
ZOERSEL

Nooit meer donker, dankzij  
duurzame en dimbare led- 
verlichting. We doen het licht  
weer aan, zodat wie deelneemt  
aan het verenigingsleven  
gemakkelijk en veilig naar huis kan.

Verenigingen en bestuur zijn 
partners voor een bruisende 
gemeente. We kiezen daarom 
resoluut voor regelmatig overleg  
en een goede samenwerking  
met de adviesraden.

KEI HART 
VOORUIT

We zorgen voor goede infra- 
structuur in een nette, groene  
en veilige omgeving.
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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."

• Jeugd-, sport-, cultuur- en andere 
verenigingen kunnen rekenen op onze 
steun: infrastructuur, materiaal, advies 
en een financiële ondersteuning.

• We voorzien voldoende en degelijk 
materiaal voor de gemeentelijke uitleen-
dienst. Die richten we in op de meest 
optimale manier, zodat materiaal tijdig ter 
bestemming komt of kan afgehaald  
worden op de dienst openbare werken. 

• Onder meer door intergemeentelijke 
samenwerking wordt de uitleendienst 
verder uitgebreid. We voorzien o.a. een 
extra WC-wagen, een mobiel minder-
validentoilet en een podiumwagen.

• We zoeken naar mogelijkheden voor de 
uitwisseling van het gebruik van mate-
riaal tussen verenigingen en organisaties. 
Dit doen we via een gebruiksvriendelijk 
digitaal platform.

• We ondersteunen verenigingen in hun 
werking en organisatie door o.a. info te 
verschaffen omtrent administratieve 
verplichtingen en wetgeving.

• We behouden de aankondigingsborden 
voor plaatselijke evenementen. 

• Diverse lokalen en terreinen van vereni-
gingen hebben nood aan vernieuwings- 
of verbeteringswerken. Hiervoor 
voorzien we de nodige budgetten.

• Ook voor verenigingen moet de wijkin-
specteur gemakkelijk aanspreekbaar zijn. 

• Via een evenementenloket maken we 
het de verenigingen die een grotere 
activiteit organiseren, gemakkelijker en 
bundelen we de vragen met betrekking 
tot uitleendienst, veiligheidsplan,  
verkeersmaatregelen, enz. 

• Het vrijwilligerspunt vindt een match 
tussen vraag naar en aanbod aan vrijwilli-
gerswerk. Zo worden mensen en vereni-
gingen geholpen en werken we allen 
samen aan een bruisende gemeente.

• Via het Z-charter stimuleren we vereni-
gingen om in hun werking rekening te 
houden met kwetsbare mensen. 

• Via initiatieven als de cultuurprijs, de 
kampioenenviering en het dankmo-
ment voor vrijwilligers zet de gemeen-
te verenigingen en vrijwilligers die zich 
hiervoor inzetten in de kijker.

• We stimuleren samenwerking tussen 
het deeltijds kunstonderwijs en de  
culturele verenigingen.

• Via een weloverwogen fuifbeleid  
kunnen jongeren zich uitleven in hun 
eigen omgeving, met correcte afspraken 
met. de buurt.

• Verenigingen die inspanningen doen voor 
het duurzamer en toegankelijker maken 
van hun lokalen of buitenterreinen  
ondersteunen we daarin. 

• Voor de buitenschoolse opvang van  
kinderen stimuleren we samenwerking 
met en tussen scholen en verenigingen. 

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

• Aan de verenigingsinfrastructuur zorgen  
we voor voldoende en overdekte 
fietsen stallingen. 

• Via de erkenning van speerpuntacties 
stimuleren we de organisatie van  
evenementen.

KEI HART VOORUIT voor een BRUISEND Zoersel,  
dat betekent KEI HART werken aan doorgedreven 
ONDERSTEUNING voor VERENIGINGEN
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