
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

A5_Herentalsebaan_Zoersel.indd   1 16/08/18   15:17



"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."

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

• Fiets is Koning langsheen Drengel en 
Herentalsebaan dankzij nieuwe fietssug-
gestiestroken.

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

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

• 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 buurtinforma-
tienetwerk organiseren we buurtzorg-
netwerken  om vereenzaming tegen  te 
gaan. Mensen in de buurt nemen zo zorg 
op voor elkaar.

• Het dorpsplein van deelgemeente Zoer-
sel richten we in als aangename, groene 
ontmoetingsruimte met behoud van 
voldoende parkeerplaatsen.

• We bewaren het landelijke karakter en 
de open ruimte van Zoersel via een 
ruimtelijk uitvoeringsplan.

• We hebben oog voor de toegankelijk-
heid van de dorpskern voor mensen die 
minder mobiel zijn en voor kinderwagens.

• De toeristische troeven zoals wandel- 
en fietsknooppunten, de  kerststal en het 
Lindepaviljoen zetten we verder in de 
kijker.

• Betaalbaar wonen blijft een prioriteit. 
We bieden kavels met korting te koop  
aan voor specifieke doelgroepen. Bou-
wen met erfpacht met een aankoopop-
tie nadien blijft mogelijk.

• We maken een start met de riolering 
van de Herentalsebaan, Biekorfstraat, 
Korte Maalstraat, Maalstraat, Dia-
mantstraat, Salphensebaan, Graffen-
donk en Broekstraat.

• Het woonzorgcentrum De Buurt geeft 
een thuis aan zorgbehoevende Zoerse-
laars en biedt ondersteuning aan mantel-
zorgers via kortverblijf en het dagverzor-
gingscentrum. We zetten verder in op de 
betrokkenheid van buurt en verenigingen.

• 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.

KEI HART VOORUIT MET 
HERENTALSEBAAN 
EN OMGEVING

KATRIEN
SCHRYVERS
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