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zesde BIN ondertekend

Vindt u dat nu ook zo akelig, nachtelijke telefoons?
Als burgemeester maak ik het natuurlijk wel eens meer mee, maar toch, wen-
nen doet het niet.

Zoals onlangs, toen om 1u 's nachts 58 mensen die hun huis niet inmochten omwil-
le van het broomongeval in Antwerpen, werden ondergebracht in de jeugdherberg.
Knap dat onze jeugdherberg de deuren wijd open zette en deze mensen on-
derdak bood. Kwestie van gastvrijheid.

Gastvrijheid, het is ongetwijfeld ook een bezieling van onze onthaalmoeders.
Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van hun dienst, brengen wij u een
interview.
Het is zeker de gelegenheid hen eens in de bloempjes te zetten, voor alle
warmte die zij aan veel van onze ukken bieden.

Nachtelijke oproepen, ook onze brandweer krijgt er vaak mee te maken. En al
bleven we gelukkig van ongevallen als dit in Antwerpen gespaard, er waren
toch tal van interventies nodig het voorbije jaar. Een traditioneel jaaroverzicht
vindt u in deze GGD. Ook hier een gemeend dankjewel, mannen!

Nachtelijke oproepen, soms kan het ook wel grappig zijn. Zoals vorige week
toen ik voor dag en dauw werd gebeld door een radiostation met de vraag of
ik in ons gemeentehuis de hond van Jessica Van der Steen (jawel, een
Zoerselse) al eens was tegengekomen. Mijn repliek dat ik alleen nog maar
botste op een kat (neen, een kater, onze Socks) en enkele kippen, zorgde bij
de programmamakers voor enige hilariteit.

't Is nochtans waar. Omdat wij de deuren voor u wijd open willen zetten, loopt
er, omwille van de omgeving, soms ook al wel eens iets anders binnen.
Kwestie van gastvrijheid, zeker?

En tot slot, voor ik het vergeet, iets dat u zeker interesseert: in tegenstelling
tot vele andere Vlaamse gemeenten, gaan de belastingen in Zoersel niet
omhoog. Hiervoor voeren we doorgedreven bezuinigingen door.

Is 's nachts telefoneren eigenlijk nog altijd goedkoper dan overdag?

Tot in april!

Colofon

Redactiesecretariaat

dienst Communicatie & Voorlichting

Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

tel. 03/380.13.01

fax 03/380.13.30

e-mail: nadia.kerschot@zoersel.be

Secretaris

Nadia Kerschot

Samenstelling, coördinatie en eindredactie

dienst Communicatie & Voorlichting

Werkten mee aan dit nummer

Joseph De Labey, Kristien Schryvers, Erik

Fuhlbrügge, Bart Van den Langenbergh, Tarci

Verbelen, Bart Van Santvliet, Paul Smets, Janne

Verstrepen, Erwin Dirks, Radio Zoe, Mia Nieberg,

Liliane Belis, Jan Verbanck, Jan Koninkx, Danny

Lenaerts, Rarenne Boyen, Jeroen Claes, Rob

Belmans, Kim Caremans, Bart Sebreghts, Guido

Pacquée, Bob Peeters, Nadia Kerschot en Katrien

Schryvers

Foto's en illustraties

Dirk Mertens, Paul De Houwer, Koen De Ridder

Grafische vormgeving

Nadia Kerschot

Realisatie

PrePress XTensions, Mortsel

Drukkerij Lithos, Wommelgem

Verantwoordelijk uitgever

College van burgemeester & schepenen

Katrien Schryvers

Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

Verspreiding

Gratis bij alle inwoners van Halle, St.-Antonius en

Zoersel.

De Grootste Gemene Deler is een uitgave van het

gemeentebestuur van Zoersel.

(nr. wettelijk depot : BD-36.969 / ISSN : 0771-7199)

Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage.

Aan teksten in de informatiekrant kan geen rechts-

kracht worden ontleend. Het staat de redactie vrij al

dan niet ingezonden stukken verkort weer te geven,

met respect voor het meest essentiële van de inhoud.

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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Op maandag 8 maart 2004 werd het protocol ondertekend voor het zesde Zoersel-

se BIN, namelijk BIN Kapellenhof. In onze politiezone was dit het 14de BIN dat tot

stand kwam.

Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en lokale

politie, in een afgelijnd gebied, dat bijdraagt tot de volgende doelstellingen: het ver-

hogen van het algemeen veiligheidsgevoel, het bevorderen van de sociale controle

en het verspreiden van de preventiegedachte.

BIN’s vormen een belangrijke participatie van de burgers zelf in de strijd tegen dief-

stal en inbraak. Ook gemeentebestuur en politie voerden de laatste jaren de in-

spanningen hiertoe hoog op, ondermeer via meer en gerichte controles, afwezig-

heidstoezicht, de toelage voor veiligheidsmaatregelen, en dergelijke.

Dat al deze acties en de samenwerking resultaten opleveren, bewijzen de cijfers

van inbraken en pogingen hiertoe in onze gemeente. In 2001 telden we er nog 221,

in 2002 waren het er 118 en in 2003 nog 78.

Dank aan alle burgers die zich mee inzetten!

Meer informatie bij commissaris De Labey, lokale politie Voorkempen,

tel. 03/313.02.02, fax 3/385.15.52 of mail naar politie@politie-voorkempen.be.

zesde BIN ondertekend
B I N K A P E L L E N H O F
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TOELAGEN VERHOOGD!

bebossing van landbouwgronden

De Europese en Vlaamse overheid
hebben samen een nieuwe steun-
maatregel uitgewerkt met aanzienlijk
verhoogde toelagen voor eigenaars
en pachters die landbouwgronden
willen bebossen.
Om deze subsidieregeling toe te
lichten, verscheen de folder “Meer
subsidies voor de bebossing van
landbouwgronden”. Deze folder
bevat een beknopte toelichting bij de
vernieuwde toelageregeling: wie
komt er in aanmerking, aan welke
voorwaarden moet voldaan zijn en
hoe wordt het bedrag bepaald?
De folder kunt u gratis verkrijgen in
het gemeentehuis en in de loket-
diensten van Sint-Antonius en
Zoersel.

WATER VERNIEUWD!

nieuwe basisvoorwaarden

Sedert 1 januari 2004 worden de
nieuwe basisvoorwaarden voor de
waterdistributie toegepast.
Deze “basisvoorwaarden” liggen ter
inzage in het gemeentehuis en in de
gemeentelijke loketdiensten.
In deze basisvoorwaarden zijn alle
richtlijnen over binneninstallatie en
aansluitingsvoorwaarden opgeno-
men. Zij zijn een onmisbaar gegeven
voor de kandidaat (ver)bouwers.
Op eenvoudig verzoek kunt u een
exemplaar bekomen. Nieuwe klanten
van Pidpa krijgen ze automatisch.
Voor meer informatie belt u naar
Pidpa op het nummer 0800/90.300
alle werkdagen van 8 tot 17 uur of
mailt u naar klant@pidpa.be

OP CAFÉ

Nieuwe ‘horecagids’

Binnenkort stellen wij u
de ‘horecagids’ ter be-
schikking. In deze gids
staan alle regelgevingen
betreffende drankgele-
genheden.
Ook de wetgeving over
het schenken van alco-
hol komt aan bod.

Zo is het verboden om
sterke drank te verkopen
aan minderjarigen (-18 j.).
Alcopops, zoals Breezer,
Smirnoff Ice, enz… zijn
sterke dranken en vallen
dus onder dit verbod.
Aan -16-jarigen mag u
geen alcohol schenken
(dus ook geen bier).
Iemand die duidelijk
dronken is, mag u geen
alcohol meer geven.
Deze en meer informatie
vindt u in de horecagids
terug.

De publicatie van de
‘horecagids’ kadert in
een bredere infocam-
pagne over het verstrek-
ken van sterke drank
aan minderjarigen. Vorig
jaar al brachten wij ook
alle winkels in Zoersel
hiervan op de hoogte.
In het kader van deze
actie voert de politie
regelmatig controles uit.

Op zich is er niets mis
met alcohol. Maar u
begint er beter niet te
vroeg mee. Er zijn im-
mers meer mensen ver-
slaafd aan alcohol dan
aan eender welke ande-
re drug.

Neem ook eens een kijk-
je op www.acoolworld.be

Meer informatie bij
Erik Fuhlbrügge,
gemeentelijke Sociale
Dienst, Halle-Dorp 37,
tel. 03/380.13.95
of mail naar
sociale.zaken@zoersel.be

UITNODIGING

jeugdwerkbeleidsplan ’04-’07

De opmaak van een nieuw jeugd-
werkbeleidsplan is in volle gang.
Onze vliegende reporters leggen
de info die ze verzameld hebben
tijdens de bevragingsronde nu
samen. Heel wat informatie werd
immers verzameld op de fora, tij-
dens het bezoek aan de jeugdver-
enigingen en tijdens klasbezoe-
ken. Misschien was u er ook wel
bij. Op basis van de gedane vast-
stellingen zullen ze een aantal
concrete acties voorstellen aan
het College.
Een ontwerpplan waarin staat wat
we nu allemaal plannen over het
te voeren jeugd(werk)beleid in de
volgende drie jaar moet tegen
begin april op tafel liggen.
Wij nodigen u dan ook graag uit
om naar de voorstelling van onze
krachtlijnen te komen luisteren op
dinsdag 20 april om 20 uur in het
Zonneputteke (boven, deel 2).
Hier kunt u dan gebruik maken
van uw laatste kans om uw
opmerkingen te formuleren.
Doen dus!

CHILD FOCUS - 110

Vrijwilligers gezocht!

Als een kind verdwijnt zijn de
eerste uren van levensbelang.
Daarom werd Child Focus in het
leven geroepen. De opdracht van
Child Focus is, zowel op nationaal
als op internationaal vlak, het
onderzoek met betrekking tot de
verdwijning, ontvoering of seksue-
le uitbuiting van kinderen actief te
ondersteunen en deze fenomenen
te voorkomen en te bestrijden.
Hiervoor zoekt Child Focus nog
vrijwilligers voor de verspreiding
van affiches van vermiste kinde-
ren. Als u over vrije tijd beschikt
en u bereid bent te helpen…
aarzel dan niet en contacteer
Child Focus via het gratis nood-
nummer 110

O P E N I N G
toer ist isch seizoen

2004

zondag 25 april
van 10 tot 18 uur

opening Lindepaviljoen

14 uur
start aan het Lindepaviljoen van een

cultuurhistorische wandeling door Zoersel
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15 jaar later is de toestand in onze jumelagegemeente er

amper op verbeterd. Een afgelegen plattelandsdorp is niet

meteen de plaats waar veel economische vooruitgang kan

verwacht worden. Dat de situatie er voor vele gezinnen en

vooral ouderlingen erg penibel is, bewijzen enkele recente

cijfers.

