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Gemeentehuis
Kasteeldreef 55 (03 380 13 00)

Loketdienst Zoersel
Oostmallebaan 15 (03 312 94 10)

Loketdienst St.-Antonius
Handelslei 108 (03 380 13 80)
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Dank, dank, dank! 1.000 maal dank!

Neen, 1.000 maal is veel te weinig. Zoersel telt immers veel meer dan

1.000 vrijwilligers en die verdienen allemaal meer dan 1.000 maal dank.

Dank voor hun inzet, dank voor hun enthousiasme. Zij allemaal maken

Zoersel mee tot hartelijke gemeente.

Daarom ‘overvielen’ we er de voorbije weken een aantal om hen eens

figuurlijk in de bloemetjes te zetten.

Dat figuurlijk bloemetje verdient ook zeker Wivina Demeester. Ondermeer

voor haar inzet inzake orgaandonatie. Ook dat is vrijwillige hulp van de

bovenste plank. Voor haar baanbrekend werk kreeg zij een eredoctoraat.

Al is het woord ‘baan’ in het kader van vrijwilligerswerk wel heel

paradoxaal.

Wilt u zich ook vrijwillig mee inzetten voor onze gemeente, dan kunt u zich

ook kandidaat stellen voor één van onze adviesraden.

Vrijwilligerswerk, het verdient appreciatie. Elk vrijwillig engagement

overigens.

En daarmee hebben we de lente ingezet. Al hebben we geen echte winter

gehad. ‘De opwarming van de aarde’, wordt zo wel heel concreet. Samen

kunnen we er echter heel wat aan doen. Door vrijwillig een aantal maat-

regelen te nemen, ook in eigen huis. Anders bloeien er binnenkort rozen in

de winter.

En als we nu eens allemaal vrijwillig wat trager en voorzichtiger zouden rij-

den… Goed voor onze veiligheid, goed voor het milieu. Dan verdienen we

allemaal een bloempje. Eentje dat, zoals normaal, bloeit in de zomer.

Katrien Schryvers
burgemeester

NIEUWE BROCHURE

Residentie ‘De Loteling’

Na een periode van acht jaar was de brochure over serviceflats Residen-
tie ‘De Loteling’ toe aan een nieuwe look en herwerkte inhoud, zo dacht
men bij het ocmw. Vanaf vandaag kunt u er dan ook terecht voor een spl-
internieuwe brochure over de 24 serviceflats aan de Kapellei. U kunt de
nieuwe brochure aanvragen per e-mail naar thuiszorg.ocmw@zoersel.be,
het gratis nummer 0800 12 113, of ze tijdens de kantooruren afhalen bij
het ocmw in de deelgemeente Zoersel aan de Oostmallebaan 50.
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OPENBARE VERPACHTING

Landbouwgrond
Het ocmw verpacht binnenkort twee
loten landbouwgrond, meer bepaald
tussen Liefkenshoek en de Kanton-
baan. Deze landbouwgronden zijn
volgens het kadaster 1 ha 76a en
55ca groot en worden verpacht voor
een maximum pachtprijs van 101,87
euro en 129,05 euro.
Geïnteresseerd?
Laat het ons dan - aangetekend - ui-
terlijk op 10 april 2007 weten. Richt uw
brief aan de voorzitter van het ocmw,
Paul Van Wesenbeeck, en vermeld
duidelijk op de omslag ‘Openbare ver-
pachting - inschrijving’. Alle voorwaar-
den van inschrijving en toewijzing
kunt u bekomen bij het ocmw,
Oostmallebaan 50, tel. 03 312 94 20,
fax 03 312 94 25, ocmw@zoersel.be.

OPENBARE WERKEN

Bloemenwijk 3de fase
De wegen- en rioleringswerken in de
Bloemenwijk zijn volop aan de gang.
In de Gestelsebaan, de Korenbloem-
laan en het gedeelte van de Zonne-
bloemlaan tot aan de Salvialaan is de
riolering intussen gelegd. Volgende
stap is de opritten aanleggen en de ri-
oolaansluitingen in deze straten. Als
al het ondergrondse werk afgelopen
is, start men met de afwerking van de-
ze straten, meer bepaald het funderen
van de weg en het leggen van beton-
nen kantstroken en een asfaltonder-
laag. Als de aannemer daarmee klaar
is, wordt begonnen met de aanleg van
de riolering in de Zonnebloemlaan
richting Baron de Caterslaan. De Sal-
vialaan komt als laatste aan de beurt.
Inmiddels werken de nutsmaatschap-
pijen in deze laatste twee straten ver-
der.

Oude Baan
De werken in de Oude Baan verlopen
vlot. De riolering werd volledig aange-
legd en ook de huis-
aansluitingen zijn
afgewerkt. De aan-
nemer kon eventjes
niet voort toen
Eandis de gaslei-
ding vernieuwde en
ontdubbelde. Als al-
les volgens plan-
ning is verlopen,
zou de betonnen
kantstrook en de
asfalt intussen gelegd moeten zijn. De
aannemer werkt de straten en de ber-
men vervolgens verder af.

BRAND- EN

GERIEFHOUT

Openbare verkoop
Op 21 april verkoopt het
gemeentebestuur in het
gemeentepark een aan-
tal loten hout, afkomstig
van het vellen en snoeien
van bomen. Eén lot is
zo’n drie à vier m3 groot.
Heeft u belangstelling?
Kom dan een kijkje ne-
men op 21 april, om 10
uur in het gemeentepark
(verzamelen aan het ge-
meentehuis). U kunt ter
plaatse bieden op ver-
schillende loten. Het ver-
koopreglement en bijko-
mende inlichtingen kunt u
bekomen bij onze milieu-
ambtenaar, Monique De
Feyter, tel. 03 380 13 43.

MET DE TREIN

NAAR ANTWERPEN

Buslijn naar Brecht 
Dit jaar nog zullen we
vanuit Brecht de trein
kunnen nemen naar
Antwerpen. Met de komst
van het station in Brecht
zal tegelijkertijd ook het
regionaal vervoer uitge-
breid worden. Op die ma-
nier wordt iedereen in de
Noorderkempen meteen
een pak mobieler. Het ge-
meentebestuur is nu vra-
gende partij om ook
tussen Zoersel en het
nieuwe station in Brecht
een busverbinding te
voorzien. We willen u na-
melijk de mogelijkheid
bieden om via een snelle
en rechtstreekse verbin-
ding tot aan het station in
Brecht te geraken, van
waaruit u dan heel snel in
Antwerpen bent. Het ge-
meentebestuur zit bin-
nenkort samen met De
Lijn om deze mogelijk-
heid te bespreken. Wij
houden u op de hoogte.

2007/1 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 3

NIEUW

Attest van erfopvolging
Vanaf 1 februari kunt u rekeningen
van overledenen laten deblokkeren
op basis van een ‘Attest van erfop-
volging’. Dit attest kunt u gratis ver-
krijgen bij het lokale registratiekan-
toor van de Federale Overheids-
dienst Financiën, Liersebaan 52,
2240 Zandhoven. Voorwaarde is
wel dat de rekeningtegoeden van
de overledene niet hoger zijn dan
50.000 euro. Voor hogere bedragen
aanvaarden de banken nog altijd al-
leen een notariële akte of een ‘akte
van bekendheid’, afgeleverd door
de vrederechter. Gaat het om be-
dragen onder de 744 euro, dan kunt
u ook terecht bij het gemeentebe-
stuur voor de afgifte van een erf-
rechtverklaring.

