
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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"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 
het dorp van Zoersel en de Zandstraat 
verdienen we snel terug. Zo maken we de 
buurt duurzaam en veiliger en gaan we 
spaarzaam om met uw centen.

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

• Toegankelijke dienstverlening, onder 
meer via digitale toepassingen, een aanbod 
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.

• Voldoende aanbod aan jeugd, sport- en 
cultuurmogelijkheden in de buurt voor 
het hele gezin. Het Kiekeboeplein en het 
terrein achter WZC De Buurt krijgen een 
openbaar fitnesstoestel.

• Bij het Vlaams Gewest dringen we aan op 
een nieuw en veilig fietspad langsheen 
de Oostmallebaan.

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

• Bij het Vlaams Gewest blijven we aandrin-
gen op de aanleg van  de omleidingsweg 
rond Zoersel. Zo kan het dorp verkeersluw 
worden. 

• De aanleg van de omleidingsweg willen 
we ook aangrijpen om, in overleg met alle 
betrokkenen, de leefkern en het dorpsplein 
opnieuw aan te leggen. Veiligheid, toegan-
kelijkheid, ruimte voor fietsers en voet-
gangers, gezelligheid, groen en voldoende 
parkeerruimte zijn daarbij onze toetsste-
nen. Het dorpsplein wordt een aangename 
ontmoetingsruimte.

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

• Het woonzorgcentrum De Buurt geeft 
een thuis aan zorgbehoevende Zoerselaars 
en biedt ondersteuning aan mantelzorgers 
via kortverblijf en het dagverzorgingscen-
trum. We zetten verder in op de betrok-
kenheid van buurt en verenigingen.

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

• Zoersel heeft slechts een beperkt aantal 
middenstanders. Hen en al wie hier 
initiatief wil nemen, ondersteunen we ten 
volle. Een levendige middenstand in uw 
dorp geeft u immers de kans boodschap-
pen dicht bij huis te doen en versterkt het 
sociaal weefsel. 

KEI HART VOORUIT 
MET ZOERSELDORP 
EN ZANDSTRAAT
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