Een alleenstaande weduwe ‘geniet’ een pensioentje van om-

gerekend 15 tot 20 euro, het beste pensioen is er voor de mijn-

werkers met 100 euro, evenveel als het maandinkomen van

een leerkracht. Een winkelbediende verdient ongeveer 50 euro

per maand. En als u denkt dat de prijzen voor alledaagse pro-

ducten navenant zijn, denk dan maar snel iets anders (1 ei 10

cent, brood 25 cent, 1 kg suiker 50 cent, 1 liter melk 95 cent).

speciale oproep
Naar aanleiding van de ‘kerstactie’ kregen we van de burge-

meester van Crucea de namen van de 125 armsten. Wij

zouden er nu graag voor zorgen dat ook die 125 mensen

‘geadopteerd’ worden. ‘Adopteren’ betekent dat zij een aantal

waardebons ter waarde van 2 euro per stuk krijgen, waarmee

ze in de plaatselijke winkels aankopen kunnen doen.

Wij menen dat er in Zoersel genoeg inwoners leven met het

hart nog op de juiste plaats. De waardebons worden in juli,

onder gesloten omslag, door de burgemeester aan de begun-

stigden gegeven.

kom een steuntje geven
Als u aan zo’n arm iemand een bijzonder welgekomen steuntje

wilt geven, dan verwachten we u zeker op een zaterdagmor-

gen tussen 10 en 12 uur in de Schoolmeesterswoning aan de

Handelslei 47 in de deelgemeente Sint-Antonius en dit vanaf

zaterdag 17 april.

HGEBRUIKERS ONDERZOCHT
van januari tot juni

Van januari tot juni loopt in de openbare bibliotheek een

gebruikersonderzoek. Via dit onderzoek proberen we te

achterhalen waarom mensen naar de bibliotheek komen

en wat hun mening is over het aanbod en de dienstver-

lening. We vinden het ook nuttig om te weten welke

mensen er naar de bibliotheek komen: oud, jong,

geschoold, mannen, vrouwen enzovoort.

De bedoeling van dit onderzoek is om de werking van de

bibliotheek beter af te stemmen op onze huidige en op

nieuwe gebruikers. Aan de hand van de gegevens kunnen

we in de toekomst een aantal zaken verbeteren of bijsturen.

Bij een dergelijk onderzoek is het nodig dat we voldoende

mensen bevragen. Daarom willen we 500 volwassen gebrui-

kers bereiken. Zij werden uit ons bestand van volwassen

leners geloot. Wanneer ze in 2004 voor de eerste keer in de

bibliotheek komen, ontvangen ze een uitgebreide vragen-

lijst. De antwoorden verwerken we volledig anoniem.

Een degelijk gebruikersonderzoek inrichten en de gegevens

daarna ook nog eens correct interpreteren, is geen sine-

cure. Het Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken

(VCOB) en de Provincie Antwerpen helpen en onder-

steunen ons bij de verwerking van de gegevens.

Het VCOB deed een beroep op de VUB (Vrije Universiteit

Brussel) om een standaardonderzoek voor alle Vlaamse

openbare bibliotheken uit te werken. Elke bibliotheek kan er

wel een eigen accent in leggen.

De verwerking gebeurt door sociologen van de VUB. Einde

2004, begin 2005 krijgen we de resultaten en kunnen we

ermee aan de slag. De provincie draagt het grootste

gedeelte van de kosten voor het onderzoek.

Dus wanneer u tot de gelukkigen behoort die uitgeloot zijn

om deel te nemen aan ons onderzoek, vul dan uw enquête-

formulier alsjeblief in. Lof en eer zullen u niet te beurt vallen,

want het onderzoek is anoniem. Maar u draagt zo wel uw

steentje bij om onze bibliotheekvoorzieningen te verbeteren.

En daarvoor zijn we u in alle stilte ook dankbaar. Voor enke-

le gelukkigen wacht er misschien een klein prijsje.

C nieuws-flash
C R U C E A

15 jaar geleden startten we in Zoersel met een  humanitaire hulp-

verlening aan de inwoners van het toen nog onbekende Crucea.

Deze hulp groeide met de jaren uit tot een solidariteitsactie van

gezin tot gezin, de zogenaamde ‘adoptiehulp’, waaraan enkele

honderden gezinnen van binnen en buiten Zoersel deelnamen.
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Opvallend blijft het aantal oproepen voor wespenverdel-

ging. Er waren in totaal 73 oproepen voor de verdelging van

niet minder dan 370 wespennesten. Dit zelfs tot in de maand

december. De piekmaanden blijven echter juni en juli. Met

370 werd het aantal van vorig jaar benaderd.

32 maal rukte de brandweer uit om de openbare weg te rei-

nigen, vorig jaar was dat nog 60 maal. Frequent moest ook

tussengekomen worden naar aanleiding van een verkeer-

songeval (9 maal), overstromingen (7 maal), milieuvervuiling

(7 maal), ledigingswerken (7 maal) en redden van dieren (8

maal). De brandweer vond dat de merkwaardigste oproep

die zij kregen was, om een ontsnapte, groene, sprekende

papegaai te vangen. We weten niet wat de papegaai ver-

telde toen hij in handen van onze brandweer viel.

In 2003 rukte het brandweerkorps 43 maal uit voor

het bestrijden van een brand. De meest voorkomen-

de brand blijft een schouwbrand (14 maal). De op-

merkelijkste branden waren de uitslaande brand in

een stookplaats van rusthuis Joosten op oude-

jaarsavond 2002, een garagebrand in de Achter-

straat en een brand van een waterbed. Ook

de brand van een bank in een parkje wekte

de verwondering van de brandweer op.

De leden van het korps komen tijdens hun

interventies vaak in moeilijke situaties

terecht en worden ook dikwijls geconfron-

teerd met veel menselijk leed.

Daar past een welgemeend

dankjewel
bij.

bbbbrrrraaaannnnddddwwwweeeeeeeerrrr

ARTELIJK DANK
extra wij waren weer veilig in 2003 MEER REGIONIEUWS

met vrijwilligers
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Bij Zoe krijgt u een maximum aan muziek met een

minimum aan presentatie. De muziek wordt zorgvuldig

gekozen en zo programmeert Zoe voor ieder wat wils.

Er wordt om het half uur afgewisseld met nieuws en

regionieuws. In totaal geeft dat zelfs 12 regionale bul-

letins per dag! Dit wordt mede ondersteund door de

nieuwe website www.radiozoe.be waar de luisteraars

terecht kunnen voor nóg meer nieuwtjes uit onze regio.

Het regionieuws werd de laatste maanden enorm uit-

gebreid en heeft een belangrijke plaats ingenomen in

de programmatie. Vele verenigingen van Zoersel en

omgeving sturen reeds zelf hun evenementen door per

post of e-mail. Voor de rest wordt er

samengewerkt met de dienst Cultuur van de

verschillende omringende gemeenten. Wij

zijn steeds bereid om, voor non-profit

verenigingen, gratis evenementen, tentoon-

stellingen, concerten, voordrachten enz. om te

roepen in ons regionieuws. Handelaars moeten

uiteraard voor zendtijd betalen. Tweemaal per uur

wordt er daarvoor kort onderbroken voor reclame

van kleine handelszaken, KMO’s en andere uit

Zoersel en omgeving.

Radio Zoe is voor productie- en redactiewerk nog

altijd op zoek naar vrijwillige krachten. Mocht u

zich geroepen voelen om medewerker te worden

van Zoe dan bent u van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u met ons contact

opnemen op tel. 03/384.24.14 of via e-mail radio-

zoe@skynet.be. U vindt Radio Zoe aan Halle-

Dorp 125 en u kunt radio Zoe beluis-

teren via 104.9 Fm.

Naar jaarlijkse gewoonte gaf de burgemeester aan de leden van

de gemeenteraad een overzicht van de werking van het brand-

weerkorps in 2003.

Hoewel vorig jaar voor onze brandweer een eerder gemiddeld

jaar was heeft de brandweer hard gewerkt voor onze veiligheid.

Een hartelijke dank daarvoor!

Radio Zoe bestaat al sinds 1981.

De uitzendingen begonnen als “radio Omega”. Eerst werd

er enkel van ’s morgens tot ’s avonds uitgezonden, later 24

uur per dag. Ook nu nog wordt er 24 uur per dag uitgezon-

den op 104.9 Fm.

wwwweeeetttteeeennnnsssswwwwaaaaaaaarrrrdddd

H

_ q g



ggggeeeezzzzoooonnnnddddhhhheeeeiiiidddd
gemeentelijke dienst
Sociale Zaken
Erik Fuhlbrügge

tel. 03/385.13.95
fax 03/385.29.09
sociale.zaken@zoersel.be

Info
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WGGgeef organen
E E F  L E V E N

Dit alles klinkt best heel mooi, maar bij het overlij-

den van een dierbare, duiken onvermijdelijk vragen

op. Een vaak gestelde vraag is ongetwijfeld ‘Bent u

er zeker van dat er niets meer aan te doen valt?’.

Wanneer de medische ploeg haar intentie uitspreekt

om organen weg te nemen, is onze reactie dat er

dan nog wel hoop bestaat. Inderdaad,

de hart- en ademhalingsfuncties van

de mogelijke donor worden kunstmatig

in werking gehouden.

Welnu, de intentie voor wegname

komt alleen maar ter sprake indien de

persoon zich in de staat van hersen-

dood bevindt, vastgesteld bij wet

door drie onafhankelijke genees-

heren. Er zal met andere woorden,

alles in het werk worden gesteld om

de stervende persoon in leven te

houden.

De Belgische wet is gebaseerd op

het principe van de veronderstelde

toestemming. Beter is nog dat u

zelf uitdrukkelijk uw toestemming

geeft om als donor op te treden.

U kunt een formulier voor ‘De

wilsuitdrukking inzake wegne-

ming en transplantatie van orga-

nen en weefsels na overlijden’ bij

de gemeentelijke dienst Bevol-

king bekomen.

Want organen geven, is leven geven.

De wegname van organen bij overleden dierbaren

betekent vaak de redding van anderen. Het betekent

zieken redden die zich in het eindstadium bevinden van

een lever-, hart-, alvleesklier- of longziekte. Het is ook

een normaal leven schenken aan nierpatiënten die

meerdere malen per week behandeld worden met de

kunstnier.

welzijnsschakel

Mensen samenbrengen

die het vandaag de dag

moeilijk hebben, hen

aansluiting doen vinden

bij onze gemeenschap,

en zo schakel in eigen

omgeving zijn, dat is

wat Welzijnsschakel

Zoersel wil realiseren.

De Welzijnsschakel richt

zich naar iedereen die

het vandaag niet breed

heeft: laaggeschoolden,

werklozen, zieken, soci-

aal uitgeslotenen, een-

zamen,… Al wie als vrij-

williger met deze men-

sen mee een stukje in

groep op weg wil gaan

is ook van harte

welkom.

