

- Laat uw linnen eerst goed zwieren, bij voorkeur op 1.000 toeren

per minuut of meer, voor u het in de wasdroger stopt. Zo bespaart

u al snel 20 à 25% energie bij het drogen.

- Koop volgende maal dus een wasmachine die aan een hoog toe-

rental kan droogzwieren.

- Gebruik zo veel mogelijk de spaartoetsen

- Extra energiezuinig is een wasmachine waarvan het warm

water afkomstig is van een nabij geplaatst gasgestookt

warmwatertoestel. Dat noemen we hot fill. De verwach-

ting is dat de komende jaren steeds meer wasmachines

zullen gemaakt worden met een hot-fillsysteem.

- Droog de was zo veel mogelijk op een rek of aan een

waslijn.

- Een gewone wasdroger met luchtafvoer verbruikt min-

der dan een condensatiewasdroger.

- Stop niet meer wasgoed in de wasdroger dan in de ge-

bruiksaanwijzing aangegeven is en stel de droogtijd zo

juist mogelijk in.

Beschikt u over internet, raadpleeg dan onze vorige tips via

www.zoersel.be. Klik rechts onderaan op “gemeenteblad” en

u kan de vorige GGD’s en GGD-flitsen downloaden. Veel méér

tips vindt u gemakkelijk op www.energiesparen.be.

Het voorbije jaar heeft een werkgroep, onder meer bestaande uit

een delegatie van de milieuraad, diverse gemeentelijke ambte-

naren en de schepen voor leefmilieu, intensief gewerkt aan een

ontwerp voor een nieuw ‘gemeentelijk milieubeleidsplan’.

energieverbruik te hoog?

Wat is een ‘gemeentelijk milieubeleidsplan’?
Een milieubeleidsplan is een ‘doe’-plan dat heel wat concrete

acties voor de volgende vijf jaar (2006-2010) omvat. Elk jaar

wordt dit plan, in het milieujaarprogramma, onder de loep ge-

nomen. Enerzijds evalueren we de doelstellingen die we reeds

bereikten. Anderzijds werken we concreet uit wat we het jaar

nadien nog moeten realiseren.

Het plan zelf geeft aan hoe we de bestaande knelpunten rond

milieu en natuur zullen aanpakken en hoe we diverse aanver-

wante problemen in de toekomst kunnen vermijden. Het omvat

een langetermijnstrategie die moet toelaten - nog meer dan in

het verleden - lokale milieuproblemen integraal aan te pakken,

nieuwe evoluties op te volgen en in concrete daden om te zet-

ten.

Een milieubeleidsplan is dus niet zomaar een zoveelste plan

dat gedoemd is een stille dood te sterven in een muffig archief!

Ook uw mening telt !
Onder de deskundige begeleiding van IGEAN milieu & veilig-

heid kwam de werkgroep tot een ontwerp voor een nieuw ge-

meentelijk milieubeleidsplan, dat op 6 februari 2006 door het

College van burgemeester en schepenen voorlopig werd goed-

gekeurd.

U leest het goed: ‘voorlopig’. Nu is het immers aan u. Op 23

maart werd het ontwerp al besproken tijdens de open milieu-

raad, die voor iedereen toegankelijk was. Daarnaast kunt u het

ontwerp al sinds 27 februari inkijken (of een kopie ervan beko-

men) in het gemeentehuis. 

Heeft u bedenkingen of opmerkingen bij het ontwerp? Dan kunt

u die nog tot en met 28 april schriftelijk meedelen aan het

College van burgemeester en schepenen.

Het definitieve plan zal uiteindelijk het resultaat zijn van een

toetsing van de ingediende opmerkingen en adviezen aan het

ontwerpplan.
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FIETSPADEN LINDEDREEF

Eind maart begon de aannemer met de

volledige vernieuwing van de fietspa-

den. Dit werk was dringend nodig. De

wortels van de lindebomen hebben de

voorbije jaren het fietspad immers vol-

ledig vervormd. Comfortabel en veilig

kon u het daardoor zeker niet meer

noemen. Om die reden worden de bo-

venste wortels gekapt en moeten nieu-

we, rode betonstraatstenen het

fietspad in de Lindedreef terug veilig en

aangenaam maken. 

