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Zoersels 
platteland en 
natuur beleven 
op de fiets.
»
Met Dorp in de Kijker wil Landelijke 
Gilden het dorp promoten, mensen bij 
elkaar brengen en samenwerking 
tussen verenigingen bevorderen. In dit 
kader werd met LEADER-subsidies de 
landbouwlus gemaakt. Deze bestaat 
o.m. uit een fietsroute met aandacht 
voor landbouweducatie én diverse 
zorginstellingen in onze gemeente. 
Proeven van deze landbouwlus kan op 
3 juni met een culinaire huifkartocht. 
Inschrijven via de webshop van de 
gemeente.



Als we nu eens 
alle 
beslissingen 
door een 
fietsbril 
bekijken? 
»
Fietsen is goed voor de portemonnee en het 
klimaat, het is gezond, snel, vermindert files 
én laat makkelijk sociaal contact toe. En toch 
kiezen 83% van de Vlamingen voor korte ritten 
van minder dan 5 km voor de auto.
Wij zijn ervan overtuigd dat dat in Zoersel beter 
kan. Daarom engageert CD&V zich om alle 
toekomstige beslissingen te bekijken door een 
fietsbril. Op die manier houden we al van bij 
de voorbereiding van verkeersingrepen of 
bouwprojecten en de planning van 
evenementen rekening met de fietser. Het is 
aangenaam fietsen in Zoersel. Niet alleen 
recreatief fietsen langs een van de vele 
(groene) fietsroutes willen we in de kijker 
zetten. Met een doordacht fietsbeleid met oog 
voor veiligheid en gemak, willen we van 
Zoersel een echte Koning Fietsgemeente 
maken.

http://zoersel.cdenv.be
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Op maat van Zoersel
Het woonbeleid van CD&V vertrekt vanuit een duidelijke 
visie. Zo kiezen we uitdrukkelijk voor inbreiding. Nieuwe 
woningen sluiten aan bij de kernen, zodat open ruimten 
groen blijven. Met een stedenbouwkundige verordening 
zorgen we dat nieuwe woongelegenheden aangepast zijn 
aan toekomstige noden en op maat van Zoersel blijven.

Voor ieder wat wils
We begrijpen heel goed dat wie hier is opgegroeid, graag 
wil blijven.Voor CD&V is en blijft betaalbaar wonen een 
absolute prioriteit. Zo vonden tientallen Zoerselse gezinnen 
een nieuwe thuis in de wijk Het Klooster. De helft van hen 
koos voor de formule van erfpacht. We blijven ijveren voor 
betaalbaar wonen en meer sociale huur- en koopwoningen 
in de verschillende deelgemeenten.
Ook als je woning te groot wordt, niet meer aangepast is of 
je hulp nodig hebt, moet je in Zoersel kunnen blijven. 
Zorgwoningen, seniorenwoningen en zorgflats kunnen dan 
een oplossing bieden. Wie écht zorgbehoevend is, kan een 
thuis vinden in het nieuwe woonzorgcentrum. 

Bouwen, wonen en vooruit kijken
Een goed woonbeleid vraagt visie over het concept van onze 
woningen zelf. Energie- en onderhoudsvriendelijk, inbraak- 
en brandveilig… ook daar willen we de inwoners op weg 
helpen.

Blijven inzetten op 
betaalbaar wonen. 
»



Ook de voorbije 
periode werkte 
CD&V Zoersel voor u.
Stilzitten ligt niet in onze aard - De voorbije zes jaar 
hebben we heel wat verwezenlijkt om Zoersel verder uit 
te bouwen tot een hartelijke gemeente. Een greep uit 
onze realisaties:

Op de natuurbegraafplaats 
in Halle mogen assen in een 
bos worden uitgestrooid of 
begraven in een 
afbreekbare urne.

De Zoerselse belastingen 
zijn al jaren bij de laagste in 
Vlaanderen en de 
schuldgraad is onder 
controle.

Het Lindepaviljoen werd 
een moderne en gezellige 
vertel-, belevings- en 
tentoonstellingsruimte 
dankzij LEADER-subsidies. 

De nieuwe school in Halle, 
met plaats voor sport en 
kinderopvang, past in een 
ruimere visie over de 
hernieuwing van de kern.

De gemachtigde opzichters 
zorgen elke dag mee voor 
een veilige tocht van en 
naar school voor honderden 
schoolkinderen.

Woonzorgcentrum De Buurt 
is een plek van ontmoeting 
in het hart van het dorp.



Sociale kruidenier 
» De NetZak

Zeg niet zomaar ‘buurtwinkel’ tegen de sociale kruidenier. 
Mensen met een minder groot budget kunnen er op 
donderdag voormiddag aan bescheiden prijzen etenswaren 
en verzorgingsproducten vinden, maar de NetZak is veel meer 
dan dat. Het is een huiselijke plek waar kwetsbare mensen 
elkaar ontmoeten bij een kop koffie of soep, en waar een losse 
babbel met vrijwilligers en hulpverleners deugd doet. 
Drijvende kracht achter dit mooie initiatief is OCMW-
voorzitter Katrien Schryvers. Samen met Fons Christiaensen 
vertelt ze er graag meer over.