De Welzijnsschakel

biedt een heel

gevarieerd aanbod: een

gezellige babbel, leuke

ontspanningsactivitei-

ten, vorming via gast-

sprekers (info over

bijvoorbeeld gezond-

heid, voeding, werk,

veiligheid), maar ook

het samen bekijken en

zoeken naar oplos-

singen voor uw speci-

fieke problemen.

Meer info bij:

Stan Haest, diaken,

tel. 03/311.50.30.

rooksignaal

Ruim een kwart van de Belgen rookt. En

dat levert elk jaar zowat 20.000 tabaksdo-

den op. Ook de ernstige gevolgen van het

passief roken - door de tabaksrook in uw

leefomgeving - worden steeds duidelijker.

Omdat roken hoog genoteerd staat in de

top 10 van gezondheidsproblemen, hebben

een aantal organisaties, die actief zijn rond

roken, de koppen bij elkaar gestoken. Dit

resulteerde in www.rooksignaal.be, een

website die heel wat informatie over roken

en rookstop bundelt. Wat kunt u op deze

website allemaal vinden?

een greep uit de inhoud
U vindt er informatie over niet-commerciële

hulpmiddelen die u bij uw stoppoging kun-

nen helpen. En verder vindt u er een ka-

lender met alle rookstopgroepen die in de

provincie Antwerpen aangeboden worden,

netjes geordend op plaats en begindatum.

Ook dokters en andere gezondheidswer-

kers kunnen op die manier eindelijk op één

plaats alle rookstopinformatie vinden.

meer pret zonder sigaret!
Op de website van Rooksignaal kunt u na-

gaan welke secundaire scholen zich dit

jaar inschreven voor het project “Meer pret

zonder sigaret”. Heel wat leer-

lingen van de deelne-

mende scholen hebben

in oktober beloofd om

zes maanden rookvrij te

blijven. Ze zijn nu

halfweg. Laten

we hopen dat ze

allemaal de eind-

streep halen.
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restauratiewerken 

SINT-ANTONIUSKERK

Zowel de restauratie- als de schilder-

werken zijn zopas beëindigd!

De restauratie:

Het dak is langs de buitenzijde volledig

hersteld en vernieuwd. De gebinten en

kruisribgewelven zijn behandeld met

een insectenwerend product om de

klopkever te vernietigen. De nieuwe

trap zal ons toelaten om op een een-

voudige manier de zolder te bereiken.

De schildering:

De gehele kerk werd geschilderd in

dezelfde kleuren als voorheen. De kerk

oogt mooi en fris, klaar om de festivi-

teiten rond haar 150ste verjaardag aan

te vatten.

wegenwerken 

FIETSPAD HERENTALSEBAAN

Onze aannemer is zopas gestart met

de voorbereidende werken voor de

aanleg van dit fietspad. Dit fietspaadje

dat loopt vanaf het Dorp tot aan De

Bruelen wordt vrijliggend aangelegd.

Tussen fietspad en rijweg wordt een

kleine haag aangeplant. Zo wordt een

duidelijk visuele afscheiding gemaakt.

Onze aannemer heeft de oude beton-

strook naast de Herentalsebaan opge-

broken zodat de nutsmaatschappijen

hun leidingen kunnen verplaatsen. Van

deze gelegenheid wordt ook gebruik

gemaakt om de bovengrondse leidin-

gen, de laagspanning, de voedingska-

bel voor openbare verlichting en de

TV-distributie, ondergronds te plaat-

sen. We vernieuwen ook de openbare

verlichting.

Na de werken aan de nutsleidingen

kan onze aannemer het fietspad aan-

leggen.

FIETSPAD MEDELAAR

Dit fietspad langs de Medelaar, deel

Achterstraat tot Gestelsebaan, wordt

langs de rechtse zijde, de kant van de

weide, aangelegd.

Onze aannemer is zopas gestart en

hoopt tegen het einde van de paas-

vakantie klaar te zijn.

GEWESTWEG N14, DOORTOCHT ZOERSEL

Vanwege de afdeling Wegen en Ver-

keer Antwerpen, de beheerder van de

N14, ontvingen wij bericht dat de wer-

ken in het dorpscentrum van Zoersel,

namelijk de vervanging van de beton-

straatstenen door een asfaltverharding

zijn aanbesteed. De werken werden

gegund aan de laagste regelmatige

inschrijver, de N.V. Van Gorp uit Wijne-

gem. Voor de vastlegging van de kre-

dieten is dit dossier nu doorgestuurd

naar hun hoofdbestuur in Brussel.

Nadien gaan deze werken in uitvoe-

ring. Hopelijk nog dit voorjaar.

andere werken 

DICHTLEGGEN LICHTSTRAAT SPORTHAL

De lichtstraat van de sporthal van de

gemeentelijke basisschool van Sint-

Antonius zorgt reeds langer voor pro-

blemen. Regelmatig terugkerende wa-

terlekken, stormgevoeligheid, proble-

men met het verduisteren van de

sporthal bij festiviteiten..., allemaal

redenen om te beslissen deze licht-

straat dicht te leggen.

De werken zijn aanbesteed en toe-

gewezen. De pannen die op de

sporthal liggen zijn echter niet meer

verkrijgbaar. Daarom werden de pan-

nen van de fietsenberging vervangen

door bijna gelijkaardige. De oude pan-

nen van de fietsenberging kunnen nu

gebruikt worden om de lichtstraat dicht

te leggen. Deze voorbereidende wer-

ken werden begin maart reeds uitge-

voerd. De volgende weken, tijdens het

paasverlof, volgt het eigenlijke werk.
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gemeentelijke dienst
Openbare Werken
afdelingshoofd
Tarci Verbelen

tel. 03/380.13.45
fax 03/380.13.44
technische.dienst@zoersel.be

Info

W stand van zaken
EGEN- EN ANDERE WERKEN
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Zoals bij de start in 1993, willen wij nu

weer Zoerselse verenigingen, die bui-

tenlandse vrienden of contacten heb-

ben, rond de tafel krijgen. Bedoeling is

van gedachten wisselen over de aard

van dergelijke organisatie, de betrok-

kenheid van de Zoerselse burgers en

hoe de verenigingen hierin aan hun

trekken kunnen komen.

Wij gaan uit van de bestaande jumela-

ges, dit wil zeggen Lora del Río

(Spanje), Crucea (Roemenië) en

Laubach (Duitsland). Ook wanneer u

hier niet rechtstreeks bij betrokken bent,

nodigen wij u toch van harte uit om mee

te werken aan de verwezenlijking van

het Eurozoerselprogramma.

De data voor Eurozoersel leggen we in

overleg met de deelnemers vast. Het

evenement gaat door einde juli of begin

augustus 2005 en loopt telkens van een

donderdag tot en met een zondag.

De programma-onderdelen zijn:

De officiële opening gaat door op don-

derdag. Zoerselaars, Zoerselse vereni-

gingen en hun buitenlandse gasten zijn

hier van de partij. Wij denken aan een

volksfeest voor iedereen, met een apart

onderdeel voor plaatselijke en buiten-

landse officiëlen.

Op vrijdag en zaterdag kunnen er aller-

lei evenementen georganiseerd worden.

Dit kan gaan van optredens, bezoeken,

vergaderingen, inwijdingen tot...

Zaterdagavond wordt een groot Euro-

pees feest voorzien en op zondag

nemen we - zoals elke keer - afscheid

van de gasten met een oecumenische

viering.

Elke avond kan er een verbroedering

plaatsvinden op een centrale plaats, bij-

voorbeeld het park. Uiteraard worden er

ook sportmogelijkheden voorzien.

Deelnemende verenigingen kunnen op

de genoemde dagen allerlei dagactivi-

teiten ondernemen samen met hun gas-

ten.

De verschillende programma-onderde-

len zijn uiteraard onder voorbehoud en

leggen we de geïnteresseerden ter

bespreking voor. Uw inbreng wordt dan

ook ten zeerste op prijs gesteld.

Deze oproep geldt niet alléén voor

socio-culturele verenigingen, ook ande-

ren kunnen ruimschoots aan bod

komen.

eeeeuuuurrrroooozzzzooooeeeerrrrsssseeeellll

In de zomer van 2005 vindt voor de 5de keer

"Eurozoersel" plaats, een evenement dat

oorspronkelijk werd opgestart ter gelegen-

heid van de eenmaking van Europa.

Immers, ook op het vlak van de burger moet

Europa één zijn.

SOO verenigingen maak u klaar
P R O E P

Katrien Schryvers, burgemeester,

tel. 03/380.13.00,

e-mail: katrien.schryvers@zoersel.be.

of met

"Eurozoersel vzw"

Jef Joosten, voorzitter,

Peggerstraat 26, tel. 0477/27.93.11,

e-mail: jef.joosten@emmaus.be.

of met

Mia Nieberg, secretaris,

Abdijlaan 12, tel. 03/312.16.78

e-mail: mia.nieberg@pandora.be.
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Interesse? Neem contact op met:

Eurozoersel 2002 - inhuldiging fontein dorpsplein Sint-Antonius
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verkiezingen 13 juni 2004
TEMBUSGANG

Uit de evaluatie van de verkiezingen

2003 namen we volgende doelstellingen

mee:

1.we willen voorkomen dat er lange

rijen wachtenden staan,

2. in Sint-Antonius is het onmogelijk om

alle kiezers op één locatie te laten

stemmen. Dit zorgt voor te grote ver-

keers- en parkeerproblemen.

Om hieraan tegemoet te komen, be-

slisten we tot volgende wijzigingen:

1.Er werden bijkomende stemmachines

aangekocht, en in iedere deelge-

meente komt er een volledig kiesbu-

reau bij.

2.De kiesomschrijving Sint-Antonius

wordt opgesplitst.

kiezers van Sint-Antonius, opgelet!
In de gemeentelijke basisschool van

Sint-Antonius (GSA) behouden we

zeven bureaus. Vier andere gaan we

inrichten in zaal Waterweg, dit is de

nieuwe zaal van het psychiatrisch cen-

trum, gelegen aan de Andreas

Vesaliuslaan.

Velen onder u (ondermeer de volledige

wijk Risschot) moeten op 13 juni gaan

stemmen in zaal Waterweg én niet meer

in de GSA.

In elke locatie wordt er ook een stembu-

reau ingericht voor mindervaliden.

Door deze maatregelen hopen we dat

alles vlotter verloopt.

Zo kunt u meer van uw zondag genie-

ten!

met volmacht stemmen
Kunt u om een bepaalde reden niet zelf

gaan stemmen, dan kunt u toch voldoen

aan de kiesplicht door iemand volmacht

te geven. Elke andere kiezer kunt u als

gemachtigde aanwijzen. Denk eraan dat

u maar aan één persoon volmacht kunt

geven en maar van één persoon vol-

macht kunt krijgen.

Het volmachtformulier kunt u bekomen

bij de gemeentelijke dienst Bevolking in

het gemeentehuis en in de loketdien-

sten.