GEEN TIJD OM TE STRIJKEN? 
Breng uw wasmand naar het
strijkatelier 
Kijkt u ook elke week op tegen die
berg strijk, of heeft u gewoon geen
tijd om eraan te beginnen? Breng
uw wasmand dan naar het strijkate-
lier. Met één dienstencheque van
6,70 euro (4,69 euro na fiscale af-
trek) kunt u er zestig minuten werk-
tijd betalen. U zet uw wasmand af
en komt binnen de afgesproken ter-
mijn alles netjes gestreken terug
ophalen. Het strijkatelier vindt u in
de cafetaria van de oude sporthal
van volleybalclub VC Zoersel aan
de Kapelstraat 15. Het is open op
maandag van 15 tot 19 uur, dinsdag
en vrijdag van 7 tot 11 uur, woens-
dag van 11 tot 15 uur. Donderdag
gesloten. 
Voor meer info:
www.dienstencoop.be of 
tel. 070 22 33 41 (Landelijk Dien-
stencoöperatief).
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Wij hadden, naar aanleiding van deze dubbele verjaardag, ook een gezellige, boeiende

babbel met deze twee zeer geïnspireerde mensen die het leven nog steeds omarmen.

“We nemen elke dag een hele reeks pilletjes, maar mogen verder niet klagen over onze

gezondheid”, steekt Mariëtte van wal. “Ik ben een goed half jaar geleden wel geopereerd

aan mijn ogen”, pikt Pol in, “maar heb er nu gelukkig geen last meer van.” Waarop Mariëtte

stilletjes haar wenkbrauwen fronst en me toefluistert dat die operatie eigenlijk al zo’n vier

jaar geleden is. Wat vliegt de tijd.

<  t o e r i s m e  >

Pol en Mariëtte. Zo kent u zeker en vast de

‘Madonna met kind’ op de hoek van de

Wisselstraat in Antwerpen, of de reuzen

Antigoon en Pallas Athene, de historische

gevels op de Grote Markt, of de voorgevel

van het internationaal Zeemanshuis. “Er

staan zelfs beelden van ons in Finland”, al-

dus een trotse Pol.

l i n d e b o o m
Over de vraag wat zijn beste werk ooit is,

moet hij niet lang nadenken. “Het

Zonnebloemmeisje! Dat beeld staat nu bij

ons in de tuin, maar werd ooit tentoonge-

“Wij leven voor elkaar, én voor de kunst”

p a s s i e
Pol en Mariëtte leerden elkaar kennen in

1949, in de kunstacademie in Antwerpen,

waar hij lesgaf en zij school liep. Sindsdien

delen ze niet alleen de passie voor elkaar,

maar ook die voor kunst. “Wij zijn nog elke

dag úren aan het beeldhouwen, tekenen

of schilderen”, vertelt Pol enthousiast.

“We kunnen dat gewoon niet laten. Ik

heb altijd getekend, al van jongs af aan.

Ik was een jaar of drie toen ik mijn eerste

tekening maakte.” Intussen, zo’n 92 jaar la-

ter, is men tot ver buiten België vertrouwd

met het schilder- en beeldhouwwerk van

Bijna zestig jaar zijn ze samen,

Zoerselse ereburgers Pol Van Esbroeck

en Mariëtte Coppens. En al zou je het

hen allerminst aangeven, ze vierden on-

langs respectievelijk hun 95ste en 75ste

verjaardag.

Het gemeentebestuur en de vzw

Toerisme Zoersel maakten van de gele-

genheid gebruik om dit kunstenaars-

koppel, op 10 februari, eens extra in de

bloemetjes te zetten tijdens een groot

verjaardagsfeest. Als kers op de taart

deelde de vzw Toerisme die dag mee dat

zij, als blijk van dank en als eerbetoon

aan Pol en Mariëtte, op 22 april de Van

Esbroeck-Coppenswandeling zal ope-

nen. Het wordt een route langsheen

plaatsen waar de mensen die op de

Lindeboom staan afgebeeld, leefden.

Aan de hand van grote foto’s en bijbe-

horende teksten kunt u als het ware ken-

nis maken met de figuren van toen. De

wandeling wordt ingehuldigd op 22 april

en loopt heel de zomer lang, tot

1 oktober. Vanaf 22 april

kunt u de wandelrou-

te bekomen in het

Lindepaviljoen.

4 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 2007/1



gemeentelijke dienst Toerisme
afdelingshoofd - Bart Van Santvliet

tel. 03 380 13 93
fax 03 385 29 09
toerisme@zoersel.be

info

steld in het Middelheimmuseum. Wijlen

Koning Boudewijn nam er toen een optie

op. Dat is intussen meer dan dertig jaar ge-

leden, en we hebben er sindsdien niets

meer over gehoord. Misschien maar goed

ook, want we zouden het heel moeilijk heb-

ben ervan te moeten scheiden.”

Velen onder u zullen Pol en Mariëtte ech-

ter in de eerste plaats kennen als de beeld-

houwers van de Zoerselse Lindeboom en

zijn takken, waar ze meer dan tien jaar lang

samen aan gewerkt hebben. “Ik moet eer-

lijk toegeven dat ik me toen soms heb af-

gevraagd waaraan ik begonnen was”, lacht

Pol.

s c h o n e  s t i e l  
Maar als het van hen afhangt, doen ze nog

jaren verder met wat ze bezig zijn. “Het is

een schone stiel”, zegt Pol, “maar je moet

er gezond voor zijn, zowel van lichaam als

van geest.” Dat is dan ook wat we Pol en

Mariëtje van harte toewensen!

2007/1 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 5
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<  b r a n d w e e r  > gemeentelijke brandweer
sergeant - Ludo Peeters

tel. 03 385 23 79
gsm 0476 42 53 07
brandweer@zoersel.be

info

Naar jaarlijkse gewoonte bracht burgemeester Katrien Schryvers tijdens de februarizitting

van de gemeenteraad verslag uit over de werking van de brandweer het afgelopen jaar. De

opties die in 2005 werden uitgetekend, werden in 2006 uitgewerkt.

h u l p p o s t
Zo kreeg de brandweerkazerne een facelift en werd er in de

deelgemeente Sint-Antonius een tijdelijke hulppost opge-

richt. Deze post vindt een onderkomen in de gebouwen

van de Technische Dienst van de vzw Emmaüs (PC

Bethanië), met wie hiervoor een overeenkomst werd

aangegaan. Vanuit deze hulppost kan de brandweer

sneller ter plaatse zijn bij een oproep uit Sint-

Antonius of het meest nabije gedeelte van Halle.

Om ervoor te zorgen dat de brandweer ook snel ter

plaatse is in het zuidelijke deel van Halle, sloot het

gemeentebestuur een samenwerkingsovereen-

komst met buurgemeente Zandhoven. Dankzij de-

ze overeenkomst zal - naast de brandweerdienst

van Zoersel - voor een aantal interventies in Halle

ook die van Zandhoven mee opgeroepen worden.

Met de invoering van deze maatregelen heeft de ge-

meente er meteen voor gezorgd dat de optimale nor-

men van aanrijtijden bij dringende interventies - die in

2005 werden opgesteld na een risicoanalyse in opdracht

van de gouverneur van de provincie Antwerpen - over heel

het grondgebied van de gemeente bereikt werden.

Dit alles kon echter alleen bereikt worden met, en dankzij, de inzet

van het hele korps. De stagiairs die vorig jaar werden aangeworven,

hebben hieraan ook zeker hun steentje bijgedragen. Zij hebben intussen

nagenoeg allemaal hun basisopleiding met succes beëindigd.

snel & efficiënt



Interventies
Als u de pech heeft beroep te moeten doen op

de hulpdiensten, is het natuurlijk fijn te kunnen

rekenen op een efficiënte bijstand. Dat de vei-

ligheid en hulpverlening door onze vrijwillige

brandweerploeg goed werd verzekerd, heb-

ben heel wat mensen het afgelopen jaar kun-

nen ondervinden. Zo kreeg de brandweer 48

oproepen voor brand, waarvan veertien

voor een schouwbrand, acht voor een wo-

ningbrand en zes keer voor een loos alarm.