HALLE-DORP (VIJFDE FASE)

Eind vorige maand is Netmanagement,

de beheerder van de gas- en elektrici-

teitsleidingen, gestart met de aanpas-

sing van hun leidingen in Halle-Dorp

(deel Sint-Martinusstraat- Water-

molen). Het elektriciteitsnet komt er on-

dergronds en de openbare verlichting

wordt vernieuwd, waardoor de zware -

visueel storende - betonpalen verdwij-

nen.

Onmiddellijk na Pasen start onze aan-

nemer met de herinrichting van de

straat zelf. Tussen de St-

Martinusstraat en de Krimveldweg

wordt er aan beide zijden van de rijweg

een fiets- én voetpad aangelegd. Ter

hoogte van het kruispunt Halle-

Dorp/Krimveldweg komt een beveiligde

fietsoversteek en vandaar loopt een

dubbelrichting fietspad aan de zuidzij-

de van Driesheide (even huisnummers)

voort tot aan de Watermolen, waar het

aansluit op het voor enkele jaren gele-

den volledig vernieuwde fietspad naar

Ploeg Halle.
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Wat is een openbaar onderzoek?
Een openbaar onderzoek - ook bekend on-

der de naam ‘commodo et incommodo’ - is

een manier om u, als burger, in te lichten

over plannen die op stapel staan of over

aanvragen voor projecten (bijvoorbeeld

een verkavelingsaanvraag) of bouwwer-

ken (bijvoorbeeld een GSM-mast). U kan

deze plannen of aanvragen inkijken en uw

mening hierover kenbaar maken.

Eventuele bezwaren of bemerkingen wor-

den dan in overweging genomen bij het ne-

men van een definitieve beslissing rond

een aanvraag en kunnen - afhankelijk van

de argumentatie - aanleiding zijn om een

aanvraag negatief te adviseren of zelfs

te weigeren.

Het feit dat een openbaar onderzoek

rond een dossier wordt gevoerd, be-

tekent dus geenszins dat dit dossier

de goedkeuring van het schepen-

college geniet. Integendeel. Het

schepencollege wil de aanvraag

juist samen met de eventuele

bezwaarschriften behandelen

om zo tot een objectieve be-

sluitvorming te komen.

<  o p e n b a r e  w e r k e n  >

PARKEERSTROOK, VOET- EN FIETSPADEN ZANDSTRAAT EN DORP

gemeentelijke dienst Openbare Werken
afdelingshoofd - Tarci Verbelen

tel. 03 380 13 45 - fax 03 380 13 44
technische.dienst@zoersel.be

info
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Hoe kom ik het te weten?
Een aankondigingsbord aan het gemeente-

huis, aan de loketdiensten en op het betrok-

ken perceel meldt wanneer er een

openbaar onderzoek plaatsvindt. In een

aantal wettelijk bepaalde gevallen worden

ook de eigenaars van aanpalende percelen

schriftelijk op de hoogte gebracht. Het is

wegens de strikte termijn voor bekendma-

king echter niet mogelijk hierover telkens

een brede schriftelijke communicatie op te

zetten. Om toch een zo groot mogelijke

ruchtbaarheid te geven aan lopende open-

bare onderzoeken, kunt u vanaf heden ook

terecht op www.zoersel.be voor een stand

van zaken. Voor grotere complexe plannen

wordt wel een bredere communicatie ge-

voerd. Omdat het openbaar onderzoek ver-

plicht moet aangekondigd worden in een

aantal kranten en in het staatsblad, wordt

hiervoor immers ruim op voorhand een ti-

ming opgemaakt. Het gemeentebestuur

maakt voor grotere plannen het openbaar

onderzoek ook kenbaar via de ‘Grootste

Gemene Deler’ of ‘Flits’, de gemeentelijk

website en de elektronische nieuwsbrief.
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Wanneer loopt zo’n onderzoek?
Het schepencollege kan niet kiezen wan-

neer het voor een project een

openbaar onder-

zoek organiseert.

