
ZOERSEL

Nooit meer donker, dankzij 
duurzame en dimbare 
ledverlichting. 
We doen het licht weer aan!

We zorgen voor een nette, 
groene en veilige omgeving.

Buurt en bestuur zijn partners 
voor een aangename wijk. We 
voeren het wijkoverleg terug in. 
Een buurtcoördinator is mee de 
stem van uw buurt in het beleid.

KEI HART 
VOORUIT
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• Een investering in ledverlichting in Halle 
verdienen we snel terug. Zo maken we 
uw buurt duurzaam en veiliger en gaan 
we spaarzaam om met uw centen.

• Fiets is Koning langsheen de Heide-
weg, Sint-Martinusstraat, Vogelzang en 
Sniederspad, dankzij nieuwe fietssugges-
tiestroken.

• We maken opnieuw werk van de aandui-
ding en beveiliging van schoolfietsroutes.

• Een buurtbank, een buurtbabbel, een 
wijkbarbecue…? Via een buurtbudget 
beslist u zelf over uw buurt.

• Een nette buurt is zoveel aangenamer. 
Dat realiseren we met bermmeesters en 
een subsidie.

• Toegankelijke dienstverlening, onder 
meer via digitale toepassingen, een aan-
bod in de bibliotheek en huisbezoek voor 
wie daar nood aan heeft. 

• Naar analogie met het buurtinformatie-
netwerk organiseren we buurtzorgnet-
werken om vereenzaming tegen  te gaan. 
Mensen in de buurt nemen zo zorg op 
voor elkaar.

• Goede samenwerking, meer en betere 
communicatie tussen buurt, wijkin-
specteur en politie, onder meer door 
het herwaarderen van het buurtinforma-
tienetwerk. Samen binden we de strijd 
aan tegen inbraken.

• Een vrachtwagensluis houdt de dorps-
kern en woongebieden van Halle vrij van 
zwaar sluipverkeer.

• Het nieuwe woonproject dat gepland 
wordt aan de Watermolen, werken we 
uit in nauw overleg met de buurt. We 
doen dat in harmonie met de groene 
omgeving en voeren het project in fases 
uit. Zo bieden we woonmogelijkheden 
aan verschillende doelgroepen met onder 
meer private gronden, sociale woningen 
en betaalbare kavels aan jonge en oudere 
Zoerselaars. Gemeenschappelijk groen 
moet toegankelijk zijn voor heel de buurt. 

• In de wijk Sint-Martinus leggen we op 
korte termijn riolering aan.

• De dorpszaal naast de pastorie integre-
ren we maximaal in de bestaande groene 
omgeving. De tuin wordt toegankelijk 
voor alle Hallenaren. 

• Op de plaats van de vroegere school aan 
de Lindedreef bouwen we, in samen-
spraak met de buurt, een aantal private 
en sociale woningen. De omgeving wordt 
groener en opener.. 

• We hebben oog voor de toegankelijk-
heid van de dorpskern voor mensen die 
minder mobiel zijn en voor kinderwagens. 
Daarom worden de voetpaden in de 
dorpskern van Halle heraangelegd.

KEI HART VOORUIT 
MET HALLE

"Ons uitgebreid programma en onze kandidaten 
vind je op onze website zoersel.cdenv.be.
Heb je vragen of suggesties, laat het ons weten 
via info@zoersel.cdenv.be."

KATRIEN
SCHRYVERS

LIJSTTREKKER
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