
Jouw lidmaatschap start hier. 
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik ontvang graag de infobrochure van CD&V

Dhr

Stuur deze info terug naar: CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel  
of naar info@cdenv.be of bel naar 02/238 38 11.
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E-mail

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor 
het interne gebruik van de diverse diensten van CD&V. De wet van 
8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet 
toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan.

VOLG ONS
@CDENV

Colofon
Heb je een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-werking 
in onze gemeente? Of een suggestie 
voor wat beter kan? Aarzel niet en ga 
de conversatie aan!

Lokale contactpersoon
info@zoersel.cdenv.be
www.zoersel.cdenv.be

Volg ons op
www.facebook.com/CDenVZoersel

Nationale contactpersoon
tom@cdenv.be

Verantwoordelijke uitgever
Katrien Schryvers
Abdijlaan 4, 2980 Zoersel

CDenVZoersel

Zoersel
#dichtbijjouHuis-aan-huisblad voor de inwoners van 

eindejaarseditie | december 2020

Beste 
Zoerselaar, 

We leven in bijzondere tijden.

Meer dan ooit beseffen we het belang 
van menselijk contact. Samenzijn, 
samenwerken, samen feesten, maar 
ook samen iets bereiken geeft ons een 
goed gevoel. 

Het is zeker iets waar wij, als partij, de 
nadruk op willen leggen, ook met de 
beperkingen die worden opgelegd.

We doen wat we kunnen, vanuit een 
constructieve houding.

Deze optimistische boodschap willen 
we ook in onze gemeente uitstralen. 
Vanuit de oppositie hebben we tot 
hiertoe inhoudelijke en boodschappen 
gebracht en positieve initiatieven 
voorgesteld. 
Het blijkt uit de inhoud van dit blaadje 
en we zullen dit blijven doen.

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen, 
binnen zijn eigen leefgemeenschap, 
diezelfde goede intenties wil hebben. 
Dat kan zich tonen in grote 
inspanningen, maar ook in kleine 
attenties.

Warme kerst- en nieuwjaarsgroeten!

Stany Wens
Voorzitter CD&V Zoersel

Burgerinitiatief naait 
2650 mondmaskers

Toen duidelijk werd dat het dragen 
van mondmaskers zou worden op-
gelegd en nadat het bestuur eerst de 
vraag van CD&V afsloeg om voor alle 
Zoerselaars een mondmasker te 
voorzien, startten enkele Zoerse-
laars 'MondmaskersZoersel' op. 
CD&V engageerde zich mee.

Dank aan alle vrijwilligers die de 
handen uit de mouwen staken in een 
heus naaiatelier in de Kapel van het 
administratief centrum. Nadien be-
sloot de gemeente alsnog 8000 
mondmaskers aan te kopen, om die 
samen met de maskers van het 
burgerinitiatief te verdelen.

Oproep naar meer 
coronasteun
Al in april riepen we op om de financiële 
impact van de crisis voor alle Zoerselse 
verenigingen in kaart te brengen en te 
verzachten. Toen dit plan er in septem-
ber eindelijk was, bleek dat de ge-
meente zelf geen middelen voorziet ter 
ondersteuning van de verenigingen. 
Het plan bevat enkel de middelen die 
van Vlaanderen komen.

Gelukkig waren wel veel van onze voor-
stellen erin opgenomen, o.m.  verdub-
beling van de subsidies, tussenkomst 
voor verenigingen met een eigen lo-

kaal, tegemoetkoming in de specifieke 
kosten t.g.v. de pandemie… Wel heel 
jammer dat sommige verenigingen 
noodgedwongen hun lidgeld moesten 
verhogen, omdat de gemeente pas laat 
overging tot betaling.

Ook voor de handelaars vroegen we 
meer inspanningen te doen. Investe-
ren in een relanceplan is volgens ons 
meer effectief dan de huidige selec-
tieve premie die wordt uitgereikt, maar 
waardoor niet alle handelaars ge-
steund worden.

Luc Kennis
Gemeenteraadslid en 
voormalig schepen van Sport
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Nood aan globaal 
plan sociaal en 
betaalbaar wonen
Al vorige legislatuur besliste het be-
stuur op ons initiatief om aan De Blok-
skens een aantal kavels betaalbaar wo-
nen te realiseren. Dat  zou mee mogelijk 
worden gemaakt door gronden in erf-
pacht aan te bieden, een formule die 
Zoersel in het verleden nog al toepaste 
en zo in Vlaanderen  toonaangevend 
was. Toen de gemeenteraad in juni ll. 
moest stemmen over de verkoopsvoor-
waarden hadden we echter veel vragen. 

Onze vraag naar verduidelijking werd 
afgewezen en de meerderheid drukte 
het dossier door. Kandidaten moeten 
nu niet enkel de grond kopen of in 

erfpacht nemen, zij moeten ineens ook 
een woning op plan kopen. Dat geeft 
niet alleen minder vrijheid om te 
bouwen op het eigen ritme en naar 
eigen keuze, ook is er over de kostprijs 
nog niets geweten. "Als het echter gaat 
over huizen van meer dan € 400.000, 
zoals in het project aan de Tuimelaar, is 

er geen sprake meer van betaalbaar 
wonen," aldus voormalig OCMW-
voorzitter Katrien Schryvers.