Wij geven u hierna de voornaamste ca-

tegorieën waarvoor u iemand kunt

machtigen:

- wanneer u wegens ziekte of gebrek-

kigheid niet naar het stembureau kunt

gaan. Een medisch attest is hier

vereist.

- u verblijft om beroeps- of dienstrede-

nen in het buitenland. U moet een

attest van uw werkgever voorleggen.

- u bent student en u kunt zich om

studieredenen niet aanmelden bij het

stembureau. Een attest van de

school is nodig.

met vakantie in het buitenland
Hier heeft u twee mogelijkheden:

- wanneer u aan de hand van een

reservatie kunt bewijzen dat u op 13

juni in het buitenland bent dan kunt u

een andere kiezer volmacht geven.

Hiervoor komt u vóór 30 mei met uw

reservatiebewijs naar het gemeen-

tehuis of naar één van de loketdienst

en wij vullen voor u de nodige for-

mulieren in.

- wanneer u niet kunt bewijzen dat u op

13 juni in het buitenland zult zijn.

Hiervoor krijgt u van ons een formulier

dat opgesteld is in verschillende talen

en dat u op 13 juni moet laten invullen

door de overheid van waar u zich op

dat moment bevindt.

geen volmacht
Kiezers die op 13 juni met vakantie zijn

in België kunnen geen volmacht geven.

Op zondag 13 juni 2004 vinden de gelijktijdige verkiezingen van het Europese

Parlement en van de Gewest- en Gemeenschapsraden plaats. De leden van het

Europees Parlement (24) en de Vlaamse Raad (124) worden om de vijf jaar verkozen.

S
gemeentelijke dienst
Kieszaken
afdelingshoofd
Liliane Belis

tel. 03/380.13.33
fax 03/380.13.39
bevolking@zoersel.be

Info
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pionierstijd
Mattie: We zijn destijds met zo’n vijfen-

twintigtal onthaalmoeders gestart. In een be-

paalde periode, eind jaren tachtig, waren er

een tijdlang zelfs meer dan nu. In het begin

kregen we ook meer opvangvragen van om-

liggende gemeenten, omdat de dienstverle-

ning daar nog niet bestond en ook de bui-

tenschoolse opvang Stekelbees was nog niet

in het leven geroepen. In de loop van de

jaren zijn er verschillende andere vormen

van kinderopvang bijgekomen.

Martine: Onthaalvaders hebben wij nog

niet. Er zijn er wel een paar in Vlaanderen,

in de Kempen zal het volgens mij nog wel

een tijdje duren. Misschien bekijken mannen

kinderopvang onvoldoende als een beroep.

Ook de financiële kant speelt een rol: het

sociaal statuut van onthaalmoeders garan-

deert nog niet de inkomenszekerheid van

bedienden- of arbeiderscontracten. Als je als

man dan kostwinner bent voor een gezin...

Veerle: Zelf ben ik in loopbaanonderbre-

king sinds 1996. Ik werkte als opvoedster in

een dagcentrum. Toen mijn eigen dochtertje

één jaar oud was, zochten vrienden opvang

voor hun kind. Dat was mijn eerste opvang-

kindje. Toen ik in contact kwam met de

dienst, ging de bal aan het rollen. Vooral

leuk is dat je thuis werkt en ook tijd hebt

voor je eigen gezin.

Martine: Voor mij is het in 1990 begonnen

om zelf thuis te kunnen blijven voor mijn

eigen kinderen, en meteen hadden ze er dan

speelkameraadjes bij. Ik ben gestopt met

werken en heb daar nooit spijt van gehad. Ik

heb een fantastische tijd en ik geniet er echt

van om de kinderen geborgenheid te geven

zoals voor mijn eigen kroost.
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SPRAAKMAKENDE ZOERSELAARS

DOOR J.H. VERBANCK k inderopvang  in  j e  buur t

In 2004 bestaat de Zoerselse Dienst Opvanggezin-

nen van de vzw Landelijke Kinderopvang 25 jaar,

een kwarteeuw. Die feestelijke gelegenheid leek ons

de geschikte aanleiding om eens nader kennis te

gaan maken met enkele onthaalmoeders en met de

Zoerselse dienstverantwoordelijken, om te vernemen

wat het werk van een onthaalmoeder zoal inhoudt.

De dienst in Zoersel is in maart 1979 opgericht door

de KVLV (Katholieke Vereniging voor Landelijke

Vrouwen), als een van de allereerste in de provincie

Antwerpen en wellicht zelfs in Vlaanderen. “Er wa-

ren er nog maar een paar toen”, vertelt de verant-

woordelijke die er vanaf het begin als oprichtster bij

is geweest, Mattie Jaspers. Samen met haar collega

Liesbeth Laurijssen coördineert zij de werking van

een veertigtal onthaalmoeders in de drie deelge-

meenten.

iiiinnnntttteeeerrrrvvvviiiieeeewwww
SPRAAKMAKENDE ZOERSELAARS

mmmm aaaa tttt tttt iiii eeee
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informatie
Mattie: Een viertal onthaalmoeders zijn er

al van in het begin in 1979 bij. Ze zijn nog

altijd even

enthousiast. We

hebben onthaal-

moeders van uit-

eenlopende leef-

tijden. De gren-

zen zijn achttien

en vijfenzestig

jaar.

Martine: De ont-

haalmoeders on-

derling kennen elkaar vrij goed. Ik ga op

een wandeling wel eens langs bij een ont-

haalmoeder uit de buurt. De kindjes kunnen

dan eventjes samen spelen. Bovendien ont-

moeten we elkaar op de zes of zeven vor-

mingsavonden die we per jaar volgen.

Met vereende krachten weten de vier

dames een hele reeks thema’s op te

sommen, die op die vormingsavonden

zoal aan bod komen: kinderziekten,

psychologische onderwerpen, EHBO,

brandpreventie, omgaan met huilbaby’s,

zindelijkheid, ontwikkelingsstoornissen,

knutselen...

Veerle: Het

‘Comité’, een

werkgroep van

een zestal ont-

haalmoeders,

stelt samen met

de dienstverant-

woordelijken het

vormingspro-

gramma op. Tijdens hun bezoeken aan de

onthaalmoeders horen de dienstverantwoor-

delijken aan welke thema’s er behoefte is of

waar de interesse zoal naar uitgaat.

nieuwe onthaalmoeders
Liesbeth: Vooral in de steden is er wel een

tekort aan onthaalmoeders. Gemiddeld

komen er bij ons door de jaren zo’n vijf of

zes onthaalmoeders bij, maar er stoppen ook

regelmatig onthaalmoeders. We zijn voort-

durend op zoek naar nieuwe kandidaten.

Momenteel kunnen we alle ouders verder

helpen. Een wachtlijst is er niet, maar de

aanvragen komen wel alsmaar vroeger bin-

nen. De aanstaande moeders leggen het con-

tact al meteen als ze pas zwanger zijn.

Veerle: Het gebeurt wel eens dat je als ont-

haalmoeder een nieuwe ‘collega’ aanbrengt.

Wat ook gebeurt is dat een ouder die ‘klant’

is geweest bij de dienst, zelf opvang gaat

verzorgen.

Mattie: We nemen allerlei initiatieven om

mensen te mobiliseren. In 2003 hebben we

nog een hele campagne opgezet met fotoaf-

fiches in scholen, bibliotheken en wachtka-

mers van dokters, advertenties samen met

andere diensten in regionale bladen... In de

Grootste Gemene Deler heeft toen trouwens

ook een artikeltje gestaan over het sociaal

statuut van onthaalmoeders.

Martine: Dat mensen afhaken, komt voor,

niet elk jaar, met periodes. Daarnaast heb je

ook afbouwers, die geleidelijk minder kind-

jes nemen, maar dat weet je dan vooraf. Als

je een groepje opvangt, is het toch wel mooi

afgewerkt, als je ze begeleidt tot ze naar

school gaan.

dagverloop
Veerle: Voor mij begint het om kwart over

acht, wanneer het eerste kindje toekomt.

Daarna volgen ze elkaar op tot kwart
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zo fier als een gieter
“Het kind staat centraal. Kinderen moe-
ten gelukkig en zonder zorgen kunnen
opgroeien. Als je als onthaalmoeder
geluk en warmte uitstraalt, beïnvloedt
dat ongetwijfeld de kinderen: ze zijn dan
rustiger en blijer. Als je veel geduld
hebt, gaat alles ook veel beter.
Wanneer de kinderen naar de kleuter-
school gaan en dus afscheid nemen,
heb je het daar best wel even moeilijk
mee. Wanneer ze evenwel zo fier als
een gieter met hun boekentas in de
hand over de school komen vertellen,
springt je hart op van vreugde en denk
je: het ga je goed!” (Martine)

de dienst praktisch
De Dienst Opvanggezinnen is aangeslo-
ten bij de vzw Landelijke Kinderopvang.
Die vzw groepeert eenenvijftig diensten
in heel Vlaanderen met in totaal zo’n
2.240 aangesloten opvanggezinnen. De
dienst is erkend en staat onder toezicht
van Kind en Gezin. Dankzij de subsidies
van de overheid betalen de ouders een
dagbijdrage volgens hun inkomen.

Het secretariaat van de Zoerselse

dienst is gevestigd aan de Kerkhoflei 16

in Sint-Antonius, boven de post. Perma-

nentie is er verzekerd op maandag,

dinsdag, woensdag en donderdag van

tien tot twaalf ‘s ochtends en de eerste

Alle kindjes zijn anders.
Er zijn levendige

en stille kinderen.
Je moet ze elk op een
andere, eigen manier
benaderen. Net dat

maakt het zo boeiend.

Onthaalmoeders zijn
moeders met een

groot hart voor kinderen.
Alle ouders voelen
veel liefde voor hun
kinderen, maar wij
geven onze liefde

ook aan andere kinderen.
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dinsdag van de maand van zeven tot

acht ‘s avonds. De dienst is bereikbaar

op 03/385.16.61 (tel. + fax) en via e-

mail: dogzoersel@kvlv.be.

de expertise van onthaalmoeders
Door de jarenlange omgang met kinde-

ren doet een onthaalmoeder veel erva-

ring en kennis op. Ze heeft een goed

zicht op hoe een kind zich voelt, omdat

het zoveel tijd bij haar doorbrengt. Er is

dagelijks overleg met de ouders die hun

kind komen brengen en halen. Het ge-

beurt regelmatig dat de ouders hun ont-

haalmoeder om raad vragen.

Verder dan de ouders gaat het ‘maat-

schappelijk rendement’ van die know-

how nauwelijks, en dat is misschien wel

jammer. Op vormingsavonden steken de

sprekers ook wel eens iets op van de

onthaalmoeders en dat nemen ze dan

mee naar volgende groepen.

Om het welbevinden en de ontwikkeling

van de kinderen op te volgen, hanteert

de dienst een kindvolgsysteem.