Meer dan alleen 
boodschappen doen

Katrien: “De NetZak is naast 
een winkel vooral een 
ontmoetingsruimte. Aan een 
grote tafel kunnen bezoekers 
samen iets drinken of 
genieten van een kom soep. 
De medewerkers van het 
OCMW komen dan langs om 
een babbeltje te slaan met de 
aanwezigen. In die lossere, 
ongedwongen sfeer kunnen 
ze makkelijker signalen 
opvangen van problemen 
waarmee de mensen 
worstelen. Op die manier 
kunnen ze mensen vaak 
sneller doorverwijzen naar 
gespecialiseerde hulp of 
diensten.”

Z|pas als toegangskaart

Katrien: “Mensen uit Zoersel 
die een inkomen hebben 
beneden een bepaald 
bedrag, krijgen van 
gemeente&OCMW Zoersel 
een Z|pas. Daarmee betalen 
ze minder voor activiteiten 
die de gemeente organiseert, 
maar ook bij veel 
verenigingen. Wie een Z|pas 
heeft, kan bovendien 
maandelijks voor een bepaald 
budget winkelen bij De 
NetZak.”

Belangeloze inzet

Fons: “De NetZak werkt 
onder de vleugels van de 
gemeente en het OCMW van 

Zoersel, maar de praktische 
werking wordt gedragen 
door een twintigtal 
vrijwilligers, onder leiding 
van Sonja Van Kuyk. Zonder 
vrijwilligers was hier geen 
NetZak. Op woensdag rijden 
ze rond om eetwaar op te 
halen. Op donderdag, tijdens 
de openingsuren, staan een 
tiental vrijwilligers paraat om 
de mensen te ontvangen en 
te helpen, de kassa te 
bedienen en de rekken bij te 
vullen. Ook maken zij de 
pakketten klaar voor klanten 
die op voorhand spullen 
bestellen en ’s avonds 
afhalen, omdat ze overdag 
gaan werken.”

“Zonder 
vrijwilligers 
was hier 
geen sociale 
kruidenier."
» Fons 
Christiaensen

“Naast een 
winkel, is De 
NetZak 
vooral een 
plek van 
ontmoeting."
» Katrien 
Schryvers

Heel de gemeenschap 
werkt mee

Fons: “De koopwaar komt 
van grote aanbieders (zoals 
Colruyt), lokale handelaars 
en vier land- en 
tuinbouwbedrijven, die elk 
korting geven op hun 
producten. We bieden geen 
vervallen producten aan, 
want we staan onder strikt 
toezicht van de 
voedselinspectie. Ook het 
vlees is vers en komt van 
slagerij ’t Zwarthof in de 
buurt.”

Katrien: “Veel verenigingen 
beschouwen De NetZak als 
een goed doel. Zij 
aanvaarden kwetsbare 
mensen als lid, doen een 
schenking of organiseren 
een actie ten voordele van de 
winkel. Fantastisch is dat.”

Win-win

Katrien: “De NetZak haalt 
kwetsbare mensen uit hun 
isolement en geeft hen de 
mogelijkheid om gezonde 
voeding aan een betaalbare 
prijs te kopen. De 
vrijwilligers vinden hier een 
zinvolle tijdsbesteding. Er is 
ook een mooie 
samenwerking met klanten 
van ’t Sas (dagbesteding) die 
samen ingrediënten zoeken 
om lekkere soep te maken. 
Die soep is voor de klanten 
van de NetZak en voor het 
g e m e e n t e p e r s o n e e l . 
Wanneer we inzamelacties 
doen, worden we 
overspoeld. Zoveel 
solidariteit is er in Zoersel!”
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PIMP JE BUURT
Het buurtleven 
kleurt de gemeente.

B u u r t b a n k e n , 
speelpleintjes... we 
vullen de publieke 
ruimte maximaal in als 
on tmoe t i ngsp l aa t s 
waar inwoners op een 
laagdrempelige manier 
samen kunnen komen.

Kwetsbaar? Ouder? 
Extra zorg nodig? 
Iedereen hoort erbij! 
Daarbij is het belangrijk 
dat we elkaar weten 
wonen en bij elkaar 
kunnen aankloppen.

Buurtbabbels, 
wijk-
barbeques... we 
ondersteunen 
het graag!
»

Eenvoudige of kleinschalige initiatieven en evenementen 
kunnen een ontmoeting aanmoedigen. Wie tussen de mensen is, 

is gelukkiger. En zo strijden we ook tegen vereenzaming.



De buurt waar je 
woont, moet de 
plaats zijn waar je je 
thuis voelt: een 
aangename, nette, 
groene en veilige 
buurt, waar mensen 
elkaar kennen. 
»
Gezelligheid troef
Goed onderhouden straten, mooie bebloeming, stemmige 
verlichting… het blijft voor ons belangrijk. De openbare ruimte 
moet uitnodigen tot ontmoeting en de perfecte gastheer zijn 
voor leuke activiteiten die opborrelen vanuit de eigen buurt. 
We doen er alles aan om sociaal isolement te doorbreken en 
inclusie zo groot mogelijk te maken.