Opmerkelijk was de brand in het chirolo-

kaal in Sint-Antonius, die werd veroorzaakt

door het drogen van kledij op de verwar-

ming. Er werd ook uitgerukt voor een keu-

kenbrand als gevolg van een defecte

oververhitte frituurketel, een brandende

drankautomaat en een oproep voor een

bosbrand, waar werd vastgesteld dat het

enkel om het verbranden van afval ging.

Daarnaast moest het team nog 231 keer

uitrukken voor allerhande interventies,

met de verdelging van wespennesten

op kop: bij 69 interventies werden 328

wespennesten vernietigd. Van een

wespenplaag, zoals in 2004, was ech-

ter geen sprake. Andere veel voorko-

mende interventies waren het

vrijmaken van de openbare weg

(58x), redden van dieren (11x), over-

stromingen (7x) en verkeersongeval-

len (9x), waarbij jammer genoeg

twee dodelijke slachtoffers vielen. Er

werd ook uitgerukt toen er bij graaf-

werken in een tuin twee bommen te

voorschijn waren gekomen.

Kortom, ons brandweerkorps le-

verde in 2006 opnieuw uitstekend

werk. Een welgemeende dank u

wel aan onze brandweerlieden is

dus zeker verdiend.

noodnummer van cruciaal belangHopelijk overkomt het u nooit, maar stel: u heeft een ongeval. Het ur-
gentiepersoneel ter plaatse wil zo snel mogelijk een familielid of
vriend van u verwittigen. In tegenstelling tot vroeger, hebben de
meeste mensen tegenwoordig wel een gsm op zak, maar het pro-
bleem is dat de lijst met telefoonnummers hierin zodanig lang is, dat
men niet weet wie te contacteren. Het zou dus een goed idee zijn,
mocht iedereen een standaardnaam in zijn gsm zetten die overeen-
stemt met de persoon die als eerste moet gewaarschuwd worden in
een noodgeval.

ICE
Het voorstel circuleert om ICE als standaardnaam te gebruiken. ICE
staat voor ‘In Case of Emergency’, Engels voor ‘in geval van nood’.
Bedoeling is dat u in uw gsm een adres creëert onder de naam ICE,
waaronder u het telefoonnummer opslaat van de persoon die moet
gecontacteerd worden in geval van nood. Indien u verschillende num-
mers wilt opslaan, maak dan gebruik van de namen ICE1, ICE2,
ICE3. Op die manier weten politie, ambulanciers, dokters, enz. zeer
snel wie ze moeten contacteren, waardoor kostbare tijd kan bespaard
worden. Als u bijvoorbeeld zwaargewond bent, kan het van cruciaal
belang zijn om snel een familielid te spreken, bijvoorbeeld om medi-
sche informatie in te winnen.Om zo’n systeem van noodnummers te doen werken, is het belang-
rijk dat iedereen het nummer onder dezelfde, algemeen bekende
naam opslaat. Aarzel dus niet dit te doen. Het is makkelijk, het kost u
niets en het kan mogelijk ooit uw leven redden.
112
Mocht u ooit zelf de hulpdiensten moeten alarmeren, denk er dan aan
dat u hiervoor mét uw gsm het nummer 112 moet vormen. Dit num-
mer werkt bovendien overal in de Europese Unie.

2007/1 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 7
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Tijdens de installatievergadering begin januari legden schepe-

nen en raadsleden de eed af in handen van burgemeester

Katrien Schryvers.

Wij laten u graag kennis maken met ons nieuwe bestuur.

1 burgemeester Katrien Schryvers (CD&V/N-VA) neemt de al-

gemene coördinatie van het politiek beleid op zich.

Daarnaast is zij ook bevoegd voor veiligheid (brandweer,

politie, ...), feestelijkheden & protocol, bevolking & burgerlij-

ke stand, kieszaken, informatie - communicatie & inspraak,

seniorenbeleid, ruimtelijke ordening & stedenbouw, onder-

wijs, deeltijds kunstonderwijs en wijkwerking.

2 eerste schepen Bart Sebreghts (CD&V/N-VA) is bevoegd

voor financiën & begroting en boekhouding, patrimonium,

coördinatie nutsvoorzieningen, personeel & organisatie,

dienstverlening & kwaliteit, integratie gemeente & OCMW,

informatisering en publiekprivate samenwerking. 

3 tweede schepen Max Frans (CD&V/N-VA) is bevoegd voor

aanleg & onderhoud wegen, aanleg & onderhoud parken en

plantsoenen, onderhoud grachten, waterlopen en bermen,

groenonderhoud, onderhoud gebouwen, energiebeheer

gemeentelijke gebouwen, begraafplaatsen, uitvoering lo-

gistieke hulp aan verenigingen, middenstand en uitleen-

dienst.

4 derde schepen Bob Peeters (GPS) behoudt leefmilieu, na-

tuurbeleid, dierenwelzijn, bosbeheer, afvalverwerking, ver-

keersveiligheid & -leefbaarheid, openbaar vervoer en

internationale samenwerking.

5 vierde schepen Luc Kennis (CD&V/N-VA) wordt verantwoor-

delijk voor jeugd, toelagen voor jeugdinitiatieven & -vereni-

gingen, beheer jeugd- en speelinfrastructuur, gezinsbeleid,

kinderopvang en landbouw. 

6 vijfde schepen Liesbeth Verstreken (CD&V/N-VA) krijgt eman-

cipatie, cultuur, tewerkstelling & sociale tewerkstellingspro-

jecten, gezondheidszorg en -preventie, drugsbeleid,

toelagen voor culturele initiatieven & -verenigingen, beheer

culturele infrastructuur, kunst & kunstpatrimonium, biblio-

theek en rechtszaken.

7 zesde schepen Marc Somers (GPS) wordt verantwoordelijk

voor sport, toelagen voor sportinitiatieven & -verenigingen,

beheer sportinfrastructuur en -exploitatieovereenkomsten,

toerisme, jumelages en vormingsdienst.

8 zevende schepen, en tevens OCMW-voorzitter, Paul Van
Wesenbeeck (CD&V/N-VA) is bevoegd voor OCMW, sociale

zaken, pensioenen, gehandicaptenzorg, sociale toelagen,

toelagen voor sociale initiatieven en sociale huisvesting.
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1 Paul Van Wesenbeeck, CD&V/NVA
Halle-Dorp 97, tel. 03 384 13 04