Daarvoor gelden

wettelijke bepalin-

gen. Algemeen kan

gesteld worden dat

een openbaar onder-

zoek moet beginnen 5 à

10 kalenderdagen nadat

de gemeente de aanvraag

heeft ontvangen en een ont-

vangstbewijs heeft overge-

maakt aan de aanvrager.

Hoe lang?
De duur van een openbaar onder-

zoek - uitgedrukt in kalenderdagen

- is afhankelijk van het soort project.

Als algemene regel kunt u aanne-

men dat een openbaar onderzoek 30

dagen duurt. Voor de meer complexe

stedenbouwkundige plannen gaat het

meestal om een termijn van 60 dagen.

U heeft ze zeker al een keer langsheen de weg of op een perceel zien opduiken: grote aan-

kondigingsborden met gele affiches die een ‘openbaar onderzoek’ aankondigen. Uit reac-

ties die we hierover ontvangen, blijkt dat het lang niet voor iedereen duidelijk is wat zo’n

openbaar onderzoek inhoudt. Daarom trachten we in dit artikel de grote lijnen toe te lichten.

<  r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g  >

rinkelt er bij u nu ook een belletje?

gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening
afdelingshoofd - Jan Koninkx

tel. 03 380 13 97
fax 03 380 13 30
ruimtelijke.ordening@zoersel.be

info
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Verkeersveiligheid… Het is en blijft een belangrijk aandachts-

punt, en dit geldt niet in het minst voor onze kinderen. Om die

verkeersveiligheid in de schoolomgeving nog te vergroten,

voerden we eind vorig jaar enkele ‘zones 30’ in. Daarnaast de-

len we dit jaar fluovestjes uit aan alle kinderen van het basis-

onderwijs. Ook bewoners werken plaatselijk met het

gemeentebestuur een verkeersplan uit.

zone 30 ingevoerd
De gemeente kan in zo’n zone 30 kiezen voor een per-

manente of een variabele snelheidsbeperking van 30 km

per uur. In een permanente zone 30, aangeduid met vas-

te borden, geldt - het woord zegt het zelf - altijd een snel-

heidsbeperking van 30 km per uur. In een variabele zone

30 wordt gewerkt met tijdelijk oplichtende borden. Hier is

de 30 km per uur-regel enkel van toepassing op momen-

ten dat er veel kinderen aanwezig zijn in de schoolomge-

ving (’s morgens, ’s middags en ’s avonds). Het voordeel

van zulke borden is dat er geen gewenning optreedt.

Het Vlaamse Gewest, verantwoordelijk voor de gewestwe-

gen, plaatste in de Zandstraat reeds zulke borden en plant

dit in de Handelslei ook te doen. Omdat in de Kerkstraat,

Halle-Dorp, Halmolenweg en de Lindedreef toch ook veel ver-

keer passeert, besliste de gemeenteraad onlangs ook daar

een variabele zone 30 in te voeren. Rond de paasvakantie zul-

len deze effectief door middel van oplichtende borden aange-

duid worden.

In rustigere straten in de omgeving van scholen blijft permanent

een snelheidsbeperking van 30 km per uur van kracht.   

politiezone zorgt voor zichtbare jeugd
De politiezone heeft beslist om geld uit het verkeersveiligheidsfonds te

gebruiken voor de aankoop van enkele duizenden gele fluovestjes.