Onthaalmoeder en dienstverantwoorde-

lijke overleggen regelmatig over hoe het

met elk kind gaat. Die gegevens worden

geregistreerd en opgevolgd. Indien

nodig wordt contact met de ouders

opgenomen. (JHV)
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voor negen, dan zijn ze er allemaal. We

starten met boekjes lezen, dat leidt de kind-

jes af, als papa of mama vertrekken. Daarna

zoekt elk zijn weg in de speelkamer, waar

ze ruim keuze hebben uit allerlei speelgoed.

Sommigen zijn al van vijf of zes uur wak-

ker, die zijn om tien uur al moe en gaan een

beetje slapen. Dat moment geven ze zelf

duidelijk aan. Elk kind is daarin anders.

Om de ouders feedback te kunnen geven,

houden we voor elk kind een dagboek bij

over de eerste stapjes, de eerste woordjes,

samen spelen...

Liesbeth: Niet elke onthaalmoeder heeft

evenveel ruimte. Soms is er een aparte

speelkamer, bij anderen gebeurt dat in de

woonkamer. Veelal slapen ze in de kamers

van de eigen kinderen, maar soms is ook

daarvoor een aparte ruimte voorzien. Als je

een student in huis hebt, is het niet altijd

mogelijk dat je overdag diens kamer

gebruikt...

Veerle: Als je met de hele bende gaat wan-

delen, heb je wel eens bekijks, hoor. “Zijn

die echt allemaal van u, mevrouw? Een

drieling?” Rond zes uur ‘s avonds wordt bij

mij het laatste kind opgehaald.

Mattie: De opvanguren zijn bij alle ont-

haalmoeders verschillend. Sommigen

beginnen vroeger of werken later. Bij nieu-

we opvangvragen zorgen we voor kennis-

makingsbezoeken op verschillende plaat-

sen. Het moet immers ‘klikken’ tussen de

ouders en de onthaalmoeder. Ook voor de

onthaalmoeder is het belangrijk dat ze de

ouders en hun verwachtingen leert kennen.

Het gebeurde al dat baby’s van maar enkele

weken oud in opvang kwamen.

Bijvoorbeeld voor zelfstandigen kan dat

wel eens uitkomst bieden.

rrrruuuuiiiimmmmtttteeeellll iiii jjjjkkkkeeee

VAANLEG EN TIJDELIJKE UITBREIDING

ccccaaaarrrrppppoooooooollllppppaaaarrrrkkkkiiiinnnngggg
DDDDeeeennnn    HHHHaaaaaaaannnn
In 2002 werd het bijzonder plan van

aanleg voor de aanleg van een

carpoolparking aan Den Haan (afrit 20

van de E34) door de minister

goedgekeurd.

Binnenkort start de Afdeling Wegen en

Verkeer Antwerpen met de realisatie

van deze carpoolparking.

De aanleg zal meteen gepaard gaan

met een tijdelijke uitbreiding van de

parking. Deze maatregel kadert in de

uitvoering van het project ‘structureel

onderhoud van de ring rond Antwerpen

(R1)’ en het ‘Minder hinder’-programma.

In dit programma worden een aantal

tijdelijke maatregelen opgenomen om tij-

dens de mobiliteitswerken in en rond

Antwerpen de verkeerscirculatie zo opti-

maal mogelijk te laten verlopen.

Samen met een grootschalige promotie-

campagne moeten deze maatregelen bij-

dragen tot een groter gebruik van mens-

en milieuvriendelijke vervoermiddelen.

iiiinnnntttteeeerrrrvvvviiiieeeewwww
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gemeentelijke dienst
Ruimtelijke Ordening
afdelingshoofd
Jan Koninkx

tel. 03/380.13.97
fax 03/380.13.30
ruimtelijke.ordening@zoersel.be
of
Vlaamse Infolijn
tel. 0800/30-201

Info
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vernieuwde voorwaarden
ERBETERINGS-  EN AANPASSINGSPREMIEV

Welke werkzaamheden komen in aanmerking ?
V e r b e t e r i n g s w e r k e n
W E R K E N F A C T U U R B E D R A G P R E M I E

dakwerken min. € 2.500 € 1.250

buitenschrijnwerk min. € 2.500 € 1.250

gevelwerken min. € 3.000 € 1.500

vochtbehandeling min. € 1.500 € 750

sanitaire installatie min. € 1.500 € 750

elektrische installatie min. € 1.500 € 750

verbouwen te kleine woning € 1.200 tot € 2.500 of meer € 600 tot max. € 1.250

bestrijden CO-vergiftiging:

- geiser type C (warm water) min. € 500 € 250

- individuele kachels (max. 3) min. € 500 per toestel € 250 per toestel

- installatie centrale verwarming min. € 500 tot € 2.000 of meer € 250 tot max. € 1.000

- installatie of aanpassing rookkanaal min. € 1.000 € 500

A a n p a s s i n g s w e r k e n

verbouwingen € 1.200/€ 2.500 € 600 tot max. € 1.250

Zijn er beperkingen op het inkomen?
Uw inkomen mag drie jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan 20.000 euro. Per

persoon ten laste mag u hier 1.000 euro bijtellen.

Komen alle woningen in aanmerking?
Uw woning mag een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van maximum 1.200 euro

hebben. Voor verbeteringswerken moet de woning minstens 20 jaar oud zijn.

Wanneer een premie aanvragen ?
U kunt de premie pas aanvragen als de werkzaamheden voltooid zijn. De facturen

mogen van maximum 1 jaar voor de aanvraag dateren. Om van de premie te kunnen

genieten, moet u facturen voorleggen voor een bedrag dat minimum het dubbele is van

de premie.

Hoe vraagt u uw premie aan?
Het aanvraagformulier voor het bekomen van de premie kunt u afhalen bij de gemeen-

telijke dienst Ruimtelijke Ordening of kunt u downloaden van de gemeentelijke website

www.zoersel.be door via ‘bouwen en verbouwen’ door te klikken naar

www.wonen.vlaanderen.be. U dient uw aanvraag in bij Arohm Antwerpen, waarvan u het

adres bovenaan het aanvraagformulier vindt.

Of u nu uw woning bezit of huurt,

mogelijk beantwoordt ze niet meer aan

uw noden: ze is te klein, sanitair of

elektriciteit is verouderd, het dak is aan

een grondige herstelbeurt toe of u

wenst uw woning aan te passen aan de

bijzondere behoeften van een inwo-

nende zestigplusser of een ge-

handicapte.

Om de kwaliteit van uw woning te ver-

beteren, kunt u bij de Vlaamse overheid

terecht voor een verbeterings- of aan-

passingspremie. De reglementering

voor het bekomen van die premie werd

recent door de Vlaamse regering gewij-

zigd. De lijst van werkzaamheden waar-

voor u een premie kunt aanvragen werd

sterk uitgebreid.

Wij geven u hierna een beknopt overzicht van de

voorwaarden waaraan u moet voldoen.
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Zben jij die man of die vrouw?
O E K E N  W I J  J O U ?  Z

Voor velen onder jullie mag de zomer-

vakantie dan nog ver weg lijken, de ge-

meentelijke dienst Jeugd smeedt al vol-

op plannen om tijdens die vakantie tal

van initiatieven te ontplooien voor kleu-

ters (workshops), lagere-schoolkinde-

ren (speelpleinen en grabbelpas) en

opgroeiende tieners (swappasaanbod

en de tienerhonkwerking).

Bij al die plannen die we nu maken, is

het duidelijk dat hiervoor extra man-

kracht meer dan noodzakelijk en wel-

kom is.

Je vindt hier een overzicht van al onze

“vacatures” en de manier waarop je je

“kandidaat kunt stellen”.

Voor al deze initiatieven zijn wij op zoek

naar verschillende speelbegeleiders en

één hoofdmonitor.

HOOFDMONITOR
voor speelplein- en grabbelpaswerking

JOUW PROFIEL

Je bent 18 jaar of ouder en je beschikt minimum over een diploma Hoger Secundair

Onderwijs of gelijkwaardig. Bovendien beschik je over een attest van animator in het

jeugdwerk of kan je 3 jaar relevante ervaring aantonen.

Je beschikt over een goede dosis communicatieve vaardigheden, je staat immers in

voor het onderhouden van contacten met ouders, collega’s-monitoren en kinderen.

Je weet dingen op goede organisatorische wijze aan te pakken en zelfstandig werken

in teamverband schrikt je niet af.

Je hebt beperkte administratieve vaardigheden en je weet bovendien je eigen enthou-

siasme over te brengen op de monitoren-medewerkers en alle kinderen, dan ben jij

wellicht de persoon die wij zoeken.

WIJ BIEDEN

Een tijdelijk contract dat loopt van 1 juni tot 31 augustus 2004.

Een bezoldiging die is vastgesteld op het barema van administratief medewerker.

INTERESSE OF VRAGEN

Laat het ons schriftelijk weten voor maandag 19 april. Je richt een kort briefje aan de

gemeentelijke dienst Jeugd, Halle-Dorp 37. Hier kan je ook terecht voor verdere

inlichtingen en vragen op het telefoonnummer 03/380.13.92, vragen naar Kristien.

POETS- EN GEZINSHULP
om de thuisdiensten van het OCMW te versterken

JOUW PROFIEL

Voor de poetsdienst en de dienst gezinszorg zoeken wij gemotiveerde jobstudenten

die bij hulpbehoevende mensen thuis de handen uit de mouwen willen steken.

De minimumleeftijd voor de poetsdienst is 16 jaar en voor de dienst gezinszorg 17

jaar. Voor de dienst gezinszorg geven wij de voorkeur aan kandidaten die studies in

deze richting volgen, hoewel dit geen absolute vereiste is.

Als geïnteresseerde moet je dagonderwijs volgen met volledig leerplan en in de loop

van het voorgaand school-of academiejaar niet verzekeringsplichtig geweest zijn voor

de RSZ.

WIJ BIEDEN

Wij bieden een deeltijds contract van maximum één maand.
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Energie besparen:
goed voor het milieu én uw portemonnee.

G
SPEELBEGELEIDERS
voor speelplein- en grabbelpas-, swappas- en tienerhonkwerking

JOUW PROFIEL

Ben je een sociaal iemand die al 16 jaar (18 jaar voor de tiener-

honkbegeleiders) op deze wereld aan het spelen is en heb je het attest

van animator in het jeugdwerk op zak(*) of kan je in de plaats daarvan

drie jaar relevante ervaring aantonen?

Wil je een deel van je zomervakantie spelend doorbrengen en jouw

speelplezier als een vonk doen overslaan bij de Zoerselse kinderen?

Zie je het ook wel zitten om minimum veertien dagen met een groep

leeftijdgenoten samen te werken om een bende kinderen een leuke tijd

te geven?

Dan… ben jij iemand die wij zoeken!

Aan geïnteresseerde grabbelpasmonitoren vragen we dat je wekelijks

minstens één eigen activiteit plant, die we graag samen met je kandi-

datuur bekomen zodat we ze in het grabbelpasprogramma kunnen

opnemen.