Daarnaast betreuren we dat Zoersel 
dreigt haar doelstelling m.b.t. sociale 
huurwoningen niet te zullen halen. Dat 
jonge en kwetsbare mensen de kans 
hebben hier aan betaalbare prijzen een 
woning te kopen of te huren, blijft één 
van onze prioriteiten

Katrien Schryvers
Gemeenteraadslid en 
voormalig OCMW-voorzitter

€ 400.000 
is geen betaalbaar wonen

Gemeente 
ontkent probleem

Ondanks ons aandringen wil de ge-
meente geen maatregelen nemen 
ter bestrijding van ratten op privaat 
domein. Nochtans getuigden al veel 
dorpsgenoten over de ernst van de 
situatie. “In het verleden verdeelde 
de gemeente  muizen- en rattenver-
gif onder de burgers. Bovendien 
ging een rattenvanger actief op pad, 
zodat er controle was over de 
kolonies,” vertelt gemeenteraadslid 
Alex Verbergt, “Beide maatregelen 
werden echter geschrapt en we 
ondervinden de gevolgen aan den 
lijve. Bestrijding van de dieren enkel 
op het publiek domein, wat 
gelukkig nog wel gebeurt, volstaat 
duidelijk niet. Uiteraard moet de 
burger zijn verantwoordelijkheid 
nemen, maar als dat onvoldoende 
blijkt, moet de gemeente meer 
doen dan enkel advies geven.”

Rattenplaag

Wij stellen voor om per uur 1 bus van 
lijn 410 (tussen Antwerpen en Turn-
hout) om te leiden van de N12 via Halle 
naar de oprit van de E34 in Zoersel. Zo 
krijgen de  Hallenaars een sneldienst 
naar Antwerpen, en dit zonder over-
stap. Dat betekent een tijdswinst van 
minstens 15 minuten. Ook de 
inwoners van Sint-Antonius zouden 
mee kunnen genieten van de snelbus. 
Dit alles zonder meerkost. Op onze 
vraag zou het schepencollege bij de 
vervoersregio en De Lijn aandringen 
om dit voorstel te realiseren.

Concreet voorstel voor betere verbindingen 
openbaar vervoer Halle
Wie vanuit Halle naar Antwerpen of Turnhout wil, moet overstap-
pen in Sint-Antonius van lijn 412 op lijn 41O. Reistijd: min. 1 uur.

Paul Van Wesenbeeck
Gemeenteraadslid

Mobiliteit

Licht aan het einde van de tunnel?

Dan toch weekendregime en ledverlichting
Met de invoering van het lichtplan in 
2016 werd de openbare verlichting 
gedoofd tussen 23u en 6u. Enkel 
kruispunten of gevaarlijke bochten 
bleven verlicht. 

Omdat er op weekendnachten veel 
mensen, zeker jongeren, op pad zijn, 
vroegen we Eandis toen te onder-
zoeken of de lichten op vrijdag- en 
zaterdagnacht wél aan zouden 
kunnen. 

Dankzij technische evoluties werd dat 
in 2017 mogelijk. Onze coalitiepartner 
toen (N-VA) wilde  er echter niet van 
weten. Maar als we jongeren willen 
aanzetten om de fiets te nemen als ze 

uitgaan, dan moeten ze dat toch veilig 
kunnen doen?

Na lang aandringen en tegenstrijdige 
berichten vanuit de meerderheid, 
zwichtte het bestuur dan toch. Op onze 
vraag zou er toch een weekendregime 
worden uitgewerkt. We wachten af hoe 
het bestuur dit in de praktijk zal 
brengen. 

Daarnaast komt ook de verledding van 
lichtpunten (in eerste plaats bij  evene-
menten en langs fietsverbindingen) 
tegemoet aan onze vraag.

Roel Van Elsacker
Fractievoorzitter in de 
gemeenteraad

Lichtplan

De NetZak is 
noodzaak voor 
kwetsbare mensen
De sluiting van de NetZak aan het begin 
van de eerste lockdown verplichtte 
kwetsbare klanten om levensmidde-
len in andere en dus duurdere winkels 
te kopen. En wegens het hamsteren 
waren de goedkoopste producten 
vaak niet meer voorradig. N.a.v. ons 
protest besliste het Vast Bureau van 
het OCMW uiteindelijk om wekelijks 
een forfaitaire, geldelijke compensatie 
te geven aan alle mensen met een Z-
pas. Begin mei werd dit stopgezet en 
gaf het bestuur toch gevolg aan onze 
oproep om de sociale kruidenier te her-
openen. Zo konden klanten er vanaf 14 

mei terug terecht, zij het op bestelling 
en mits afhaling. Een aantal nieuwe 
vrijwilligers engageerden zich daar-
voor.  “De compensatietegemoetko-
mingen kostten meer dan € 19.000 en 
hiermee werd zelfs niet de volledige 
periode van sluiting overbrugd,” zegt 
Elke Sels, “O.w.v. de sluiting drongen 
wij aan op een compensatie, maar als 
het gemeentebestuur van in het begin 
had gezorgd voor continuïteit, dan was 
een sluiting niet nodig geweest en 
hadden die middelen heel nuttig 
besteed kunnen worden voor andere 
sociale projecten in onze gemeente.”

Elke Sels
Gemeenteraadslid

Studeerruimten en 
examenlokalen

“Ook voor studenten weegt de 
coronacrisis bijzonder zwaar,” zegt 
Lander Van Steen, onze JONGCD&V-
voorzitter, “Een goede studieomge-
ving is cruciaal voor goede studiere-
sultaten én voor het mentaal welzijn. 
Gezamenlijk stu-deren geeft vaak de 
nodige steun en motivatie. Dat dit 
niet meer kon, betekende voor veel 
studenten een groot gemis, want 
thuis alleen en in alle rust leerstof 
verwerken of examens afleggen is 
niet altijd vanzelfsprekend. Door 
lokaal te zorgen voor voldoende 
studie- en examenplekken  ver-
mijden we dat studenten allemaal 
terug naar de studentensteden trek-
ken. We drongen er bij het bestuur 
dan ook op aan om daar werk van te 
maken  van zodra dat in het kader van 
de coronamaatregelen terug mocht.”


