
Gelukkig Nieuwjaar Zoersel !

Met 100% engagement, zo staat onze 
hele ploeg klaar om samen met u verder 
te bouwen aan een bruisend en 
zorgzaam Zoersel !

Infoavond erfrecht en 
erfbelasting

Op dinsdag 13 maart 2018 
organiseert CD&V Zoersel samen met 
de afdelingen van Malle en 
Zandhoven een infoavond rond 
erfrecht en erfbelasting.  Deze avond 
gaat door in de parochiezaal te 
Westmalle, Sint-Jozeflei  27.
Servais Verherstraeten en Katrien 
Schryvers zijn de sprekers.
Aanvang: 20u00

Voorjaarsontbijt met Ivo 
Belet

Een knapperig broodje, een glaasje 
cava of fruitsap,  een vers eitje, een 
beetje fruit, maar vooral een gezellige 
babbel. Dat is het recept van ons 
jaarlijks ontbijt. Dit jaar belicht Ivo 
Belet, europarlementariër, de 
politieke actualiteit.  
Datum: zondag 22 april 2018 
Locatie: Koetshuis, , Kasteeldreef   55    
10u00 opening buffet
11u00 toespraak Ivo Belet

Bijdrage van 8 euro <10 jaar, 15 euro > 10 jaar, 
ter plaatse te betalen. 
Inschrijven doet u via luc.kennis@zoersel.be 
of 0477 25 88 65.

“Goed beleid voeren, is een beleid voeren met een duidelijke toekomstvisie. Oor hebben voor 
wat er leeft, is daarbij onmisbaar,” aldus fractievoorzitter Roel Van Elsacker, “En wat er leeft bij 
de mensen, dat komen we alleen te weten door met hen te praten en in overleg te gaan.” Onze 
mandatarissen en leden staan midden de mensen, en willen daar aanspreekbaar zijn. 
Daarnaast gingen we al in verschillende wijken van deur tot deur om te vragen wat onze 
inwoners zouden doen, moesten ze voor één dag burgemeester zijn. Daarnaast bereiden we 
in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 een programma voor. Om 
ervoor te zorgen dat dit breed gedragen is in heel 
Zoersel, en dat het zaken aanpakt die belangrijk 
zijn voor onze inwoners, organiseerden we 
verschillende thematische gespreksrondes. 
Onder de noemer ‘Bij ons in Zoersel’ wisselden 
we van gedachten met specialisten uit onder 
meer veiligheid, zorg, het jeugdwerk, de lokale 
economie, de sport, het woonbeleid enz. 

 
“Als het aan ons ligt, zet het gemeentebestuur 
de komende jaren opnieuw sterker in op 
communicatie en interactie met de burger,” 
aldus Katrien Schryvers, “Niet alleen willen we 
horen wat de Zoerselaar te zeggen heeft, ook 
boodschappen vanuit het lokale bestuur 
moeten vlot en helder tot bij onze inwoners 
geraken. Zo moeten we zeker bijblijven op het 
vlak van digitale communicatie en willen we het 
wijkoverleg nieuw leven inblazen.” 

 

INVESTEREN IN 
COMMUNICATIE

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Katrien Schryvers
(katrien.schryvers@zoersel.be)
www.zoersel.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/zoersel.cdnv

in ZOERSEL
Zoersel.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Zoersel januari 2018

Gezondheid en gezelligheid, daar doen 
wij graag aan mee! Onze traditionele  
winterwandeling gaat door in Sint-
Antonius op zondag 18 februari 2018. 
Aansluitend serveren we een heerlijk 
winters buffet.

Zaal Harmonie (Bethaniëlei 108b)
Wandeling 10u00, maaltijd 12u00

Voor de maaltijd vragen we een 
bijdrage van 8 euro, ter plaatse te 
betalen. 
Inschrijven via luc.kennis@zoersel.be 
of 0477 25 88 65.

Hou je ook van  
een warme samenleving?
Wil JĲ samen met MĲ meer WĲ brengen?
 

SLUIT JE DAN AAN BĲ CD&V!

Want wie lid is van onze partĳ, behoort tot onze ‘Club van WĲ’.  
En meer nog dan een politieke partĳ, is CD&V een beweging van 
geëngageerde mensen die elk op hun unieke wĳze meewerken aan een 
hechte samenleving.

Meer info via info@zoersel.cdnv.be of via www.cdenv.be/wordlid
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Aan de parkeerplaatsen 
achter de kerk in 
Sint-Antonius staat sinds 
kort een laadpaal voor 
elektrische wagens. 

Het is de allereerste in onze 
gemeente. 

“Vanaf januari kunnen er 
tot twee wagens 
tegelijkertijd hun batterij 
opladen,” vertelt onze 
schepen Luc Kennis, “De 
volgende jaren bekijken we, 
samen met Eandis, hoe we 

deze dienstverlening nog 
kunnen uitbreiden, zodat er 
in elke deelgemeente 
minstens één laadpaal kan 
komen.”

Momenteel is de dienst openbare werken 
gevestigd in de gebouwen aan het 
Zonneputteke. Deze zijn echter erg 
verouderd en voldoen niet aan de 
energienormen. “Nadenken over een 
nieuw gebouw, deed ons ook nadenken 
over de organisatie van de dienst,” aldus 
onze schepen Luc Kennis, “Zo kozen we in 
samenspraak met de dienst voor een meer 
centrale huisvesting.” 
 
Het plan is om een nieuw gebouw op te 
trekken aan de Achterstraat in Sint-
Antonius, naast De Vleugel waar de 
muziekschool is gevestigd. “Een centraal 
en nieuw gebouw is beter bereikbaar en 
biedt meer mogelijkheden voor efficiënt 

werken,” zegt Luc, "Bovendien kan tijdens 
de bouwwerken de dienst gewoon verder 
functioneren." 
 