WIJ BIEDEN

In ruil voor je enthousiaste inzet bieden wij een dagelijkse vrijwilligers-

vergoeding. En waar we nogal zeker van zijn, is dat we jou bovendien

veertien dagen speelplezier kunnen garanderen.

INTERESSE OF VRAGEN

Spring dan even binnen bij of bel voor maandag 19 april naar Kristien

van de gemeentelijke dienst Jeugd, Halle-Dorp 37, tel. 03/380.13.92.

(*) verschillende instellingen organiseren een basiscursus Animator in het Jeugdwerk,

onder andere: Vivés, tel. 050/34.06.70, Spelewei, tel. 016/35.05.50, Vlaamse Dienst

Speelpleinwerking (NDO), tel. 02/269.71.80, Kaderschool Duinen-heide, tel.

03/663.11.98, Jeugd en Stad, tel. 02/411.68.83.
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Wij beloofden u in de GGD-flits van februari enkele

tips die de bereiding van warm water zuiniger maken.

Is uw oude installatie aan vervanging toe en plant u

een nieuwe installatie? Denk dan even aan onze tips!

Warm water bereiden met aardgas verbruikt bijna de

helft minder energie dan met elektriciteit.

Doorstroomtoestellen of geisers zijn energiezuiniger dan

een boiler (waarin warm water wordt opgeslagen): enkel

het benodigde water wordt dan opgewarmd op het

ogenblik dat de warmwaterkraan wordt opengedraaid.

Plaats warmwatertoestellen dicht bij een aftappunt. Zo

vermijdt u warmteverliezen in de leidingen en krijgt u

sneller warm water aan de kraan. Gebruikt u één toestel

voor meerdere aftappunten, plaats het dan dicht bij het

aftappunt waar u kleinere hoeveelheden warm water

verlangt.

Een centraleverwarmingsketel die tegelijk voor warm

water zorgt, is af te raden. U bezuinigt door daarvoor

een afzonderlijk toestel te gebruiken.

Met een zonneboiler kunt u op eenvoudige en natuur-

vriendelijke manier een groot deel van het warm water

aanmaken door gebruik te maken van de gratis zonne-

warmte. ’s Zomers verwarmt de zonneboiler voldoende

water op tot comforttemperatuur. In de winter is naver-

warming door een gewone warmwaterinstallatie noodza-

kelijk. Op jaarbasis neemt een zonneboiler ongeveer de

helft van de warmwaterproductie voor zijn rekening!

Wist u dat u voor een zonne-installatie premies kunt be-

komen van GEDIS (www.gedis.be) en van het gemeen-

tebestuur?

Bovendien is zo’n investering ook nog fiscaal aftrekbaar.

Energie besparen:
goed voor het milieu én uw portemonnee.

mmmmiiii llll iiiieeeeuuuu

INTERESSE OF VRAGEN

Stuur je kandidatuur voor zaterdag 17 april naar de personeelsdienst van

het OCMW, Oostmallebaan 50.

De inschrijvingsformulieren hiervoor kun je ook hier bekomen. Voor prakti-

sche informatie over de functie kan je terecht bij de dienstverantwoordelijken

van het OCMW, tel. 03/312.94.20.

maandelijkse energietip
ETIPT
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Het Sociaal Huis van Malle (Sociaal Huis = samenwerking

tussen het OCMW en het gemeentebestuur op sociaal vlak)

wil samen met ons OCMW en het gemeentebestuur het proj-

ect ‘Aandacht voor Senioren’ opstarten. Dit project richt zich

naar bejaarde personen. ‘Eenzaamheid’ is een probleem dat

niet alleen, maar ook bij bejaarden voorkomt. Door bepaalde

ingrijpende gebeurtenissen (het verlies van belangrijke person-

en, ziekte,...)raken sommige bejaarden meer en meer op

zichzelf aangewezen. Dit kan eenzaamheid sterk in de hand

werken. Eenzaamheid betekent een tekort of gebrek aan kwal-

itatief goede sociale contacten. Het project ‘Aandacht voor

Senioren’ wil dan ook de eenzaamheid bij senioren tegengaan.

Dit willen we bereiken door andere personen, zowel jongeren

als ouderen, in te schakelen. Ze gaan dan bij die ‘eenzame’

bejaarden op bezoek, slaan eens een babbeltje, gaan samen

wandelen,… Zo bieden zij de ‘eenzame bejaarde’ een kwali-

tatief goed sociaal contact. Dit vrijwilligerswerk is onbe-

zoldigd en verdere concrete afspraken moeten we hierover nog

maken.

In onze streek zijn ook nog andere organisaties, zoals zieken-

zorg, bezig met deze problematiek. Het Sociaal Huis van

Malle wil samen met het OCMW en het gemeentebestuur van

Zoersel dit project realiseren in samenwerking met deze

organisaties.

Voor dit project moeten wij natuurlijk beroep doen op vrijwilligers.

Bent u geïnteresseerd of wilt u als vrijwilliger een kwalitatief

sociaal contact bieden aan een bejaarde persoon die daar nood

aan heeft?

Bent u eenzaam? Wilt u graag een babbeltje slaan met een van

onze vrijwilligers?

Contacteer:

Inge Loots in het Sociaal Huis van Malle,

tel. 03/312.90.90.

samen tegen eenzaamheid
O C I A A L  H U I Ss
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woensdag 25 juni 2003

Ik volg een cursus vrijwilliger oppas-

ser en heb me opgegeven om enkele

voormiddagen klaar te staan om mee

te helpen in de gezelschapsdienst. Op

die manier wil ik mantelzorgers de

kans geven om ook eens tot rust te

komen, tijd te maken om boodschap-

pen te doen, naar de kapper te gaan,

naar een feestje te gaan… kortom iets

waar ze anders geen kans toe hebben.

woensdag 17 september 2003

Ik krijg telefoon van onze coördinator

Dirk Wuyts. Hij vraagt me of ik vrij

ben op 1 oktober om bij een dame

van 51 jaar oppas te doen. Deze me-

vrouw heeft een hersenbloeding ge-

had en ze zou graag wat gezelschap

hebben. Ik heb dit direct toegezegd.

donderdag 25 september 2003

We komen samen met de andere op-

passers in het “Zonneputteke”. We

krijgen er nog de laatste onderrichtin-

gen rond de opstart van de oppas-

dienst in Malle en Zoersel. Op 1 ok-

tober gaan we officieel van start.

’s Avonds worden we uitgenodigd

door het gemeente- en het ocmw-

bestuur van de twee gemeentes op

een receptie en wordt de samen-

werkingsovereenkomst getekend.

maandag 6 oktober 2003

Met veel moed maar ook met een

beetje schrik ga ik naar mijn eerste

cliënt. Daar word ik binnengelaten

door de lieve dochter van het huis,

die daarna naar school moet vertrek-

ken.

Boven zat er een lieve mevrouw op

mij te wachten, ze is verlamd aan

haar rechterkant en spreken gaat

moeilijk. Ik geef haar een tas koffie

en we proberen kennis met elkaar te

maken, maar dit vraagt veel geduld.

Om 9.30 u komt elke dag de verple-

ging mevrouw verzorgen en kan ik

wat helpen bij het uit- en aankleden.

Nadien keken we samen naar TV tot

de kinesist langskwam voor de dage-

lijkse oefeningen. Tweemaal per

week komt ook de logopedist voor

aangepaste spreekoefeningen.

De oefeningen van de kinesist waren

vermoeiend en mevrouw wil eerst

een dutje doen. Nadien help ik haar

naar het toilet en om 11.30 u maak ik

haar boterhammen.

De tijd gaat snel, ik neem afscheid

om 12 uur.

Mijn eerste oppasdag was voorbij,

D A G B O E K
een Zoersels oppasser neemt u even mee
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doe mee

S E N I O R E N S P O R T D A G
voor alle 55-plussers

maandag 10 mei 2004
gemeentepark

aan het Koetshuis en het grasveld achter het gemeentehuis

voor slechts 3 euro krijgt u
een gezellige sportieve dag met senioren ‘jong van hart’

een gratis sportverzekering via ISB
twee consumptiebons +  animatie

voor elke deelnemer een keuze uit de prijzentafel

u moet zelf zorgen voor:
een lunchpakket

sportieve en eventuele regenkledij
als het kan uw fiets

en een zonnig en sportief humeur

De seniorensportdag van de gemeentelijke dienst Sport en de seniorenraad is een volkssportendag

in de vorm van een gezellige prijskamp. De proeven zijn allemaal vrij makkelijk doenbaar en met

een dosis geluk... kan iedereen zeker winnen!

De volgende proeven zijn onder andere voorzien: kegelen, boogschieten, golf naar drie holes, fris-

bee gooien, een fietszoektochtje (13 km) en nog verschillende andere volkssporten.

Als alternatief voor de fietszoektocht is er een korte wandelzoektocht. De proef waar u de laagste

punten op scoort, wordt niet meegeteld.

Schrijf u vóór 30 april 2004 in bij de sportdienst want de plaatsen zijn beperkt!

Gemeentelijke dienst Sport, Halle-Dorp 37, tel. 03/380.13.92 of e-mail: sport@zoersel.be

maar ’s nachts kwamen nog een

heleboel indrukken op me af en

dacht ik dat zo’n hele dag TV

kijken toch ook niet goed is…

zouden we samen niet kunnen

kaarten?

dinsdag 7 oktober 2003

Ik ga terug bij dezelfde

mevrouw van gisteren. Eerst het

dagelijkse ritueel van verzorging

en verpleging dan komt er tijd

voor ons beiden, ik vraag of ze

geen zin heeft om te kaarten en

of ze dat kon. Mevrouw was

heel blij dat ik dat vroeg en zo is

er vanaf die dag een bezigheid

bijgekomen. Daar ik de logope-

dist niet zie, schrijf ik hem een

briefje met de vraag of ik kan

helpen met woordjes te oefenen.

Ik liet het briefje lezen aan

mevrouw en ze was zo blij dat

ze direct ja zei.

maandag 13 oktober 2003

De logopedist had ’s anderdaags

al een briefje voor mij klaarge-

maakt en was heel blij dat ik

eenvoudige woorden als tafel,

stoel, kast… wou oefenen en

ook korte zinnen.

Nu wordt onze dag heel afwisse-

lend, we kijken samen wat TV

tot de thuisverpleging komt, we

kaarten tot de kinesist komt,

nadien oefenen we de woordjes

van de logopedist, help ik haar

naar het toilet en smeer ik de bo-

terhammen, zo vliegen de dagen

voorbij.

Ik hoop dat de gezelschapsdienst

een groot succes wordt.

