
“Alleen op die manier, vanuit 
solidariteit, kunnen we trachten de 
dingen rondom ons te verbeteren. 
Hopelijk lukt dat ook volgend jaar.” 

Weekendregime 
openbare verlichting

Na enkele evaluatierondes en bijbehorende 
aanpassingen van het lichtplan dat in het 
voorjaar in werking trad, onderzoekt het 
schepencollege nu of een weekendregime 
mogelijk is. Zo zou op vrijdag- en 
zaterdagnacht meer verlichting kunnen 
aanblijven. Dan zijn er immers heel wat 
mensen, zeker ook jongeren, later op pad. 
CD&V wil aan deze oproep zeker gevolg 
geven. Ook wil de gemeente gefaseerd meer 
straten uitrusten met led-verlichting. Die kan 
dan gedimd een hele nacht blijven branden. 
Wijk De Kievit komt als eerste aan bod.

26 jaar geleden opende het Lindepaviljoen voor het eerst de deuren. Het bood 
onderdak aan de linde van Zoersel en was een toeristisch informatiepunt. Recent 
werd het  omgevormd tot een moderne en gezellige vertel-, belevings- en 
tentoonstellingsruimte. Op 30 oktober ll. vond de officiële heropening plaats. 

De linde blijft centraal staan. In de torenruimte vertelt een multimediashow het levensverhaal 
van de boom en het dorp. In de intieme vertel- en belevingsruimte op het gelijkvloers staat het 
verhaal van de Loteling, dat is gebeeldhouwd in 
de takken van de lindeboom, centraal. Ook 
kinderen kunnen hun gading vinden in het 
paviljoen. In de inkom staan 5 bomen die 
vertellen over vogels, griezels, dialect uit de 
Kempen en bezoekwaardige plekken in en rond 
Zoersel. Daartussen is plaats voor een 
wisseltentoonstelling.
Dat de lindeboom, die 800 jaar lang het 
middelpunt van het dorp vormde, werd 
verheven tot een kunstwerk dat de geschiedenis 
van en verhalen uit de gemeente vertelt, hebben 
we te danken aan Pol van Esbroeck en zijn vrouw 
Mariette Coppens. 26 jaar geleden, bij de eerste 
opening van het lindepaviljoen, werden ze tot 
ereburgers gekroond. Van Pol hebben we enkele 
jaren geleden afscheid moeten nemen, maar de 
gemeente greep de heropening van het 
vernieuwde lindepaviljoen aan om het 
ereburgerschap van Mariette Coppens te 
herbevestigen.

VERNIEUWD 
LINDEPAVILJOEN 
OFFICIEEL GEOPEND

Wandel mee met onze Winterwandeling
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

Contact:
info@zoersel.cdenv.be
http://zoersel.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvzoersel

in ZOERSEL
Zoersel.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Zoersel januari 2017
,,

Bij de aanvang van een nieuwe jaar 
wensen we iedereen in onze omgeving 
het beste toe. We vertrouwen erop dat 
het jaar dat zich aandient goed zal 
worden, in alle opzichten. 
Vertrouwen, dat moeten we inderdaad 
hebben. In onze familie, onze vrienden 
en in de ganse wereld, maar vooral in 
onszelf. Niet doemdenken, maar 
positief zijn, zij het met de nodige 
realiteitszin.  Vertrouwen in onszelf, 
want pas als we onszelf goed voelen, 
kunnen we klaar staan voor anderen. 
En die solidariteit zullen we ook in 2017 
hard nodig hebben.

Ik, samen met de 
mensen rondom mij.

Stany Wens, voorzitter CD&V Zoersel

Klink met ons mee op het nieuwe jaar!

Een verkwikkende wandeling, onderweg een 
versterkend drankje en na afloop een lekkere 
maaltijd en een gezellige babbel. Dat is al 
jarenlang de formule van onze Winterwandling 
en steeds een groot succes. Wij hopen van harte 
dat u dit jaar ook weer van de partij bent op 
deze activiteit voor heel de familie. 
We spreken af op zondag 22 januari 2017 aan 
de Sint-Elisabethschool (Zandstraat 39). De 
wandeling start om 10 uur. Wandelt u niet mee, 
maar geniet u wel graag van de maaltijd? Dan 
verwachten we u om 12 uur.