2 Jan Beuckelaers, Vlaams Belang
Parklaan 8, tel. 03 312 04 62

3 Hugo Bulckens, Vlaams Belang
R. Delbekestraat 347, tel. 03 236 88 89

4 Alfons Christiaensen, CD&V/NVA
Berkenlaan 25, tel. 03 384 36 85

5 Dirck Haest, CD&V/NVA
Kapelstraat 7, tel 03 311 57 21

6 Constant Meeussen, Vlaams Belang
Medelaar 85, tel. 03 383 48 34

7 Martine Roelants, CD&V/NVA
Halle-Dorp 64, tel. 03 385 96 98

8 Gabriëlla Van Dyck, GPS
Zoerselsteenweg 14, tel. 03 366 28 62

9 Hildegarde Van Peer, VLD
Meerheide 28, tel. 03 344 57 47

10 Greet Verellen, VLD
Zoerselhoek 10, tel. 03 385 07 11

11 Louis Verheyen
CD&V/NVA
Herentalsebaan 168
tel. 03 312 12 42

1 Walter Vochten, Vlaams Belang
Handelslei 62, tel. 03 384 08 18

2 Stan Bartholomeeussen, VLD
Oostmallebaan 46, tel. 03 311 64 59

3 Guido Pacquée, GPS
Salvialaan 26, 03 385 20 36

4 Mario Verbeek, Vlaams Belang
Donker Woud 9, tel. 03 383 40 02 

5 Walter Van Hofstraeten, VLD
Kievitheide 69, tel. 03 289 77 28

6 Peter Oorts, CD&V/N-VA
Heideweg 18, tel. 03 383 42 09

7 Carolina De Poorter, Vlaams Belang
Felix Wyterslaan 3, tel. 03 322 19 46 

8 Wim Govers, CD&V/N-VA
Jukschot 33, tel. 03 383 57 10  

9 Katleen Verbergt, CD&V/N-VA
Zoerselsteenweg 57, tel. 0476 26 92 98

10 Karin Govers-Geysen, CD&V/N-VA
Winkelhoeve 4, tel. 0476 36 18 00

11 Peter Lambrechts, VLD
Ronkaartweg 32, tel. 03 226 48 87

12 Fanny Schenkels, Vlaams Belang
Monnikendreef 22, tel. 03 311 54 21

13 Suzanne Van Kets-Belpaire, Vlaams Belang
Ronkaartweg 21, tel. 03 383 27 70 

14 Mai Wouters, Vlaams Belang
Oudstrijderslaan 35, tel. 0486 63 75 36

15 Sofie Verlent, VLD
Kwikaard 119, tel. 0497 23 21 00

16 Jos Van Dongen, Vlaams Belang
Ernest Claeslaan 21, tel. 03 385 40 92

17 Jos Vekemans, VLD
Jacobslaan 87, 0485 08 76 23

18 Cisse Severeyns, VLD
Violetlaan 13, tel. 03 289 71 95

19 Gavin Mertes, CD&V/N-VA
Beukenlaan 43, tel. 0472 66 18 53

20 Marjan Vanmontfort, CD&V/N-VA
Priorijlaan 15, tel. 03 311 57 37

11
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Hier vindt u de twintig gemeenteraadsleden in volgorde van anciën-

niteit. De raadsleden met dezelfde anciënniteit staan in volgorde van

behaalde voorkeurstemmen.

Hieronder stellen we u de elf ocmw-raadsleden voor, inclusief de

ocmw-voorzitter Paul Van Wesenbeeck, in alfabetische volgorde.
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vrachtverkeer tot 3,5 ton

De gemeenteraad keurde twee politiereglementen goed die voertuigen

zwaarder dan 3,5 ton verbieden in de Kwikaard, Kerkhoflei en Halmolenweg.

Het zal echter nog enkele maanden duren vooraleer deze reglementen ef-

fectief in voege gaan, want ze liggen momenteel nog ter goedkeuring bij

de minister van Mobiliteit.

gemeentelijke dienst Verkeer
milieuambtenaar - Jeroen Claes

tel. 03 380 13 46
fax 03 380 13 30
leefmilieu@zoersel.be

info

<  v e r k e e r  >

Kwikaard & Kerkhoflei
Tot op heden geldt er in de Kwikaard en de

Kerkhoflei een verbod voor voertuigen

zwaarder dan 5,5 ton, met uitzondering

voor laden en lossen. De werkgroep

‘Verkeersplan Kwikaard’ vroeg echter om

deze situatie te herbekijken. De Kwikaard

en de Kerkhoflei worden namelijk veelvul-

dig gebruikt door schoolkinderen. Boven-

dien zijn dergelijke smalle straten ook niet

geschikt voor zwaar verkeer. De politie ad-

viseerde dan ook om hier een tonnagebe-

perking in te voeren van 3,5 ton in plaats

van 5,5 ton. Opgelet, dit aangepaste ver-

bod zal gelden in de Kwikaard vanaf het

kruispunt met de Handelslei - en niet, zo-

als eerder, vanaf dat met de Jozef Corne-

lissenslaan - tot aan het kruispunt met de

Kardinaal Cardijnlaan. Daarnaast heeft het

ook betrekking op de Kerkhoflei. We hopen

alvast dat de vrachtwagenchauffeurs zich

hieraan zullen houden. Verkeersborden

(verboden voor +3,5 ton) zullen hen er al-

leszins tijdig op wijzen.

Halmolenweg
Ook in de Halmolenweg zullen voertuigen

zwaarder dan 3,5 ton binnenkort verboden

zijn, met uitzondering voor laden en los-

sen. Vrachtwagens, die komen van

Oelegem en via Liefkenshoek en Halmo-

lenweg het centrum van Halle willen berei-

ken, rijden zich namelijk geregeld vast in

het onverharde gedeelte van de Halmo-

lenweg. Dit gedeelte is immers, wegens de

slechte toestand van de weg, absoluut niet

geschikt voor zwaar verkeer. Het zijn ech-

ter die zware jongens zelf die verantwoor-

delijk zijn voor het slechte wegdek.

Bedoeling is dus dat zij, van zodra het poli-

tiereglement in voege treedt, een alterna-

tieve route nemen.



2007/1 GR O O T S T E GE M E N E DE L E R 13

<  i n t e g r a t i e  g e m e e n t e  e n  o c m w  ><  i n t e g r a t i e  g e m e e n t e  e n  o c m w  > gemeentelijke dienst Secretariaat
projectbegeleider - Erwin Dirks

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

info

Wie het Bethaniënhuis nu bezoekt, zal nog weinig herkennen van het voormalige

kloostergebouw. Alle ruimtes zijn ontmanteld en de nodige voorbereidingen wor-

den getroffen om er kantoren en activiteitenruimten in onder te brengen.Terwijl de

aannemer verder werkt in het gebouw, werken gemeente en ocmw verder aan de in-

tegratie van hun diensten. Het Bethaniënhuis moet immers een reflectie zijn van

een open, transparant bestuur waar u als klant snel en efficiënt geholpen wordt.

Een maximale integratie van gemeente en ocmw kan daarbij helpen.

ocmw-voorzitter in schepencollege
Deze integratie kreeg vanaf januari dit jaar formeel al vorm op bestuurlijk vlak. Paul

Van Wesenbeeck, voorzitter van het ocmw, werd namelijk toegevoegd aan het

schepencollege, waar hij bevoegd is voor ocmw, sociale zaken, sociale huisves-

ting, en zo meer. Als lid van het schepencollege zal hij bijgevolg ook deelnemen

aan de zittingen van de gemeenteraad, de punten met betrekking tot zijn bevoegd-

heden toelichten en antwoorden op vragen van gemeenteraadsleden en burgers.

hefboom naar kwalitatieve dienstverlening

één informaticaplatform
De integratie van gemeente en ocmw krijgt

ook vorm op het vlak van ICT. Zo kunt u al-

le diensten, verantwoordelijken en manda-

tarissen, van zowel gemeente als ocmw,

vanaf heden per e-mail bereiken met de-

zelfde extensie *@zoersel.be. Zo willen we

de bereikbaarheid en snelheid van ant-

woord nog verbeteren. Het hele serverpark

is vernieuwd en zo worden ook de eerste

stappen gezet in het globale beheer en het

gezamenlijk gebruik van gegevens en toe-

passingen.

samenwerken 
Om deze integratie verder vorm te geven,

wordt de samenwerking van de twee per-

soneelsgroepen verder gestimuleerd. Dat

gebeurt onder andere door de uitgave van

een gezamenlijk personeelsblad, de orga-

nisatie van een gemeenschappelijke per-

soneelsdag maar ook door intense

samenwerking naar aanleiding van con-

crete projecten. Ook publicaties van ge-

meente en ocmw gebeuren vanaf nu onder

dezelfde noemer. We willen er immers

naar streven u als klant de beste kwalita-

tieve dienstverlening te bieden door meer

en beter samen te werken



Naast de strijd tegen zwerfvuil, wil onze gemeente ook de

strijd tegen pesticiden aangaan. Sterker nog, ze wil tegen

2015 geen pesticiden meer gebruiken. Reeds in januari

2004 voerde de gemeente op bepaalde plaatsen een al-

ternatief groenbeheer in om aan te tonen dat het ook

zonder bestrijdingsmiddelen kon. Zo worden de ver-

schillende begraafplaatsen in groot Zoersel, de pasto-

rijtuin in Halle, het pleintje aan het Lindepaviljoen en het

speelpleintje aan de Melkweg door onze gemeentelijke

Groendienst op een ecologische en duurzame manier be-

heerd. Daarmee bedoelen we de plantkeuze, de groen-

inrichting en het onderhoud zodanig aanpassen dat

bestrijdingsmiddelen vermeden worden. Om u - onze in-

woners - te laten zien waar, en hoe, er aan een alterna-

tief groenbeheer gewerkt wordt, werden er een tijdje terug

op die plaatsen educatieve communicatieborden ge-

plaatst. Hierop kunt u een aantal tips terugvinden om op

een milieuvriendelijke manier, en dus zonder het gebruik

van bestrijdingsmiddelen, aan groenbeheer te doen.