-

e

-
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verplichting tot voorzichtigheid van
sterke tegenover zwakkere wegge-
bruikers
Bestuurders mogen de meest kwets-

bare weggebruikers niet in gevaar

brengen, met name fietsers en voet-

gangers, vooral als het gaat om

kinderen, bejaarden of personen met

een handicap. Ze moeten hun snelheid

aanpassen in aanwezigheid van kwets-

bare weggebruikers en moeten dubbel

voorzichtig zijn op plaatsen waar ze

dergelijke weggebruikers kunnen ont-

moeten.

gedrag ten opzichte van voetgangers
Bestuurders moeten vertragen en zo

nodig stoppen in aanwezigheid van

kinderen, bejaarden of personen met

een handicap. Ze moeten tevens een

zijdelingse afstand van ten minste 1

meter laten tussen hun voertuig en de

voetganger wanneer deze laatste op

de rijbaan mag lopen. Indien deze

minimumafstand niet kan worden

nageleefd, moeten ze stapvoets rijden

en zo nodig stoppen.
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gemeentelijke dienst
verkeer
medewerker
Jeroen Claes

tel. 03/380.13.19
fax 03/380.13.30
leefmilieu@zoersel.be

Info

Nverkeersregels van 1 januari 2004
I E U WN

vvvveeeerrrrkkkkeeeeeeeerrrr

Sinds 1 januari 2004 zijn een aantal nieuwe

verkeersregels van kracht. Zij moeten een

beter evenwicht tot stand brengen tussen de

verschillende categorieën weggebruikers en

moeten het verkeer veiliger maken voor de

meest kwetsbaren.

Onderstaande lijst is niet volledig maar voor

wie er meer over wil weten, heeft het BIVV

onlangs de brochure, ’De straatcode… de

straat voor iedereen.’ uitgegeven in samen-

werking met de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Deze brochure kunt u gratis ophalen bij De

Lijn, in het gemeentehuis, bij de lokale politie,

in de rijscholen en examencentra voor het

rijbewijs. U kunt de brochure ook downloaden

van de website www.bivv.be (of door de link te

volgen op onze gemeentelijke website).
wat zijn de belangrijkste wijzigingen?wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
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doorlopend trottoir
(uitritconstructie)
Trottoirs mogen voortaan doorlopen, terwijl

de rijbaan onderbroken wordt. Een door-

lopend trottoir loopt over de rijbaan tot aan

de overkant van de straat, en is bedoeld

om de snelheid af te remmen van bestuur-

ders die het trottoir kruisen. Voetgangers

hebben er voorrang. Voor bestuurders is

het oversteken van een gedeelte van de

rijbaan dat niet voor hen is voorbehouden,

zoals een doorlopend trottoir of een

fietspad, een manoeuvre geworden, waar-

door ze verplicht zijn om voorrang te ver-

lenen aan de andere weggebruikers.

oversteekplaatsen voor voetgangers,
voor fietsers en bromfietsers
Bij het naderen van dergelijke oversteek-

plaatsen zonder verkeerslichten of

bevoegd persoon, is links inhalen voor-

taan verboden, zelfs met lage snelheid.

spoorvoertuigen en hun passagiers
Iedere weggebruiker (automobilist, voet-

ganger…) moet voorrang verlenen aan

spoorvoertuigen en dient zich daartoe zo

snel mogelijk van de sporen te verwij-

deren. Wanneer er een tram nadert

mogen voetgangers zich bovendien niet

op een oversteekplaats begeven die over

een tramspoor of -bedding loopt, behalve

indien het hun toegestaan is door ver-

keerslichten. Bij bus- of tramhaltes zonder

vluchtheuvel moeten bestuurders die rij-

den langs de kant waar de reizigers in- of

uitstappen, altijd stoppen. Ze mogen

slechts met matige snelheid opnieuw

vertrekken.

rotondes
Op rotondes moeten bestuurders niet

langer zo dicht mogelijk bij de rechterrand

van de rijbaan blijven, behalve indien een

gedeelte van de weg voor hen is voorbe-

houden (bijvoorbeeld een fietspad voor

fietsers). Als er rijstroken zijn, mogen ze

de rijstrook volgen die het best aan hun

bestemming beantwoordt. Bovendien is

het gebruik van de richtingaanwijzers niet

langer verplicht bij het oprijden van een

rotonde, maar daarentegen wel om de

rotonde te verlaten. Hierdoor kunnen de

andere bestuurders de rotonde gemakke-

lijker oprijden.

motorfietsers in groep
Net als voor fietsers in groep, bepaalt de

wetgeving voortaan ook de specifieke

voorwaarden voor het verkeer van motor-

fietsers in groep.

voetgangers in groep
Voetgangers die op de rijbaan lopen in

een groep van minimum vijf personen plus

een leider, zijn niet langer verplicht om

rechts te lopen. Zij mogen ook links op de

rijbaan lopen, op voorwaarde dat ze

achter elkaar stappen.

rolschaatsen en steps
Gebruikers van rolschaatsen (rollers) en

steps (zonder motor) doen hun intrede in

het verkeersreglement. Gebruikers jonger

dan 16 moeten op het trottoir of de berm

rijden als deze bruikbaar zijn. Zijn er geen

trottoirs of bermen, dan moeten ze op het

fietspad. Is er ook geen fietspad, dan

mogen ze hun rolschaatsen of step niet

gebruiken. Vanaf 16 jaar moeten

rolschaatsers en stepgebruikers op het

fietspad rijden. Is er geen fietspad, dan

hangt hun plaats op de weg af van de

snelheidslimiet op de rijbaan en van het

feit of ze zich al dan niet in de bebouwde

kom bevinden.

bebouwde kommen
Nieuwe verkeersborden aan het begin en

het einde van de bebouwde kom zullen

geleidelijk aan de huidige borden vervan-

gen. Er staan huizen op afgebeeld om

duidelijk aan te geven dat men een

bebouwde kom binnenrijdt. In combinatie

met een 30 km per uur-snelheidsbord

betekent dit bord dat de maximumsnelheid

op alle wegen in de bebouwde kom 30 km

per uur bedraagt, volgens de voorwaarden

van het Ministerieel Besluit van 27 novem-

ber 2003.

landbouwwegen
Er bestonden al wegen voorbehouden

voor voetgangers, fietsers en ruiters.

Hieraan worden de wegen voorbehouden

voor landbouwverkeer, voetgangers, fiet-

sers en ruiters toegevoegd. Enkel de

weggebruikers afgebeeld op de verkeers-

borden aan het begin van deze wegen,

mogen er rijden of stappen.

motorfietsers in groep
Net als voor fietsers in groep, bepaalt de

wetgeving voortaan ook de specifieke

voorwaarden voor het verkeer van motor-

fietsers in groep.

voertuigen van meer dan 7,5 ton
Bij regen mogen bestuurders van voertui-

gen van meer dan 7,5 ton niet meer

inhalen op autosnelwegen, autowegen en

wegen met ten minste vier rijstroken. Dit

verbod geldt niet voor het inhalen van

voertuigen die gebruik maken van een

voorbehouden rijstrook voor traag verkeer,

noch voor het inhalen van landbouwvoer-

tuigen.
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Ook onze gemeente wordt sterk gecon-

fronteerd met minder-inkomsten en

meeruitgaven als gevolg van maatrege-

len van de regeringen. Bijvoorbeeld

door de liberalisering van de energie-

markt alleen al ontvangen we aan divi-

denden 1.671.183 euro minder dan

vorig jaar, terwijl anderzijds onze ener-

giefactuur hierdoor fors de hoogte in zal

gaan.

En ook voor de politiezone zullen we

bijna 150.000 euro meer moeten neer-

tellen.

Vorig jaar stelden we: "De gemeenten

worden financieel gewurgd". Dit jaar

gaat het van kwaad naar erger.

uitgaven beperken

Het gemeentebestuur heeft echter de

tering naar de nering gezet. De structu-

rele maatregelen die we de voorbije ja-

ren hadden genomen beginnen nu trou-

wens ook hun vruchten af te werpen.

Mede dankzij die ingrepen, én

nieuwe besparingen, hebben

we kunnen vermijden om

extra bij onze inwoners aan

te kloppen.

een nieuwe belasting

We hebben wel één nieuwe belasting

ingevoerd: namelijk een belasting op

niet-geadresseerd drukwerk. Wordt u

ook overstelpt met pakken reclamefol-

ders in uw brievenbus? Wel, op het ver-

spreiden van deze publicaties geldt

vanaf 1 maart een belasting die moet

gedragen worden door de verantwoor-

delijke uitgever ervan. De kleine onder-

nemer wordt er echter van vrijgesteld.

Immers, folders die minder dan 10 gram

wegen, worden niet belast.

Daarenboven vermijden we zo ook veel

administratief werk. Maar het beste voor

het milieu is uiteraard dat u een sticker

op uw brievenbus kleeft met daarop

'Geen reclamedrukwerk'. Deze sticker

kunt u bekomen bij het gemeentehuis of

bij de gemeentelijke loketdiensten aan

de Oostmallebaan 15 en Handelslei 108.

Deze belasting zal u als Zoerselaar in

ieder geval niet treffen. Zowel de aan-

vullende personenbelasting, als de op-

centiemen op de onroerende voorhef-

fing blijven dus ongewijzigd. Zoals u in

de grafieken kunt merken, scoren we

hiermee uitermate goed in vergelijking

met de andere Vlaamse gemeenten.

De doorgevoerde besparingen werden

blijkbaar door de hele gemeenteraad

geapprecieerd. Zij keurden dan ook

unaniem - meerderheid en oppositie -

beide belastingsreglementen goed.
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gemeentelijke dienst
financiën
afdelingshoofd
Rob Belmans

tel. 03/380.13.25
fax 03/380.13.30
financien@zoersel.be

Info
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U hebt ongetwijfeld al vaak in de krant gelezen dat in tal van gemeenten de gemeente-

belastingen de hoogte in gaan. De laatste drie jaar was dit bijna in 9 op de 10 Vlaamse

gemeenten het geval.

Maar hoe zit het in Zoersel? Geen nieuws, goed nieuws?
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Gemiddelde Zoersel

evolutie van de aanvullende personenbelasting van Zoersel
t.o.v. het Vlaamse gemiddelde

HHde Zoerselse belastingen
O E  S TA AT  H E T  E R M
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investeren in de toekomst

Goed besturen betekent zeker niet

nodige investeringen doorschuiven naar

de toekomst of evenmin schulden

maken zodat de lasten er voor de vol-

gende generaties zijn.

We zijn er zelfs in geslaagd de schul-

den van Zoersel ongeveer 1,5 miljoen

euro te laten dalen. De belangrijkste

elementen van het investeringsprogram-

ma vind je in een kader op deze bladzij-

de.

Daaraan kunnen we nog toevoegen dat

aan de Kapelstraat de rioleringswerken

en de aanleg van de parking in de loop

van dit jaar worden uitgevoerd.