De wandeling is gratis, voor de maaltijd vragen 
we een bijdrage van 5 euro, ter plaatse te 
betalen.

Inschrijven via luc.kennis@zoersel.be 

of 0477 25 88 65.
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Geopend op zon- en feestdagen of op afspraak.

www.toerismezoersel.be, T 03 2980 000



"Stel, u bent voor 1 dag burgemeester. 
Van welk actiepunt zou u prioritair 
werk willen maken?" Met deze vraag 
trekt CD&V Zoersel in januari opnieuw 
door elke deelgemeente.

“Na het succes van vorig jaar gaan we weer 
met een ploeg van enthousiaste bestuurs- en 
raadsleden van deur tot deur,” vertelt 
fractieleider Roel Van Elsacker, "We willen 
immers nog meer mensen bereiken." 
Tevreden stemmen over lopende 
initiatieven, nieuwe ideeën, kritische 
geluiden… alles komt aan bod. Waar 
mogelijk formuleren we ter plaatse een 
antwoord. Vragen over meer 
gespecialiseerde materie worden 

meegenomen en krijgen later opvolging.
“Vorig jaar vormden resultaten uit de 
bevraging bijv. de directe aanleiding tot 
aanpassingen van het lichtplan in wijk De 
Kievit,” aldus Roel, “Vandaag worden deze 
plannen reeds geconcretiseerd.”

Onze gemeente telt heel wat 
verenigingen en voorzieningen uit de 
zorgsector, en veel mensen die zich 
daarbinnen op vrijwillige basis 
engageren. Toch leven er nog vragen, 
naar helpende handen en naar 
mogelijkheden om zelf de handen uit 
de mouwen te steken. Om 
ontmoetingen tussen beiden waar te 
maken, richtte gemeente & OCMW 
Zoersel samen met Vonak een 
vrijwilligerspunt in.

Hier kunnen kandidaat-vrijwilligers sinds 15 
oktober in contact komen met organisaties 
die een extra kracht kunnen gebruiken. Ook 
wie op zoek is naar vrijwillige medewerkers, 

kan er aankloppen. Indien er geen geknipte 
kandidaat in het bestand zit, gaat het 
vrijwilligerspunt actief op zoek. Bovendien 
krijgt men er informatie over wetgeving en 
verzekeringen. Ook vormingen staan 
binnenkort op het programma.
“Het is niet de bedoeling concurrentie te 
creëren voor bestaande, goed draaiende 
verenigingen,” aldus OCMW-voorzitter 
Katrien Schryvers, “Wel willen we eventuele 
leemten opvullen. Bovendien vormt het  een 
belangrijk element in de uitbouw van 
zorgzaam Zoersel. Dat we met behulp van 
vrijwilligerswerk mensen uit hun isolement 
kunnen halen, is toch fantastisch?”

vrijwilligerspunt@zoersel.be, T 03 380 13 03

Het weekend van 10 en 11 december ll. 
was er een van feest, gezelligheid, 
solidariteit en verbroedering in 
Zoersel. Voor het 20ste jaar op rij 
zetten heel wat verenigingen en 
zorgvoorzieningen uit onze gemeente 
hun kraampje op voor de jaarlijkse 
kerstmarkt, en dit in samenwerking 
met de wereldraad en de welzijns- en 
gezondheidsraad. Deze 
verjaardagseditie werd feestelijk 
ingeluid op donderdag 8 december 
'16.