Bedoeling is deze - bij de start van het nieuwe schooljaar in september -

<  v e r k e e r ( s ) v e i l i g h e i d  >
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gratis uit te delen aan alle basisschoolleer-

lingen. Met deze vestjes willen we de ver-

keersveiligheid nog verhogen en ervoor

zorgen dat de leerlingen nog harder opval-

len in het verkeer. ‘Ik wil gezien worden’ als

opdruk op de rug van het vestje laat aan

duidelijkheid alleszins niets te wensen over.

bewoners werken verkeersplan uit
Bewoners en omwonenden van de Kwikaard

in Sint-Antonius melden al een tijdje dat er te

snel gereden wordt in hun straat. Het sche-

pencollege liet vorig jaar reeds enkele bloem-

bakken plaatsen om de snelheid van het

verkeer af te remmen en de veiligheid te verho-

gen. Uit de korte enquête die het bestuur nadien

hield onder de bewoners, bleek dat de meningen

over deze snelheidsremmers sterk uiteenlopen. 

Daarom riep het college de bewoners op om zich

kandidaat te stellen voor een bewonersgroep en

via die weg mee een verkeersplan voor de Kwikaard

uit te werken. Een aantal geïnteresseerden heeft zich

reeds gemeld. Nadien zal dit plan nog met alle bewo-

ners van de straat besproken worden.

Ook voor de Baron de Caterslaan zal een bewoners-

groep een verkeersplan uitwerken.

Zoals u reeds weet, wordt de vaste buslijn 41.1 sinds 1 oktober 2005 tijdens

de daluren vervangen door de belbus. Als u geregeld gebruik maakt van de

belbus heeft u ongetwijfeld al ervaren dat de reservatietijd sinds begin febru-

ari van 2 op 24 uren is gebracht. Dat betekent dat de belbusklanten dus mini-

maal een volledige dag op voorhand moeten reserveren als ze gebruik willen

maken van de belbus. “Met het oude systeem was de belbus geregeld te laat

en dat probleem doet zich nu veel minder voor”, aldus de vervoersmaat-

schappij. “Een nieuw softwaresysteem zou er echter vanaf de zomer voor

moeten zorgen dat er opnieuw kan overgestapt worden op een reservatie-

tijd van twee uur.” Het gemeentebestuur, dat hier helaas niet van op de

hoogte werd gebracht, is zich ten volle bewust van de problemen die deze

regeling met zich meebrengt, maar is zelf jammer genoeg niet bevoegd

daar iets aan te veranderen. Het belooft deze problemen zeker aan te

kaarten op de eerstvolgende evaluatievergadering met De Lijn. In tus-

sentijd mogen eventuele klachten of bekommernissen steeds aan de

gemeentelijke dienst Verkeer doorgespeeld worden. Die zal De Lijn er

dan toe aanzetten daar in de toekomst rekening mee te houden.

Koop uw kaart op voorhand!
En er is nog meer nieuws van De Lijn. U kan namelijk vanaf 1 maart

uw bus- of tramticket kopen in uw krantenwinkel en supermarkt.

Bovendien reist u op die manier minstens twintig procent goed-

koper dan wanneer u uw ticketje op de bus of op de tram koopt.

Voor een overzicht van de verschillende verkooppunten kan u

terecht op www.delijn.be/vvk of op het nummer 070 22 02 00.

reservatietijd gewijzigd
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gemeentelijke dienst Verkeer
medewerker - Jeroen Claes

tel. 03 380 13 46
fax 03 380 13 30
leefmilieu@zoersel.be
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In Zoersel werden er in 2005 166 fietsdiefstallen vastgesteld, ge-

beurden er 131 aanrijdingen - waarvan 42 met lichamelijk letsel - en

werden er 30 woninginbraken en 15 pogingen tot inbraak gepleegd.

Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de politiezone Voorkempen.

minder woninginbraken
Hopelijk bent u niet een van de ongelukkigen die vo-

rig jaar inbrekers over de vloer kreeg. In 2005 wer-

den er in onze gemeente 45 woninginbraken of

pogingen tot inbraak gepleegd. Dat is echter opmer-

kelijk minder dan in Brecht en Schilde, waar er 84

werden genoteerd. In 2004 waren dat er in Zoersel

bovendien nog 51. De dalende tendens van de vori-

ge jaren heeft zich dus ook in 2005 voortgezet.

