
Wijblad  van CD&V-Zoersel jaargang 14 - april 2019

ij steunen 
Katrien en Roel 

op 26 mei 

COLOFON

Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Verking in onze gemeente? Of heeft u 
een suggestie voor at beter kan? arzel niet en 
ga de conversatie aan!

U lokale contactpersoon:
Jos Verdeyen
(info@zoersel.cdenv.be)
.zoersel.cdenve.be

Volg ons op Facebook:
.facebook.com/.facebook.com/
CDenVZoersel/.cdenv

U nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
etstraat 89 - 1040 Brussel
.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid orden van CD&V is heel eenvoudig:
.cdenv.be/ie-zijn-e/doe-mee/
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CD&V Zoersel vroeg de schepencolleges 
van Malle en Zoersel een negatief advies 
te formuleren bij een aanvraag voor het 
plaatsen van indturbines tussen de 
dorpskernen.

Drie bedrijven willen windturbines plaatsen 
tussen Malle en Zoersel, nl. 3 vlakbij of op het 
bedrijventerrein Malle en 1 aan de 
noordzijde van de Antwerpsesteenweg. 
Deze plaatsen liggen op korte afstand van 
de dorpskernen van West- en Oostmalle en 
Zoersel, waardoor er aanzienlijke gevolgen 
zullen zijn voor de omwonenden. 
Actiegroep Windstil startte een petitie. CD&V 
Zoersel onderschrijft de bezorgdheden van 

de buurtbewoners. "Uiteraard vinden we 
dat er volop moet worden ingezet op de 
klimaatdoelstellingen. Andere vormen van 
energievoorziening zijn dan belangrijk. Dit 
neemt echter niet weg dat wanneer men 
windturbines wil plaatsen men rekening 
moet houden met de omgeving en de 
mensen die er wonen. In dit geval is dat 
volgens ons niet gebeurd," aldus  Katrien 
Schryvers, gemeenteraadslid en Vlaams 
parlementslid, en fractieleider Roel Van 
Elsacker. 
Op 3 april ll. maakte het schepencollege van 
Malle bekend een negatief advies te zullen 
uitbrengen. 

GEEN INDMOLENS
NBIJ DORPSKERNEN

Kan jij ook zo genieten van een pistolet, een 
eitje, een geurige koffie of een vers 
fruitsapje op zondagmorgen? En is het niet 
eens zo leuk als je er zelf niet voor moet 
zorgen?
Gelukkig doet CD&V Zoersel dat met veel 
plezier voor jou!  We nodigen je dan ook 
heel graag uit voor ons jaarlijks ontbijt.

PRAKTISCH:
Adres: Kantine KFC Eendracht Zoersel, 

            Westmallebaan z/n, 2980 Zoersel

10 uur: Opening buffet
11 uur: Toespraak van Wouter Torfs, CEO 
van winkelketen Schoenen Torfs

PRIJS:
< 10 jaar: 8 euro p.p.
> 10 jaar: 15 euro p.p.
Ter plaatse te betalen.

INSCHRIJVEN kan heel eenvoudig via 
www.zoersel.cdenv.be of 0476 92 98 
(Katleen Verbergt).

KOM JE MEE ONTBIJTEN
OP ZONDG 5 MEI?
Naar goede gewoonte organiseren we ook dit jaar een gezellig 
lenteontbijt. Dit jaar komt Wouter Torfs spreken over 'leven en werken 
in verbinding".



In 2016 werd in Zoersel een lichtplan ingevoerd. 
“Een goede zaak voor milieu én portemonnee,” 
benadrukt voormalig schepen Luc Kennis, 
“Zoersel bespaarde zo jaarlijks al 179.645 kWh 
aan energie en stootte 41,7 ton minder CO2 uit. De 
opbrengst investeerden we in meer slimme en 
veilige verlichting.”
Door het lichtplan doofde de openbare 
verlichting tussen 23u ’s avonds en 6u ’s morgens, 
behalve op kruispunten of in gevaarlijke bochten. 
Omdat er op vrijdag- en zaterdagnacht heel wat 
mensen, zeker ook jongeren, later op pad zijn, 
vroeg CD&V aan Eandis om te onderzoeken of de 
verlichting tijdens deze nachten kon blijven 
branden. Dankzij verdere technische evoluties is 
zo’n weekendregime sinds begin 2017 effectief 
mogelijk. Voormalige coalitiepartner N-VA wilde 
deze piste echter niet volgen.
“Vanuit CD&V vragen we versneld in te zetten op 
dimbare ledverlichting. In afwachting daarvan 
herhalen we onze vraag om, voor de veiligheid 
van onze jongeren, de openbare verlichting in 

weekendnachten aan te laten,” aldus vroeger 
OCMW-voorzitter Katrien Schryvers.
Ondanks dat N-VA zo’n weekendregime steeds 
steevast afhield, lazen we in de beleidsnota van 
de nieuwe meerderheid toch speciale aandacht 
voor de verbindingen tussen de deelgemeenten. 
“Dat is niet voldoende. Niet iedereen woont langs 
een verbindingsweg, “aldus fractieleider Roel Van 
Elsacker, “Voor ons mag het allemaal concreter en 
vooral veel sneller gaan.” 