Wat kunt u zelf doen om bestrijdingsmiddelen te mijden?

- Gebruik inheemse planten die be-

stand zijn tegen onze weersomstan-

digheden. Exotische planten zijn

meer vatbaar voor ziekten.

- Maak gebruik van bodembedekkers

of hakselhout als u kale plekjes heeft

tussen de beplanting. Zo vermijdt u

onkruid.

- Probeer zo weinig mogelijk verhar-

dingen aan te leggen in uw tuin. 

Tussen verhardingen groeit vaak on-

kruid. 

- Er bestaan veel nuttige planten en

bloemen die de naam ‘onkruid’ niet

waard zijn. Ze spelen soms een be-

langrijke rol voor vlinders, bijen of an-

dere nuttige insecten.

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

tegen bestrijdingsmiddelen

gemeentelijke dienst Leefmilieu
duurzaamheidsambtenaar - Kim Caremans

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

info
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kakje - zakje?
Hondenpoep op de stoep of

in de berm? Het blijft een van

de grote ergernissen van vele

inwoners. Niets zo vervelend immers als thuiskomen of

uw wagen instappen met hondenpoep aan uw schoe-

nen. We willen de hondeneigenaars onder u dan ook

vragen attenter te zijn voor buren en omgeving. Laat de

plaats waar uw viervoeter zijn behoefte doet, steeds

proper achter. Laat uw hond een hoopje vallen, ruim dit

dan op met een poepzakje. Zo is iedereen tevreden.

Wist u trouwens dat u deze poepzakjes gratis kunt afha-

len in het gemeentehuis en de gemeentelijke loketdien-

sten?

zap zwerfvuil weg!
Een andere ergernis van heel wat mensen is het zwerfvuil langs de straatkant. De

Provincie Antwerpen is zich daarvan bewust en heeft daarom de actie ‘Zap vuil weg met

ZAPPA’ op poten gezet, waaraan ook Zoersel enthousiast deelneemt. Het startschot van

deze actie wordt gegeven op vrijdag 20 april. De leerlingen van de Zoerselse scholen en

het gemeentepersoneel zullen als eerste de handen uit de mouwen steken. Op zaterdag

21 en zondag 22 april springen verenigingen, adviesraden en andere vrijwilligers dan bij

om elk hun eigen buurt proper te ZAPPen. Elke deelnemer krijgt hiervoor vuilniszakken,

handschoenen en ander materiaal. Het gemeentebestuur zorgt bovendien voor ZAPPA-

verzamelpunten, waar het afval wordt opgeruimd. Als afsluiter trakteert de gemeente met

een drankje in het koetshuis. Wilt u graag meehelpen aan deze ZAPPA-actie, hou dan

alvast het weekend van 21 en 22 april vrij. Voor meer info kunt u steeds terecht bij Kim

Caremans van de gemeentelijke dienst Leefmilieu, op het nummer 03 380 13 19.



rij verstandig

Het gebruik van pesticiden treft ook de bijen-

populatie, zo blijkt. De Zoerselse imkersbond

meldt namelijk een grote sterfte onder de bij-

en. Niet alleen het gebruik van bestrijdings-

middelen, is hiervoor verantwoordelijk. Ook de

verspreiding van de varroa-mijt -een parasiet

die bijenvolken aantast- en de veranderende

klimaatsomstandigheden dragen bij tot deze

grote sterfte. We kunnen echter veel doen om

het tij te doen keren. Zo kunnen we in de eer-

ste plaats minder gifstoffen gebruiken in de

tuin en ons energieverbruik verminderen,

maar we kunnen ook bijvriendelijke bomen en

planten aanplanten.

Heeft u een bijvriendelijke tuin?
Bij het aanplanten van onze tuin denken we im-

mers niet meteen aan honingopbrengst voor

de bijen. Nochtans kan een mooie tuin perfect

gecombineerd worden met het aantrekken van

honingbijen.  Er zijn honderden tuinplanten ge-

schikt als drachtplant - dit is een plant die vol-

doende stuifmeel, en dus voedsel voor de

bijen, bevat. In eerste instantie denkt men hier-

bij meestal aan de klassieke borderplanten,

bolgewassen, heesters en bomen, maar ook

gewone weidebloemen, klimplanten en fruitbo-

men voldoen aan deze vereiste. Bij het infor-

matiecentrum voor Bijenteelt (Krijgslaan 281

S33, 9000 Gent, www.honeybee.be, 09-264

49 29, frans.jacobs@rug.ac.be) kunt u alvast

een speciaal samengesteld zaadmengsel voor

een bloemenweide bekomen. De bijenpopula-

tie rekent op u! 
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In de vorige GGD gaven we u tips om

een energiezuinige wagen aan te ko-

pen, maar daar houdt het uiteraard niet

bij op. Ook uw rijstijl beïnvloedt sterk uw

verbruik en dus de uitstoot van schade-

lijke gassen, waaronder het broeikas-

gas CO2. Waar kunt u dan zoal op letten

om ons leefmilieu - maar ook uw geld-

beugel - minder te belasten?

Volg de verkeersstroom, hou voldoen-

de afstand, anticipeer op de gebeurte-

nissen voor u en probeer zo uw snel-

heid constant te houden.

Schakel tijdig over naar een hogere ver-

snelling: bij benzinemotoren is dit bij

een toerental lager dan 2.500 toeren

per minuut, bij dieselmotoren bij een

toerental lager dan 2.000 toeren per mi-

nuut. Met een moderne wagen hoeft u

de motor niet meer tot hoge toerental-

len te dwingen om vlot te versnellen.

Geef niet nodeloos gas en zet uw motor

af wanneer u meer dan 30 seconden

moet wachten.

Rem op de motor en laat hierbij de mo-

tor zo lang mogelijk in dezelfde versnel-

ling. Moderne motoren sluiten automa-

tisch de brandstoftoevoer af zodra u het

gaspedaal loslaat.

Rij niet te snel! Bij snelheden boven 100

km per uur is de snelheid de bepalende

factor voor het brandstofverbruik.

Hou de bandenspanning in de gaten.

Een te lage bandenspanning verhoogt

het verbruik.

Geef zo weinig mogelijk gas als u de

motor start.

Plaats fietsen bij voorkeur op een rek

achteraan het voertuig en verwijder ba-

gagerekken en skiboxen als je ze niet

gebruikt. Een fietsdrager op het dak

verbruikt 20 tot 30 procent meer brand-

stof. Skiboxen veroorzaken tot 10 pro-

cent meer brandstofverbruik, vooral bij

hogere snelheden.

Maak steeds de kofferruimte leeg: meer

gewicht in uw auto, verhoogt het ver-

bruik.

Gebruik de airco verstandig en schakel

hem alleen in als het onbehaaglijk warm

wordt in de auto of wanneer de ramen

beslaan. Een open raampje bij een ho-

ge snelheid geeft tot 5 procent meer

brandstofverbruik, airco zelfs 10 pro-

cent meer.

Laat de auto thuis voor korte ritten,

vooral als de motor nog koud is.