‘Zorg’ en ‘aandacht voor mensen die zorg 
nodig hebben’ neemt in de Zoerselse 
geschiedenis een belangrijke plaats in. Het 
vormt ook al 20 jaar de rode draad doorheen 
onze kerstmarkt. 
“Bezoekers krijgen er van verenigingen en 
voorzieningen een aanbod waarvan we 
hopen dat het hen even doet stilstaan,” aldus 
onze OCMW-voorzitter Katrien Schryvers, die 
mee aan de wieg stond van de kerstmarkt, 
“Op deze manier willen we een draagvlak 
creëren en laten zien dat mensen die zorg en 
hulp nodig hebben, er even goed bij horen en 
een meerwaarde zijn onze gemeenschap. En 
laat dat op zijn beurt een meerwaarde zijn 
voor onze kerstmarkt!”

solidariteit aanwakkeren

Ook de opbrengst van de kerstmarkt wordt 
gebruikt om ogen te openen. Elk jaar 
selecteren de deelnemers op voorstel van de 
wereld- of welzijnsraad (een) goed(e) doel
(en) waaraan zij vrijwillig 20% van hun 
inkomsten doneren. Er werden al cheques 
uitgereikt van € 1500 tot € 5000, goed voor in 
totaal maar liefst € 90.123 en 33 blij verraste 
projecten en organisaties die zich inzetten 
voor wie extra hulp en zorg nodig heeft.

Het motto van de kerstmarkt is ‘over de 
grenzen heen’. Over de grenzen van Zoersel 
en België heen, maar ook over de grenzen van 
sectoren, voorzieningen en verenigingen. En 
in het bijzonder over de grenzen van alle lagen 
van de bevolking.

"Iedereen hoort erbij, ongeacht welke ieders 
mogelijkheden, afkomst of middelen mogen 
zijn. Dat weten we in Zoersel al lang en die 
boodschap zullen we blijven uitdragen in 
alles wat we doen," aldus Katrien Schryvers, 
"De Kerstmarkt is volgens ons het evenement 
bij uitstek om deze waarden uit te dragen."

Dank aan iedereen die dit al die 
jaren mee mogelijk maakte!

AL TWINTIG JAAR 
OVER DE GRENZEN HEEN

De kerstmarkt staat 
voor verbroedering, 
ontmoeting, 
solidariteit en 
integratie.
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Laat van u horen!
Ook als we niet bij u langskomen, kan u deelnemen aan de actie. 
Bedenkingen, opmerkingen, suggesties… laat het ons weten via 
http://zoersel.cdenv.be --> "Voor één dag burgemeester".

AFSTEMMING VAN 
VRAAG EN AANBOD 
VRIJWILLIGERSWERK
Vrijwilligerspunt brengt engagement en 
verenigingen en voorzieningen met elkaar in contact

WIJ KOMEN BIJ U LANGS

Budgetopmaak voor 2017  

en de komende jaren

De jaarwisseling is het moment om het 
budget voor de volgende jaren te 
actualiseren. De meeste 
investeringsuitgaven blijven gericht op 
wegen- en rioleringswerken. We verhogen 
zelfs de inspanningen voor  herstel en 
onderhoud van wegen met € 150.000. 
Daarnaast maakt de gemeente een 
inhaalbeweging op het vlak van rationeel 
energiegebruik, zowel voor wat betreft 
verwarming als verlichting. Aansluitend 
worden middelen voorzien voor de volgende 
fasen in het PPS-project ‘Halle dorp’. Naast 
de aankoop van gronden voor FC Antonia en 
de tennisclub gaat de komende jaren 
aandacht naar kleine initiatieven die een 
aanzienlijke meerwaarde betekenen, o.m. 
ventilatie in school Beuk&Noot en nieuwe 
prefabs voor de Kiekebos, onderhoud van 
pastorijen en kerken, een fietspad langs de 
Oostmallebaan, lokalen voor toneelkring 
Tilia, fotoclub Obscura en de harmonie, een 
garage voor Handicar en het Rode Kruis, 
renovatie van het Heemhuisje, een 
skateterrein in de Achterstraat enz. Het 
fiscale kadert blijft. Met 6,5% aanvullende 
personenbelasting en 935 opcentiemen op 
de onroerende voorheffing blijven we bij de 
beste leerlingen in de Vlaamse klas. Ook de 
schuld blijft onder controle. In 2016 is deze 
nogmaals met € 1,5 mio verminderd. 
“Waakzaamheid blijft, maar we houden vast 
aan een gezond financieel beleid voor 
Zoersel,” besluit schepen Bart Sebreghts. 
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De feedback die we vorig jaar kregen was 

overweldigend én heel waardevol .