Die daling is hoogstwaarschijnlijk deels te danken

aan de Inbraak Preventie Acties (IPA). In gans de

politiezone Voorkempen (Brecht, Malle, Schilde en

Zoersel) werden er in 2005 zo’n 26 nachtelijke IPA’s

georganiseerd. Daarbij werden 2.797 voertuigen en

930 personen gecontroleerd. Dit resulteerde in heel

wat vaststellingen. Het preventief karakter van de-

ze acties kan dan ook niet onderschat worden.

Daarnaast zijn er in onze politiezone ook 16

Buurtinformatienetwerken (BIN) operationeel,

waarvan zes in Zoersel. Dit wil zeggen dat er zowat

2.800 woningen - of 37 % - binnen een BIN-om-

schrijving gelegen zijn. Net als in 2004, bleek ook

vorig jaar dat er minder inbraken gebeuren in een

BIN-omschrijving. Ook deden nog heel wat inwo-

ners beroep op de subsidie.

duurdere fietsen in trek bij fietsendieven
Ook de fietsendieven hebben in 2005 weer toegeslagen. In

Zoersel werden er 166 fietsdiefstallen vastgesteld. Dat is

33 % van het totaal aantal fietsdiefstallen in de politiezone.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste fietsen overdag gestolen

worden, tussen 8 en 17 uur. In Zoersel zijn vooral het kruis-

punt Bethaniëlei-Kapellei, de bibliotheek aan de Handelslei

en het Zonneputteke (Zoezel) geliefde plaatsen om met ie-

mand anders’ fiets aan de haal te gaan. Investeren in een

degelijk slot is dus zeker geen weggegooid geld. 

Verder blijkt dat vooral duurdere fietsen van gekende mer-

ken in trek zijn. Daaruit kunnen we concluderen dat heel wat

fietsen wellicht gestolen worden om verder te verkopen. Die

vaststelling werd eind februari 2006 bevestigd toen er -

dankzij een alerte getuige - fietsdieven konden aanhouden

worden. Intussen werden er al 35 fietsen terug aan de eige-

naars bezorgd.

doden en zwaar gekwetsten bij aanrijdingen gedaald
Vorig jaar gebeurden er in Zoersel 131 aanrijdingen, waar-

van 42 met lichamelijk letsel. In tegenstelling tot 2004, viel er

gelukkig geen dodelijk slachtoffer te betreuren. In de gehele

politiezone telden we vorig jaar jammer genoeg nog 5 doden.

Het jaar voordien waren dat er echter nog 14. Dat is toch een

behoorlijke daling. Ook het aantal zwaar gekwetsten vermin-

derde sterk, namelijk van 63 in 2004 tot 46 in 2005.

<  p o l i t i e  >

even wat cijfers in ogenschouw nemen

lokale politie Voorkempen
directeur operaties
Joseph De Labey

tel. 03 313 02 02
fax 03 385 15 52
politie@politie.voorkemepen.be

info
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Er staan in onze gemeente een aantal sport- en verenigingslokalen op zone-

vreemd terrein, wat betekent dat zij in een gebied liggen waar ze volgens het

gewestplan niet thuis horen. Het gemeentebestuur heeft een tijdje terug een

‘BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) zonevreemde sport en recreatie’ ingediend

bij de Vlaamse Overheid. Daarmee wilde het de toelating bekomen om deze

lokalen te behouden en - indien gewenst - uit te breiden.

Voor enkelen onder u is er reeds goed nieuws. Dirk Van Mechelen, Vlaams

minister van Ruimtelijke Ordening, heeft immers op 22 februari de deelplan-

nen van het sectoraal BPA zonevreemde sport en recreatie goedgekeurd voor

de terreinen van de Chirojongens van Sint-Antonius, het voetbalveld aan de

Raymond Delbekestraat en de tennisterreinen van TC Den Otter. Door deze

goedkeuring kunnen er nu op korte termijn een aantal zeer concrete knelpun-

ten en problemen (bijvoorbeeld verbouwen en uitbreiden van verenigingslo-

kalen) waarmee deze verenigingen te kampen hebben opgelost worden.