Noteer het brandstofverbruik of gebruik

een boordcomputer: opvolgen van het

verbruik geeft zicht op het resultaat van

uw aangepaste rijstijl.

noodkreet imkersbond
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Fysiek gesproken is Wivina Demeester een vrouw

in pocketformaat, maar zelden was de spreuk

"schijn bedriegt" zozeer van toepassing. Na een

lang onderhoud – het was niet mijn eerste met

haar – wist ik weer waarom ik haar als een indruk-

wekkende dame had onthouden. Mevrouw

Demeester observeert en analyseert messcherp,

formuleert accuraat en overtuigend, en blijft als

mens tegelijk uitermate innemend en charmant.

Een geboren beleidsvrouw!

m o e d i g  b e l e i d
Wat verstaat u zelf onder het begrip 'biomedi-

sche ethiek' mevrouw Demeester?

Demeester: Het gaat over de waarden en normen

die je hanteert in het kader van biologische en me-

een eredoctoraat in biomedische ethiek

<  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

Onder de Zoerselse inwoners vinden we ook een

ex-minister, die men blijkbaar jaren na haar regeer-

periode pas echt naar waarde weet te schatten.

Wivina Demeester kreeg immers enige tijd geleden

een eredoctoraat voor haar verdienste in de biome-

dische ethiek. Dat moet alles te maken hebben met

haar politiek werk.We vroegen het haar gewoon en

maakten meteen ook wat nader kennis met de

vrouw achter de politica.

"Wie mij niet goed kent,
zal mij misschien in een
bepaalde hoek onder-
brengen, maar wie mij be-
ter kent, weet dat ik een
duidelijke overtuiging heb,
maar met een open geest
de anderen tegemoet
treedt."
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dische aspecten. Het gaat om de beoordeling van het leven, in het

licht van ingrijpende levensaspecten als euthanasie, orgaantrans-

plantatie, stamcelonderzoek,... Organen wegnemen bij overlede-

nen bijvoorbeeld, en uitzonderlijk bij levenden (voor een nier voor

een familielid), is een ingrijpend gebeuren, waar tal van medische

en menselijke vragen bij rijzen.

Waarom krijgt u uitgerekend in een dergelijk denkkader een

eredoctoraat?

Demeester: Dat heeft ongetwijfeld veel te maken met de wetge-

ving rond orgaantransplantatie die ik in 1986 als minister van

Volksgezondheid gerealiseerd heb. Die wetgeving stond er al lang

aan te komen maar werd nooit gerealiseerd, omdat men niet uit de

discussie geraakte. Als minister heb ik er mij voor ingezet, opdat

dat wel zou gebeuren, in samenwerking met de universiteiten, de

universitaire ziekenhuizen, juristen, artsen, professoren, praktijk-

mensen,... . Wij waren de eersten in Europa.

In die jaren dook ook aids op als nieuw maatschappelijk ver-

schijnsel...

Demeester: Inderdaad, wat eveneens gepaard ging met de nodi-

ge vragen rond biomedische ethiek. Rond dat nieuwe ziektever-

schijnsel dat zo diep in het menselijk leven ingrijpt, heb ik toen een

beleid gevoerd dat voor iedereen acceptabel was, zonder dat ik-

zelf mijn christelijke mensvisie erbij verloor of opzij moest schui-

ven. Het probleem was totaal nieuw toen, wat het beleidsmatig een

moeilijke periode maakte. Nu spreken we daar allemaal vrijmoedi-

ger over, maar toen heerste er nog echt een taboe rond seksueel

overdraagbare aandoeningen, hoor. In diezelfde periode, in 1987,

hebben we ook een congres georganiseerd over bio-ethiek in de

jaren negentig, ondermeer over kunstmatige inseminatie met do-

nor (KID). Ethisch lag dat toen nog zeer moeilijk. Vandaag is invi-

trofertilisatie met eigen zaad- of eicellen mogelijk; toen stond ze

nog in haar kinderschoenen.

b e w u s t  p l u r a l i s t i s c h
U zei daarnet: zonder mijn christelijke mensvisie erbij te ver-

liezen...

Demeester: Welja, het is niet zonder meer evident dat je een be-

leid voert, dat rekening houdt met alle visies in de samenleving,

zonder je eigen kijk op de dingen te verloochenen. Soms is het een

moeilijke evenwichtsoefening. Ook als voorzitster van de Vlaamse

Liga tegen Kanker (VLK), die jaarlijks de actie Kom op tegen kan-

ker organiseert, maak ik dat mee. Het lukt alleen als je oprecht en

open bent. Wie mij niet goed kent, zal mij misschien in een bepaal-

de hoek onderbrengen, maar wie mij beter kent, weet dat ik een

duidelijke overtuiging heb, maar met een open geest de anderen

tegemoet treedt.

Heeft die ingesteldheid met uw achtergrond en uw opvoeding

te maken?

Demeester: Ik ben alleszins in een open milieu opgevoed en die

open geest heb ik inderdaad van thuis uit meegekregen. Ik ervaar

het hoe dan ook als een rijkdom: te mogen uitkomen voor een ei-

gen overtuiging met aandacht en openheid voor andere meningen.

Toen we in 1969 de instelling Monnikenheide hier in Zoersel heb-

ben opgericht, was dat expliciet en nadrukkelijk met de bedoeling

dat ze actief pluralistisch zou zijn. In volle verzuilingsperiode begin

jaren zeventig was dat veeleer uitzonderlijk, al heb ik het nooit ge-

zien als een strijd tegen de verzuiling.

Kon u in die jaren met die openheid van u terecht bij uw poli-

tieke vrienden?

Demeester: Soms was het inderdaad niet gemakkelijk om een der-

gelijke openheid in je eigen kring te doen aanvaarden, dat klopt. Toen

ik in de jaren 1985-86 voor het eerst in de regering kwam, voor de par-

tij die toen nog de CVP heette, nu de CD&V, was een stelling als "kies

voor één partner of gebruik een condoom" (in het kader van een aids-

beleid) niet voor iedereen in de partij acceptabel. De visie in de ka-

tholieke zuil, waar de CVP toe behoorde, was toen eerder: "kies voor

één partner". Hoe verzoen je twee dergelijke visies? Mijn leidmotief in

de politiek is vaak geweest: voorkom de problemen met alertheid!

e e n  O o s t - V l a a m s e  i n  d e  K e m p e n
U bent niet in de Kempen geboren en getogen, maar u wortelt

er wel sterk, niet?

Demeester: Mijn jeugd heb ik in Oudenaarde en later in Gent door-

gebracht, maar mijn man werkte in Herentals en ik ben hem naar



de Kempen gevolgd. We hebben een tijdlang in Tielen gewoond

en daar hadden we ons quasi genesteld, tot in 1969 een grond-

schenking van mijn schoonvader het initiatief tot Monnikenheide

mee mogelijk maakte. Sinds toen, straks veertig jaar, is Zoersel

echt wel onze plek. We wonen er sinds 1970 en we gaan er niet

meer weg. Ik heb ook heel mijn politieke carrière vanuit de

Kempen, vanuit Zoersel uitgebouwd. Ik kom nog wel af en toe in

Oost-Vlaanderen, zij het steeds minder sinds mijn ouders overle-

den zijn...

Hoe zou u uw jeugdjaren en uw vroege ontwikkeling ken-

schetsen?

Demeester: Uit mijn jeugd onthoud ik dat er kort na de Tweede

Wereldoorlog – ik ben in 1943 geboren – wel schaarste was, maar

zonder echte tekorten. Ik was eigenlijk voortdurend geëngageerd.

In de jeugdbeweging was ik de allereerste patrouilleleidster van de

Gidsen in Oudenaarde. Ik deed vrijwilligerswerk in de bibliotheek,

waar de vader van de jonggestorven dichter Jotie 't Hooft hoofd-

onderwijzer-bibliothecaris was; ik heb als babysit nog op Jotie ge-

past! Zo klein als ik ben, en was, moest ik op een bankje staan om

bij de boeken te kunnen.