Krijg jij onze elektronische nieusbrief al?
Schrijf je in via onze website (www.zoersel.cdenv.be) en blijf op de hoogte van ons werk in de 
gemeenteraad en onze acties voor Zoersel en haar inwoners.

STRTVERLICHTING GRG
N IN HET EEKEND

Eind maart schakelden e over op het zomeruur. Daarmee blijft het ’s avonds een uur langer 
licht. ij grepen deze gelegenheid aan om er nogmaals voor te pleiten de openbare 
verlichting tijdens het eekend te laten branden. Onze fractie zette dit op de agenda als 
bijkomend punt op de gemeenteraad van april.

ONZE KINDEREN MOETEN 
VEILIG TERUG NR HUIS 
KUNNEN KEREN, ZEKER LS 
ZE IN HET EEKEND 
UITGN.

Opbrengst afschaffing 
huisvuilzakken
gaat naar 
klimaatmaatregelen

Al jarenlang kreeg elke inwoner van 
Zoersel jaarlijks 4 gratis huisvuil-
zakken. De afschaffing ervan legde de 
nieuwe meerderheid in maart  voor 
aan de gemeenteraad.  “We beseffen 
maar al te goed dat we verder moeten 
evolueren naar ‘de vervuiler betaalt’, 
maar deze afschaffing betekent een 
extra kost voor de Zoerselaar,” aldus 
fractieleider Roel Van Elsacker, “In 
totaal meer dan 150.000 euro per jaar.”
Onze fractie verzette zich niet tegen de 
afschaffing, maar vroeg wel een 
compensatie, bijv. door een 
belastingvermindering of Zoersel-
cheques. De meerderheid had hier 
geen oren naar.
Onze fractie kon via amendement wel 
verkrijgen dat de vrijgekomen 
middelen integraal naar klimaat-
maatregelen zouden gaan. We zullen 
erop toezien dat dit budget hiervoor in 
het meerjarenplan wordt opgenomen.
voor mensen met een Z-pas blijft de 
verdeling van gratis huisvuilzakken 
wel doorlopen. Voormalig OCMW-
voorzitter Katrien Schryvers pleitte 
ervoor om dit niet meer te organiseren 
via het onthaal in het administratief 
centrum, maar via de sociale 
kruidenier. "Zo wordt het stigma 
tegengewerkt en maken mensen met 
een Z-pas die De Netzak nog niet 
kennen, ermee kennis." Jammer 
genoeg stemde het bestuur niet in.

V&M il meer gelijkheid in de loopbaan

Op Internationale Vrouendag kaartte 
Vrou & Maatschappij de ongelijke 
loopbaan aan van vrouen tegenover 
mannen.   

De vrouwen van CD&V Zoersel trokken naar 
de parking voor school Beuk en Noot. Daar 
lieten ze voorbijgangers een hinkelspel 
spelen om te ervaren hoe moeilijk de weg 
vooruit soms is. 
Om de combinatie werk en gezin haalbaar te 
houden zijn het immers nog het vaakst 
vrouwen die deeltijds gaan werken, terwijl 
mannen net op dat moment carrière maken. 
Dit heeft vergaande gevolgen voor hun 

loopbaan en voor hun financiële 
onafhankelijkheid, sociale rechten en 

pensioen. 
V&M stelt maatregelen voor om de 
ongelijkheid in de loopbaan weg te werken.

KTRIEN EN ROEL
KNDIDT BIJ
DE VERKIEZINGEN

Zorg je mee voor Zoerselse stemmen in Brussel?

Op 26 mei zal je op de Vlaamse én fede-
rale lijst kunnen kiezen voor een sterke 
vertegenoordiging uit Zoersel.
Katrien Schryvers ken je als voormalig bur-
gemeester en OCMW-voorzitter. Sinds 2009 
is ze Vlaams parlementslid. Ze maakte er 
mee werk van nieuwe regelgeving op het 
vlak van o.a. pleegzorg, kinderopvang, 
erfbelasting en natuurbegraafplaatsen. Ze 
nam initiatieven rond o.a.  jonge mantelzor-
gers, kraamzorg, aangepaste woningen en 
toegankelijk openbaar vervoer. Ook regio-
dossiers volgt ze op, zoals de nieuwe bes-

temming voor het vliegveld Malle-Zoersel, 
het fietspad langs de N12 en de omlei-
dingsweg rond Zoersel. Bij de verkiezingen 
vind je haar op 3 van de Vlaamse lijst.
Roel Van Elsacker versterkt de lijst voor het 
federaal parlement op plaats 14. Ook hij 
is allerminst een onbekende. Sinds 2013 is 
hij onze fractieleider in de gemeenteraad, 
waar hij het niet schuwt om kritisch uit de 
hoek te komen. Ook houdt hij de vinger aan 
de pols in de politieraad. Roel wil zich ten 
volle inzetten voor mobiliteit en klimaat en 
daarbij grensoverschrijdend werken.