De deelplannen voor twee andere sites, namelijk de voetbalterreinen van KFC

Eendracht en het paardenoefenveld van de LRV aan de Herentalsebaan, wer-

den helaas niet goedgekeurd. De minister vraagt hiervoor bijkomende argu-

menten die een bestendiging en eventuele uitbreiding van deze terreinen kan

rechtvaardigen. Het schepencollege betreurt dit. Wij hadden immers goede

hoop dat ook deze verenigingen groen licht zouden krijgen. Door de niet-goed-

keuring zal zeker KFC Eendracht de bouwplannen nog moeten uitstellen. Het

gemeentebestuur maakt er een prioriteit van om nu zo snel mogelijk een ruim-

telijk uitvoeringsplan op te maken voor beide gebieden. Ook deze verenigin-

gen moeten immers kunnen werken in een aangepaste accommodatie.

Intussen besliste de gemeenteraad op 15 maart dan ook voor deze twee loca-

ties een RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) op te maken.

bpa zonevreemde sport- en recreatieterreinen

<  r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g  >

Wie tijdens zijn wandel- of fietstocht gere-

geld op zoek is naar een rustig plekje om

even uit te blazen of lekker te picknicken,

zal daar binnenkort heel wat gelegenheid

toe krijgen. Nog voor de zomervakantie

zullen er - verspreid over een aantal toeris-

tische wandel- en fietsroutes in Zoersel -

immers acht zitbanken en vier picknicksets

(houten tafel met vaste banken) worden

geplaatst.

Eind vorig jaar kreeg het gemeentebestuur

vanuit Toerisme Provincie Antwerpen

(TPA) het aanbod om deze rustbanken en

picknicksets, volledig gratis, te bestellen.

TPA maakte hiervoor binnen haar budget

meer dan 100.000 euro vrij. Met dit aanbod

wil TPA gemeentebesturen stimuleren om

de toeristisch-recreatieve routes die op

hun grondgebied lopen - zijnde wandelwe-

gen en fietsroutes - verder uit te bouwen en

op te waarderen.

Dit aanbod kwam voor onze gemeente net

op het juiste moment, nu het nieuwe wan-

delnetwerk een meer dan overweldigend

succes kent. In samenwerking met de vzw

‘Toerisme Zoersel’ bestelde het gemeente-

bestuur dan ook meteen een aantal rust-

banken en picknicksets om langsheen de

verschillende wandel- en fietsroutes te

plaatsen. Vanaf deze zomer kunt u dus op

heel wat leuke plaatsen even een adem- of

lunchpauze nemen.

<  t o e r i s m e  >

rust- en picknickplaatsen
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zonder het te weten
Wie niet binnen de voorziene termijn aansluit bij de

zorgkas van zijn keuze, wordt bovendien automatisch

lid van de Vlaamse Zorgkas. Dat betekent echter ook

dat heel wat mensen - buiten hun weten om - reeds lid

zijn van een zorgkas en dus ook hun jaarlijkse bijdra-

ge moeten betalen. Personen die in het verleden hun

ledenbijdrage niet (of niet volledig) betaalden, hebben

intussen vermoedelijk reeds een schorsing van de

tenlasteneming opgelopen. Dat wil zeggen dat zij voor

ieder jaar dat ze niet, te laat of onvolledig betaalden

gedurende vier maanden geen financiële tegemoet-

koming zullen ontvangen.

eenmalige kans
De Vlaamse regering biedt deze mensen nu echter

eenmaal de kans om zich in regel te brengen met de

Vlaamse zorgverzekering.

regularisatie?
Als u uw nog verschuldigde bijdragen betaalt vóór 30

april 2006, wordt de schorsing die u reeds hebt opge-

lopen kwijtgescholden. Betaalt u na 30 april 2006, dan

blijft uw schorsing behouden. U moet er rekening mee

houden dat de ledenbijdragen over de voorbije jaren

hoe dan ook verschuldigd blijven.

