
ZOERSEL

Nooit meer donker, dankzij  
duurzame en dimbare led- 
verlichting. We doen het licht  
weer aan, zodat wie huiswaarts 
gaat na evenementen, dit ook  
gemakkelijk en veilig kan doen.

We zorgen voor een nette,  
groene en veilige omgeving.

Middenstand en bestuur zijn 
partners voor een levendige 
dorpskern. Daarom zetten we in  
op een goede verstandhouding  
en regelmatig overleg.

KEI HART 
VOORUIT
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"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 levendige middenstand geeft  
mogelijkheden voor boodschappen dicht 
bij huis en versterkt het sociaal weefsel. 
Dit ondersteunen we ten volle! 

• Rond de dorpspleinen promoten we 
horecafuncties. Het is daar waar de 
mensen elkaar ontmoeten.

• Om de kernen zelf verkeersluw te hou-
den, creëren we parkeerhavens dichtbij.

• We moedigen het gebruik van de fiets 
aan om vanuit de wijken naar de dorps-
kernen te gaan. We verzorgen de fiets-
verbindingen en voorzien voldoende en 
veilige fietsenstallingen of fietshavens.

• We hebben oog voor de toegankelijk-
heid van de dorpskernen voor minder 
mobiele mensen en voor kinderwagens.

• Een levendige middenstand en een 
bloeiend toerisme zijn afhankelijk van 
elkaar. We zetten in op beide en zorgen 
ervoor dat zij elkaar makkelijk ontmoeten. 

• Aangename dorpskernen nodigen uit tot 
winkelen. Daarom blijven we o.a. inzetten 
op de bebloeming van de kernen en 
sfeervolle kerstverlichting.

• Gemeente & ocmw Zoersel blijft ambas-
sadeur voor Zoerselse bedrijven. 
Evenementen zoals de braderij of de 
middenstandsdrink blijven we steunen.

• Het bestuur zet lokale ondernemers 
mee in de kijker. 

• Met een digitaal platform en netwerk-
momenten zetten we Zoerselse onder-
nemers in de kijker en leren we hen en 
hun dienstverlening kennen. 

• Samenwerking tussen verenigingen 
en ondernemers ondersteunen we en 
promoten we. 

• We moedigen de komst van pop-ups en 
start-ups aan in leegstaande panden. 

• Wie vragen heeft over ondernemerschap 
of van start wil gaan als zelf standige kan 
terecht bij de diensten van gemeente  
& ocmw Zoersel aan één loket. 

• We bevragen lokale ondernemers bij 
overheidsopdrachten. 

• De Zoerselcheque promoten we, en de 
geschenkdoos grijpen we aan om Zoer-
selse producten bekendheid te geven.

• Lokale middenstanders geven we de 
gelegenheid zich voor te stellen in een 
onthaalpakket voor nieuwe inwoners.

• We stimuleren de uitbating van handels-
zaken in de kernen, met gecombineerd 
wonen boven winkels. Zo wordt het 
aanbod aan handelszaken gegarandeerd, 
gaan we leegstand tegen en verlevendigt 
de kern.

• Beslissingstrajecten houden we kort, 
duidelijk en transparant. 

KEI HART VOORUIT VOOR 
ONZE MIDDENSTAND
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