Daarnaast zijn we ook volop bezig met

de plannen voor bijkomende sportinfra-

structuur in de Achterstraat. Dit probe-

ren we te realiseren in samenwerking

met enkele geëngageerde sportvereni-

gingen. De ideeën worden in een werk-

groep van de sportraad geconcreti-

seerd.
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Gemiddelde Zoersel

evolutie van de opcentiemen op de onroerende voorheffing van Zoersel
t.o.v. het Vlaamse gemiddelde

nieuwe belasting op niet-geadresseerd drukwerk

het investeringsprogramma voor 2004

rioleringswerken Bloemenwijk fase 3...........................................€ 1.600.000,-

verwarming GSA, lichtstraat & sportvloer.......................................€ 300.000,-

herasfalteren wegen........................................................................€ 200.000,-

aankoop & heraanleg grond Kerkstraat ..........................................€ 150.000,-

ereloon voor nieuwe rioleringsprojecten .........................................€ 120.000,-

aankoop gronden Achterstraat........................................................€ 100.000,-

bijdrage in aankoop Domein De Welvaert ........................................€ 65.000,-

aanleg omgeving jeugdhuis Zoezel ..................................................€ 60.000,-

herprofileren grachten.......................................................................€ 50.000,-

verkeersremmende maatregelen ......................................................€ 50.000,-

aanleg voet- en fietspaden Medelaar ...............................................€ 50.000,-

ereloon voorzieningen (o.a. parking) Achterstraat ............................€ 50.000,-

heraanleg speelpleintjes ...................................................................€ 25.000,-

totale uitgaven........€ 18.001.458,-

personeelsuitgaven ..€ 8.859.680,-

werkingskosten ........€ 3.707.233,-

overdrachten ............€ 1.974.679,-

schuld.......................€ 3.459.866,-

R M E E ?
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Tot vorig jaar werden aan gezinnen en eigenaars onder bepaalde voorwaarden kortin-

gen toegekend op enkele gemeentebelastingen. De gemeenteraad besloot in februari

om vanaf 2004 deze tegemoetkomingen op een andere wijze te regelen, namelijk via

een algemeen toelagereglement.

Bent u op 1 januari ingeschreven in de gemeente Zoersel en bent u in één van volgende

gevallen dan heeft u recht op de aangeduide toelage.

(*) telkens wanneer u uw rijbewijs moet vernieuwen

De toelagen worden automatisch uitbetaald met uitzondering van de toelagen aange-

duid met een *. Op het aangifteformulier voor de belasting op onbebouwde perce-

len dat u jaarlijks ontvangt, kunt u de toelage van 200 euro

aanvragen. Personen die lijden aan incontinentie bekomen

de toelage na een schriftelijke aanvraag met

een bijgevoegd medisch attest. U

moet deze aanvraag richten

aan de gemeentelijke dienst

Financiën.

gemeentelijke dienst
financiën
afdelingshoofd
Rob Belmans

tel. 03/380.13.25
fax 03/380.13.30
financien@zoersel.be

Info
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NN toelagereglement
I E U W

Binnenkort komt de Vlaamse feestdag er

weer aan. En dus is er opnieuw ‘Vlaande-

ren Feest!’. Ter gelegenheid van 11 juli

nodigt de actie zoveel mogelijk organisa-

toren uit om 11 dagen lang initiatieven te

nemen die mensen bij elkaar brengen.

Vlaanderen Feest! heeft voor alle gang-

makers van dergelijke activiteiten, die

plaatsvinden tussen 1 en 11 juli, een

feestelijke attentie.

Per initiatief, dat uitnodigend openstaat

voor alle bewoners op het niveau van een

straat, buurt of wijk, stelt Vlaanderen

Feest! één feestcheque van 200,4 euro

ter beschikking. Mogelijk ligt daarbovenop

nog één tot twee keer 20,4 euro extra

klaar. Dat is het geval voor activiteiten die

plaatsvinden op 11 juli zelf en voor initi-

atieven met muziekmakers uit de eigen

gemeente als extra smaakmaker op het

programma.

Als u geïnteresseerd bent, graag feest

en de banden in uw omgeving wat nauw-

er wilt aanhalen naar aanleiding van het

Feest van de Vlaamse Gemeenschap,

dan kunt u uw aanvraag indienen bij

vzw Vlaanderen-Europa,

Baron Dhanislaan 20 bus 5,

2000 Antwerpen, en dit tot 11 mei.

Inschrijvingsformulieren kunt u verkrijgen

bij de gemeentelijke dienst Cultuur,

Halle-Dorp 37, tel. 03/380.13.93,

e-mail: cultuur@zoersel.be of downloa-

den van www.vlaanderenfeest.be

Er vlug bij wezen is de boodschap,
want het aantal cheques is beperkt!
Wie eerst komt, eerst maalt.

minstens één lid van

uw gezin heeft recht op

een verhoogde tege-

moetkoming van de

verzekering voor

geneeskundige verzor-

ging of op de voorkeur-

tarieven inzake gezond-

heidszorg

alle andere gezinnen

u bent op 1 januari 2004 jonger dan 35 jaar, u bent en eigenaar van slechts

één onbebouwd perceel waarop u belasting op onbebouwde percelen moet

betalen en u bent eventueel nog eigenaar van een onroerend goed dat u zelf

bewoont

u moet periodiek uw rijbewijs vernieuwen omwille van uw medische situatie

(bijvoorbeeld bepaalde categorieën van diabetespatiënten)

u kan een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat iemand uit uw gezin op

1 januari 2004 lijdt aan incontinentie

u beschikte op 1 januari niet over een GFT+-con-

tainer

u beschikte op 1 januari

niet over een GFT+-

container

u beschikte op 1 januari

wel over een GFT+-

container

u moet jaarlijks urbani-

satiebelasting betalen

u moet niet jaarlijks urbani-

satiebelasting betalen

u moet jaarlijks urbani-

satiebelasting betalen

u moet niet jaarlijks urbani-

satiebelasting betalen

€ 60,-

€ 35,-

€ 35,-

€ 12,5

€ 25,-

€ 200,-

€ 11,-
(*)

€ 25,-
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gemeentelijke

dienst Financiën

Kasteeldreef 55

2980 Zoersel

EESTF Gactie ‘buren feesten’
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gsa op ZAPPA-tocht!

Vrijdag 5 maart, net voor het eigenlijke

ZAPPAweekend begon, zijn wij met de

hele school op ZAPPAtocht gegaan.

De bedoeling was zo veel mogelijk

zwerfvuil op te rapen en in vuilzakken

te doen. Wij wandelden met onze klas

door enkele straten, fietspaadjes en op

pleinen. Dat was erg leuk, maar toch

moesten wij heel goed kijken, want

anders bleven er veel te veel papiertjes

en blikjes liggen.

Met handschoenen, prikkers en een

hele rol lege vuilzakken konden we

veilig op stap. Marijke droeg zeer dikke

werkhandschoenen, dat was voor het

hele vuile afval en voor glas. Het was

echt uitkijken geblazen!

We hebben veel papier gevonden zelfs

lege flessen en oude schoenen! Wie

verliest er nu een schoen en merkt dat

niet eens? Wij hebben ook een

beschimmeld rijbewijs en een

bankkaart gevonden. Die is onze juf

aan de politie gaan geven. Op een

halve dag hebben wij maar drie kleine

straten kunnen opruimen (vijf overvolle

vuilzakken). Is dat geen grote

schande?

Toen we terug naar school wandelden,

wilden we alle mensen op de straat

laten weten wat wij ervan dachten. We

riepen luidkeels: “geen papier op

straat anders worden wij kwaad!”

Wij gaan er vanaf nu op letten dat we

niets op straat gooien. Doen jullie

mee?

Milieuvriendelijke groeten van de

ZAPPA leerlingen uit 5B in de GSA.
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provinciale zwerfvuilactie
EZAPTG
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wordt de natuur je nieuwe buur?

De Vlaamse overheid is op zoek naar

mensen die hun straat, wijk of buurt een

groener tintje willen geven. Samen een

boom planten, een nieuw buurtparkje of

tegeltuintje aanleggen, de straat opfleu-

ren met vaste planten,... elk waardevol

initiatief wordt beloond met één of maxi-

mum twee groenbonnen ter waarde van

250 euro elk. De enige voorwaarden zijn

dat u met een concreet plan voor de dag

komt, de toelating van uw gemeente op

zak hebt en uw project de steun krijgt van

een vereniging, club of 4 buren/vrienden.

Het groenproject kan zich zowel op open-

baar als privaat domein situeren.

Geïnteresseerd?

Meer inlichtingen kunt u bekomen bij de

gemeentelijke dienst Leefmilieu,

tel.0800/14.529 of op surf eens naar

www.bosengroen.be of www.groen.net.

vlijtig geZapt…
Op zaterdag 6 en zondag 7 maart nam

onze gemeente samen met 58 gemeen-

ten deel aan de provinciale zwerfvuilactie

"ZAPPA".

Vrijdag 5 maart beten de leerlingen van

de gemeentelijke basisscholen van

Zoersel, Halle en St.-Antonius de spits af

met het opruimen van het zwerfvuil in de

omgeving van de scholen.

Zaterdag namen in totaal 150 vrijwilligers

van JNM, wijkcomité Risschot, wijkcomité

Driesheide, vrienden van het Zoerselbos,

Klim-Op, compostmeesters en de wildbe-

heereenheid deel en zondag in totaal 100

vrijwilligers van de Chirojongens St.-Anto-

nius, de partij 'Groen!' en Klim-Op.

In totaal werd ongeveer 10 m3 zwerfvuil

verzameld.

Ongeloofelijk wat er allemaal wordt ge-

dumpt: een matras, een wc, wieldoppen,

een bumper, banden, lege vaten, een

parasol maar vooral blikjes, plastic

flessen en kleine verpakkingen vielen op

door hun aantal.

Het zwerfvuil werd verzameld op het

grasveld achter het gemeentehuis waar de

vrijwilligers hun creativiteit lieten zien door

van dit alles een kunstwerk te maken.

De moraal van de zwerfvuilactie is een

boodschap voor de burger: ‘respecteer

onze leefomgeving, dump geen afval!’.

gemeentelijke dienst
leefmilieu
duurzaamheidsambtenaar
Kim Caremans

tel. 03/380.13.46
fax 03/380.13.30
leefmilieu@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 0900-10500 als u wil
weten welke apotheker van wacht is.

G E M E E N T E R A A D
Elke vierde donderdag van de maand om 20 uur in het Koetshuis
naast het gemeentehuis.
donderdag 22 april, 27 mei en 24 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...........Bart Van Santvliet, 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...........Diane Weyten, tel. 03/380.13.81
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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
Robert en Germaine Richard en Gabriella
BUYTAERT-FLOREN VERSTAPPEN-HENDRICKX

Ludovicus en Alma Constant en Joanna
VERRYCKT-LEFFELAER VAN DYCK-FEYEN

Josephus en Ludovica
GEYSEN-HERMANS

6 0  J A A R  S A M E N
Emiel en Ludovica
VAN DOOREN-AERTS

7 0  J A A R  S A M E N
Albert en Maria
WUYTS-VERSCHOOTEN 

PROFICIATJUBILARISSEN

thema van de maand maart
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