U bent nog jong en denkt nog lang niet aan de tijd wanneer u hulp zal nodig hebben? Of u

bent nu al aangewezen op de zorgverlening van anderen, maar weet niet dat een deel van

uw kosten kan worden terugbetaald? Als u zich aansluit bij een zorgkas, hoeft u zich daar

geen zorgen meer over te maken.

word lid van een erkende zorgkas
Als lid van een erkende zorgkas - die instaat voor uw zorgverzekering -

heeft u immers recht op een maandelijkse financiële tegemoetkoming

wanneer u zorgbehoevend wordt.

Om dit mogelijk te maken, is elke

Vlaming ouder dan 25 jaar

sinds januari 2002 verplicht

zich aan te sluiten bij een

erkende zorgkas en

een jaarlijkse bijdra-

ge (25 euro) te be-

talen. Om lid te

worden, kunt u

steeds terecht bij

uw mutualiteit of bij

de Vlaamse Zorgkas,

de zorgkas van de

Vlaamse

Overheid.

zorgkas verplicht vanaf 25 jaar

<  o c m w  >
Openbaar Centrum Maatschappelijk Welzijn
seniorenconsulente - Rarenne Boyen
verantwoordelijke Gezinszorg - Annick Bartels

tel. 03 312 94 20 - fax 03 312 94 25
ocmw@zoersel.be

info
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H U I S A R T S E N
Bel naar het NUMMER 1207 van de inlichtingendienst als u wil
weten welke huisarts van wacht is.

T A N D A R T S E N
Bel naar het CENTRAAL OPROEPNUMMER 03 448 02 20 als u 
wil weten welke tandarts van wacht is.

A P O T H E K E R S
Bel naar het ALGEMEEN OPROEPNUMMER 0900 10 500 als u wil
weten welke apotheker van wacht is.

G E M E E N T E R A A D
Eerstvolgende gemeenteraden: woensdag 19 april, woensdag 17
mei en woensdag 21 juni.

A D V I E S R A D E N
De erkende adviesraden bestaan hoofdzakelijk uit verenigingen
en/of geïnteresseerde burgers.
Gemeenteraadsleden en afgevaardigden van politieke fracties
hebben hier enkel een adviserende stem. De vergaderingen van
alle erkende adviesraden zijn openbaar.
Wil u op één van deze vergaderingen aanwezig zijn, contacteer
dan de secretaris van de betrokken adviesraad.

gecoro...........Jan Koninkx, tel. 03 380 13 97

milieuraad...........Monique De Feyter, tel. 03 380 13 43

cultuurraad...........Elsebie Huybrechts, tel. 03 380 13 93

sportraad...........Clara Deckers, tel. 03 380 13 93

jeugdraad...........Kristien Schryvers, tel. 03 380 13 92

seniorenraad...........Rarenne Boyen, tel. 03 312 94 20

derde wereldraad...........Erik Fuhlbrügge, tel. 03 380 13 95

ondernemersraad...........Erwin Dirks, tel. 03 380 13 13

welzijnsraad...........Erik Fuhlbrügge, tel. 03 380 13 81

W A C H T D I E N S T E N

P O L I T I E K E  K A L E N D E R

5 0  J A A R  S A M E N
Paul en Suzanne VAN KETS - BELPAIRE

Willy en Maria PEERS - VAN HOOF

Henri en Sara JACOBS - VAN WINCKEL

Leo en Julia BREUGELMANS - DE BEUCKELAER

Ludovicus en Maria PEETERS - NAULAERS

Gustave en Greta SMETS - BERGERS

6 0  J A A R  S A M E N

Jozef en Vivina OORTS - VANLEENE

Armand en Yvonne VAN HERCK - MATTHYSSEN

Petrus en Louisa WOLPUT - SMOLDERS
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