De aanpassing van het RUP (ruimtelijk 
uitvoeringsplan) werd intussen voorlopig 
vastgesteld. Ook het openbaar onderzoek 
is afgelopen. “Eens het plan definitief is, 
kunnen we de nodige bouwaanvragen 
indienen,” vervolgt Luc, “De nodige 
middelen zijn alvast voorzien in het 
meerjarenplan.” 
 
Ondertussen buigt een werkgroep zich 
over de werking van de dienst en hoe die 
efficiënter kan.

Op 14 oktober 2018 verkiezen we 
nieuwe lokale besturen. CD&V Zoersel 
startte al een tijd geleden met de 
voorbereiding van een inhoudelijk 
programma, en dit onder meer via de 
organisatie van thematische 
avonden. Nu maakte de partij ook de 
eerste twee namen voor de lijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
oktober 2018 bekend. 
 
Als lijsttrekker schuift CD&V Zoersel Katrien 
Schryvers opnieuw naar voor. Schryvers is al 
lang politiek actief en kent de mooie 
Kempische gemeente door een door. In 2012 
behaalde ze over de partijgrenzen heen ook 
het hoogste aantal voorkeurstemmen. Op 
haar vierentwintigste al werd zij schepen voor 
jeugd en financiën. De drie daaropvolgende 
legislaturen was ze burgemeester. Tijdens die 
periode zette ze met een hele ploeg de bakens 
uit voor tal van dossiers, zoals de integratie 
van gemeente en OCMW en de bouw van 
woonzorgcentrum De Buurt. Deze legislatuur 
is ze naast schepen voor cultuur ook grote 
trekker van het sociale beleid in Zoersel als 
OCMW-voorzitter. Ook op Vlaams niveau is 
Katrien Schryvers heel nauw betrokken bij 
het welzijnsbeleid als Vlaams 
volksvertegenwoordiger. 

Met de aanduiding van Roel Van Elsacker als 
lijstduwer, trekt de Zoerselse CD&V dan weer 
de kaart van de vernieuwing. Roel deed zich 
de voorbije vijf jaar opmerken als 
fractievoorzitter in de gemeenteraad en 
vertegenwoordiger van Zoersel in de 
politieraad. Ook voor Zoerselaars die de 
politiek minder volgen, is Roel geen 
onbekende. Hij was leider en bestuurslid bij 
KLJ Zoersel, staat regelmatig op de planken 
bij toneelgezelschap Tilia en is 
medeoprichter van Amuzand het 
buurtcomité van de Zandstraat. Zijn bijwijlen 
kritische toon zorgde de voorbije periode 
vaak voor een frisse dynamiek in de Zoerselse 
politiek. 
Met Katrien en Roel kiest CD&V Zoersel voor 
een goede mix van ervaring en vernieuwing. 
“Dat zal zich ook verder vertalen in de rest van 
de lijst,” aldus Katrien, “Naast vertrouwde 
gezichten, telt onze ploeg ook al heel wat 
nieuwe kandidaten. Mannen en vrouwen, 
jong en oud, en uit de verschillende 
deelgemeenten. Maar allemaal actief binnen 
onze leefgemeenschappen en met een groot 
hart voor onze gemeente. Samen willen we 
bruisend en zorgzaam Zoersel verder 
uitbouwen en uitdragen.”

LIJSTTREKKER EN 
LIJSTDUWER ZOERSEL

Met Katrien en Roel 
kiest CD&V Zoersel 
voor een goede mix 
van ervaring en 
vernieuwing. 
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Thema-avonden "Bij ons in Zoersel"
dinsdag 16 januari 2018 - Wonen bij ons in Zoersel, Zaal 1.3 
Algemeen Centrum Zoersel
dinsdag 30 januari 2018 - Cultuur en Vrije tijd in Zoersel, Zaal 
Dorpszicht, boven de bib in Zoersel

NIEUWE TOEKOMST 
VOOR DIENST OPENBARE 
WERKEN
Plannen voor nieuw gebouw aan de Achterstraat

Eerste laadpaal in Sint-Antonius 

Eerste hulp bij paperassen 

“We vinden het heel belangrijk dat 
mensen in armoede of mensen met een 
armoederisico al hun rechten kunnen 
uitputten,” aldus OCMW-voorzitter 
Katrien Schryvers, “Daar willen wij hen 
absoluut bij helpen.” 
 
 
Het project Koffie & Formulieren speelt 
daar perfect op in. Onder deze noemer 
krijgen Zoerselaars de gelegenheid om 
elke donderdag tussen 9 en 12.30 uur 
langs te komen in de oude feestzaal van 
het administratief centrum (Handelslei 
167) om bij een warme tas koffie en tijdens 
een goed gesprek op weg te worden gezet 
om brieven, rekening en telefoontjes naar 
diensten en bedrijven correct af te 
handelen. Het project werd ontwikkeld 
door Samenlevingsopbouw en CAW 
(centrum voor algemeen welzijnswerk) 
Antwerpen. Niet enkel mensen met noden 
en vragen zelf, maar ook hun omgeving 
kunnen er gebruik van maken of mensen 
doorverwijzen. 
 
Er staat een informatiestand in de patio 
van het administratief centrum. 
 
Deze dienstverlening valt onder het 
geïntegreerd breed onthaal (gbo), dat in 
juni de deuren opende in Zoersel. Het gbo 
wil ervoor zorgen dat alle inwoners op een 
laagdrempelige manier de weg naar de 
juiste zorg of hulp vinden.
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