Dat engagement heeft u niet meer losgelaten. Waar komt het

vandaan, denkt u?

Demeester: O, ik ben ontzettend nieuwsgierig, ik wil altijd weer

graag contacten leggen met mensen. Als kind was ik zeer uithui-

zig, altijd met iets bezig, blij en tevreden met eenvoudige dingen.

Voor ik met iets stop, ben ik vaak alweer met nieuwe dingen aan

de slag. Dynamiek en creativiteit zijn mijn drijvende krachten. Ik

werk graag hard en geëngageerd. Ik ben niet bang van ouder wor-

den of van in een zwart gat te vallen, maar voorlopig is dat niet aan

de orde, want ik zit voortdurend vol activiteit en plannen, soms

twee, drie jaar vooruit op de feiten. Ik bereid me als het ware con-

tinu geestelijk voor op 'nadien'.

b e k o m m e r n i s  o m  d e  m e n s
Waarom is een zo gedreven, vitaal iemand uit de actieve poli-

tiek verdwenen?

Demeester: Dat was eigenlijk een bewuste keuze. Je mag jezelf

niet overleven in de politiek, vind ik. Ik ben niet gestopt omdat het

moest, maar omdat ik daarvoor gekozen heb. Ik wilde ruimte ma-

ken voor een jonge generatie die nog niet besmet, belast en bela-
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"Ik werk graag hard

en geëngageerd. Ik ben

niet bang van ouder wor-

den, maar voorlopig is het

niet aan de orde, want ik

zit voortdurend vol acti-

viteit en plannen."

den is... Om de zoveel jaar

moet je andere din-

gen kunnen doen.

Dat heb ik altijd

gewild. Zelfs

toen ik in het

onderwijs stond, aan het begin van mijn carrière, was ik bereid om

desnoods telkens andere vakken te geven, om mezelf toe te laten

altijd weer nieuwe materies te verkennen.

Even terug naar de biomedische ethiek: vanwaar uw interes-

se daarvoor?

Demeester: Die is me als het ware met de moedermelk en het va-

derzaad meegegeven. Voeg daar een rationele geest bij, die me

eigen is, waardoor ik continu streef naar vormen van goed en effi-

ciënt bestuur, gekoppeld aan een bekommernis om de mens en

het menselijk leven, en je hebt het plaatje zowat, denk ik. Iets in

mij heeft het moeilijk met het leed waarmee mensen geconfron-

teerd worden, alsof het ook mij een stukje aantast. Een ouder van

een gehandicapt kind, een vrouw met borstkanker,... . Er is de her-

kenbaarheid natuurlijk, maar de betrokkenheid is altijd heel groot.

Elk probleem is voor mij een uitdaging om er iets aan te doen.

Gaat u op uw drive en uw enthousiasme door tot u er als het

ware bij neervalt?

Demeester: Neen! Tot mijn 65 – dat is nog twee jaar – ga ik on-

verminderd door, maar dan wil ik wat afbouwen, zonder volledig te

stoppen. Ook dat is een bewuste keuze: daar ga ik voor en daar

houd ik me aan. Ik ben iemand die graag consequent is en van

haar woord. Dat zal wel deel uitmaken van mijn opvoeding. Een

woord is een woord, ook tegenover jezelf. Soms is dat nog moeilij-

ker dan tegenover anderen, maar je moet jezelf de ruimte gunnen,

al is dat niet altijd even gemakkelijk vol te houden.

Zeker niet in de politiek, kan ik me zo voorstellen?

Demeester: Neen, je eigen standpunt is dan wel het jouwe, maar

niet persé het juiste. Enige gepaste bescheidenheid is op zijn

plaats. Compromissen zijn ook vaak goed, daar moet je niet vies

van zijn. Ik ben dan wel een doorzetter, als ik voel dat iets goed is,

wil ik er voluit voor gaan, maar in bestuurlijke situaties moet je kun-

nen aanvaarden dat je tot een vergelijk moet komen. Daar is ab-

soluut niets oneerbaars aan, wel integendeel!
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Het gemeentebestuur tracht steeds een zo open mogelijk beleid te voeren. Informatie en in-

spraak spelen hierbij een zeer belangrijk rol. Dit gebeurt enerzijds door u, de inwoner, te in-

formeren via diverse gemeentelijke informatiekanalen. Anderzijds is er ook het

inspraakbeleid waarmee het gemeentebestuur u de mogelijkheid wilt bieden om uw stem te

laten meeklinken in de gemeentelijke besluitvorming.

Bent u tussen de 16 en de 35 jaar oud en

wilt u graag deel uitmaken van de

jeugdraad?

Laat het weten, via Kristien Schryvers,

secretariaat jeugdraad, Halle-Dorp 37,

tel. 03 380 13 92, jeugd@zoersel.be.

s p o r t r a a d

De sportraad is als het ware de woordvoer-

der van alle Zoerselse sportverenigingen

naar het gemeentebestuur toe. Alle vereni-

gingen, maar ook geïnteresseerde sport-

liefhebbers, kunnen zich aansluiten bij de

sportraad en zo ook hun stem op beleids-

niveau laten horen. Concreet geeft de

sportraad advies aan het gemeentebestuur

over onder meer sport- en recreatieaange-

legenheden, stimuleren ze activiteiten in-

zake recreatie- en competitiesport en

ondersteunen ze sportmanifestaties geor-

ganiseerd door Zoerselse verenigingen.

Daarnaast neemt de sportraad ook af en

toe eigen initiatieven, zoals de jaarlijks te-

rugkerende kampioenenviering, de scho-

lenveldloop en de seniorensportdag.

De sportraad heeft als doel sport, lichame-

lijke opvoeding en het openluchtleven te

bevorderen in het belang van het alge-

meen welzijn en de lichamelijke ontwikke-

ling van alle inwoners.

Heeft u zin om als geïnteresseerde bur-

ger deel uit te maken van de sportraad?

Laat het ons dan weten, via Clara

Deckers, secretariaat sportraad, Halle-

Dorp 37, tel. 03 380 13 91, sport@zoer-

sel.be 

c u l t u r e l e  r a a d

De culturele raad verstrekt advies aan het

gemeentebestuur, op vraag van het be-

stuur of op eigen initiatief, over alle cultuur-

aangelegenheden; stimuleert de

aangesloten culturele verenigingen;

coördineert culturele activiteiten; brengt

overleg en samenwerking tot stand in de

culturele sector; werkt samen met culture-

le verenigingen voor het realiseren van

grote projecten; initiatieven rond culturele

animatie en bevordering van het cultureel

welzijn; verricht onderzoek naar en verza-

melt informatie over het cultureel leven en

de culturele behoeften. Daarnaast treedt

de culturele raad op als initiatiefnemer van

Adviesraden zijn hierin een belangrijke schakel. Zij vertegenwoordigen een groot deel van

de inwoners en hebben een dubbele functie: het gemeentebestuur advies geven over be-

paalde deelaspecten van het beleid, en het contact tussen de burger en het bestuur be-

vorderen. 

Nu de nieuwe legislatuur goed en wel van start is gegaan, kunnen we weldra de verschil-

lende adviesraden opnieuw opstarten. De Vlaamse wetgeving zegt namelijk dat de ver-

schillende advies- en beheersorganen ten laatste zes maanden na de installatie van het

nieuwe gemeentebestuur opnieuw moeten worden samengesteld. 

Hierbij vindt u een overzicht van welke adviesraden in onze gemeente actief zijn, wat hun

bevoegdheden zijn, wie er deel van kan uitmaken en hoe u zich - vóór 5 april - kandidaat

kunt stellen.

j e u g d r a a d

De jeugdraad is een erkend adviesorgaan.