Vrijwilligers zijn het cement van de gemeenschap
Vrijwilligerswerk brengt mensen met een diverse achtergrond 
samen. Het verenigingsleven is een belangrijke pijler van 
maatschappelijke participatie en betrokkenheid, in het 
bijzonder voor kansengroepen. Binnen buurtzorgnetwerken 
vinden mensen een zinvolle tijdsbesteding, worden mensen 
geholpen en komen probleempunten sneller aan het licht.



Op stap met 
JONG CD&V
» 
CD&V Zoersel? Dat zijn ook enthousiaste jongeren die 
graag in een propere, duurzame en levendige gemeente 
wonen, en niet bang zijn om daarvoor actie te ondernemen.

We zijn jong, en we 
stellen met plezier het 
goede voorbeeld!  
» Kristof, Marlies, Wencke, Lander, 
Lina, Kelly, .....

Als JONG CD&V op pad gaat, 
is het niet zelden om iets aan 
de kaak te stellen. “Zo 
trokken we al meermaals 
met handschoenen, 
grijptang en vuilniszak door 
de straten om zwerfvuil op te 
rapen. Een actie waarvan we 
hopen dat ze overbodig 
wordt. We riepen de 
bevoegde schepen op het 
matje over zijn engagement 
omtrent het milieu. Je kan 
immers niet vooruit kijken, 
zonder ook oog te hebben 
voor het klimaat. Voor een 
inzamelactie voor Moeders 
voor Moeders staan we 
graag in de kou. Een quiz 
organiseren, dat mag je ons 
ook vragen. En we zullen niet 
rusten vooraleer de 
Zoerselaars de mogelijkheid 
hebben om een duik te 
nemen in een zwembad in 
de buurt.”



“Dimbare 
led-
verlichting is 
een win-win 
op vlak van 
veiligheid en 
verbruik.”
» schepen Luc 
Kennis

In maart 2016 voerde 
Zoersel een lichtplan in. Als 
gevolg daarvan brandt op 
sommige plaatsen tussen 
bepaalde uren de openbare 
verlichting niet meer. 
Vanuit financieel standpunt 
en met het oog op het 
klimaat is dat een goede 
zaak. Toch vindt CD&V 
Zoersel aanpassingen nodig.

We werken daarom aan een 
slim lichtplan. Daarin staan 
twee elementen centraal: 
veiligheid en minder 
verbruik. Dat laatste is 
voordelig voor het milieu én 
voor het budget.

Jongeren die na een fuif 
terug naar huis keren, 
moeten dat op een veilige 
manier kunnen doen. Daar 
hoort onder meer voldoende 
openbare verlichting bij. 
Waarom dan geen 

weekendregime instellen, 
zodat het licht in de week wel 
gedoofd wordt, maar tijdens 
de uitgaansnachten 
aanblijft? 

Ook deel van ons lichtplan is 
overschakelen naar 
ledverlichting. Die is 
energiezuiniger dan gewone 
verlichting, wat ook scheelt 
in verbruikskost. Bovendien 
is ledverlichting dimbaar. 
Dat dat is handig op plaatsen 
waar volledige verlichting 
niet hoeft, maar volledige 
duisternis evenmin 
wenselijk is.
Op sommige plaatsen in 
onze gemeente brandt al 
ledverlichting. Ook de 
kerstverlichting bestaat 
ondertussen uit ledlampjes. 
Die omschakeling willen wij 
doorzetten voor heel de 
gemeente.



VU
: C

D
&

V 
Zo

er
se

l, 
Ab

di
jla

an
 4

, 2
98

0 
Zo

er
se

l

48

In dialoog met heel Zoersel

CD&V weet wat er leeft in de gemeente. Onze mensen 
zijn immers op tal van manieren actief betrokken bij het 
gemeenschapsleven. We willen de vinger aan de pols 
blijven houden. Daarom komen we naar jou toe. De 
voorbije drie jaar deden we al heel wat huisbezoeken 
en we plannen er nog veel meer. Onder de noemer 'Bij 
ons in Zoersel' gingen we in gesprek met experts uit 
verschillende beleidsdomeinen en kregen zo 
waardevolle input voor ons prgramma. 
Maar we willen nog een stap verder gaan. Inspraak in 
het beleid moet mogelijk zijn op elk moment, niet alleen 
bij de lancering van een groots project. Door middel 
van wijkoverleg willen we met alle Zoerselaars in 
dialoog gaan. Ook initiatieven die opborrelen vanuit 
buurtbewoners, moeten ondersteund kunnen worden.

Stap je mee?

Heb je zin om mee te werken? Wil je Zoersel mee 
zinderend en zorgzaam maken? Laat van je horen en 
stap mee op de weg vooruit. Wij zijn er klaar voor!

info@zoersel.cdenv.be

De weg naar een 
zinderend en 
zorgzaam Zoersel,
dat is de weg vooruit!
» 