Dit wil zeggen dat het schepencollege ad-

vies vraagt aan de jeugdraad als er beslis-

singen genomen worden die kinderen en

jongeren aanbelangen. De jeugdraad kan

echter ook spontaan advies geven aan het

college bijvoorbeeld over de herinrichting

van een straat of speelterrein, de verdeling

van subsidies aan jeugdverenigingen, enz.

De jeugdraad is dus het forum bij uitstek

voor jongeren tussen 16-35 jaar. Let wel,

heeft u een politiek mandaat, dan heeft u

geen stemrecht binnen de jeugdraad.

De jeugdraad wil een spreekbuis zijn voor

jongeren naar het gemeentebestuur toe,

en omgekeerd. Daarnaast tracht de jeugd-

raad het Zoerselse jeugdwerk en de ver-

enigingen met een jeugdwerking te

verzamelen en onderlinge samenwerking

tot stand te brengen.

op zoek naar enthousiaste kandidaten



een aantal activiteiten, zoals de 11-julivie-

ring, verenigingendag, uitreiking van de

cultuurprijs, enz.

De gemeentelijke culturele raad heeft als

doel het bevorderen van een integraal cul-

tuurbeleid in het belang van alle inwoners.

Wilt u graag deel uitmaken van de cul-

turele raad? Laat het ons dan weten, via

Bart Van Santvliet, secretariaat culture-

le raad, Halle-Dorp 37, tel. 03 380 13 93,

cultuur@zoersel.be

b e h e e r s o r g a a n  v o o r  h e t
‘ G e m e e n s c h a p s c e n t r u m ’

Het Gemeenschapscentrum Zoersel be-

staat onder meer uit het Zonneputteke, het

Koetshuis, De Bijl. Het beheersorgaan

voor het gemeenschapscentrum heeft in-

formatie-, advies- en inspraakrecht over

deze infrastructuur, over investeringen in-

zake infrastructuur, aankopen van materi-

aal, aanpassingswerken, reglementering,

enz. Het gemeentebestuur behoudt uiter-

aard het beslissingsrecht, maar het be-

heersorgaan heeft hierin een belangrijke

stem.

Het beheersorgaan voor het gemeen-

schapscentrum staat het gemeentebe-

stuur bij in het beheer van de

gemeentelijke infrastructuur die ter be-

schikking staat voor cultureel gebruik.

Wilt u graag meedenken en -werken aan

het verbeteren van deze infrastruc-

tuur? Stuur dan een kort briefje met

daarin uw motivering naar Bart Van

Santvliet, dienst cultuur, Halle-Dorp 37,

tel. 03 380 13 93, cultuur@zoersel.be.

G E C O R O

De gemeentelijke commissie voor ruimte-

lijke ordening (GECORO) is samengesteld

uit vertegenwoordigers van de verschillen-

de maatschappelijk geledingen - zoals na-

tuurverenigingen, verenigingen van

zelfstandigen, handelaars, werkgevers of

werknemers - en uit een aantal deskundi-

gen op het gebied van ruimtelijke ordening.

De GECORO geeft onder meer adviezen

over ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

en het gemeentelijk structuurplan.

Daarnaast kan de commissie ook adviezen

geven of voorstellen doen over alle zaken

die tot de gemeentelijke ruimtelijke orde-

ning behoren. Ze doet dit op eigen initiatief

of op vraag van het gemeentebestuur of

van de gemeentelijke stedenbouwkundige

ambtenaar.

De GECORO adviseert de gemeente over

het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke

ordening, om op die manier de ruimtelijke

kwaliteit in de gemeente te waarborgen.

Wilt u als deskundig lid zetelen in de

GECORO en voldoet u aan volgende

voorwaarden?

Heeft u voeling met wat leeft in de ge-

meente; bent u onafhankelijk, zowel

van politiek als van drukkingsgroepen;

heeft u inzicht in ruimtelijke ordening of

bent u er minstens mee vertrouwd; bent

u voldoende beschikbaar, kunt u zich

een inhoudelijk beeld vormen van een

ruimtelijke problematiek; bent u com-

municatie- en luistervaardig zonder

vooringenomenheid; laat u bij elk ad-

vies het algemene belang primeren bo-

ven het private belang?

Bezorg dan uw gemotiveerde kandida-

tuurstelling bij het college van burge-

meester en schepenen, Kasteeldreef

55.

m i l i e u r a a d

Onze gemeente sloot een samenwerkings-

overeenkomst af met het Vlaams Gewest

en deze houdt in dat de gemeente subsi-

dies ontvangt voor een aantal inspannin-

gen die zij levert ten gunste van het

leefmilieu. Zo moet de gemeente onder

meer beschikken over een milieuraad, be-

staande uit milieu- en natuurverenigingen,

onderwijsinstellingen, sociaal-culturele or-

ganisaties, vormingsorganisaties, be-

roepsgroepen en/of -organisaties en

erkende wildbeheereenheden. De milieu-

raad geeft verplicht advies over het ont-

werp van gemeentelijk milieujaarprogram-

ma, het ontwerp gemeentelijk milieube-

leidsplan, de implementatie van het actie-

programma van het gemeentelijk

natuurontwikkelingsplan (GNOP), de ge-

meentelijke plannen die van belang zijn

voor het behoud en de ontwikkeling van de

natuurlijke structuur en de algemene na-

tuurkwaliteit in de gemeente en de DuLo-

waterplannen.

Naast het verlenen van adviezen aan het

gemeentebestuur, werkt de milieuraad

mee aan de realisatie van natuur- en mi-

lieuvriendelijke initiatieven en draagt bij tot

sensibilisering in verband met het leefmi-

lieu.

Behoort u tot een van de bovengenoem-

de organisaties en voelt u zich geroepen

om uw stem te laten gelden in het ge-

meentelijke milieubeleid stel u dan kan-

didaat bij het college van burgemeester

en schepenen, Kasteeldreef 55.

Let wel, de samenwerkingsovereen-

komst voorziet dat mannen en vrouwen

voor ten minste één derde vertegen-

woordigd zijn in de milieuraad. Het ge-

meentedecreet vraagt bovendien ook

de andere raden om hiernaar te streven.
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G E M E E N T E R A A D
Eerstvolgende gemeenteraden:
26 maart, 23 april, 21 mei en 25 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...........Jeroen Claes, tel. 03 380 13 19

cultuurraad...........Bart Van Santvliet, tel. 03 380 13 93

sportraad...........Clara Deckers, tel. 03 380 13 91

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 95

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
Eduardus en Maria NAGELS - VIVIJS
Jozef en Ivona NUYTS - DANEELS
Hendrik en Hélène BESSEMS - BIESBROECK

6 0  J A A R  S A M E N
Petrus en Delphina BAETENS - HAEMHOUTS
Alphons en Maria MONDELAERS - PEPERMANS
Henri en Ivonne PEETERS - JOCOPS

6 5  J A A R  S A M E N
Antoon en Magaretha DE GOEYSE - VAN DE MOORTEL

PROFICIATJUBILARISSEN

VOLGENDE EDITIE: juli-augustus 2007

artikels binnen: 22/5/2007
periode: 27/06/2007 - 12/09/2007

dienst Communicatie & Voorlichting
Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

tel. 03 380 13 06, fax 03 380 13 30
e-mail caroline.wouters@zoersel.be
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H U I S A R T S E N
Vanaf juli 2006 kunt u bellen naar het centraal oproepnum-
mer 0900 10 512 als u wilt weten welke huisarts er van wacht
is tijdens het weekend.
De wachtdienst voor zaterdag begint vrijdagavond om 20 uur en
eindigt zaterdagnacht om 24 uur. Die voor zondag loopt van za-
terdagnacht 24 uur tot maandagochtend 8 uur.

T A N D A R T S E N
Bel naar het CENTRAAL OPROEPNUMMER 0903 99 591 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.


