
Sinds oktober ’08 heeft u geen badge 
meer nodig om toegang te krijgen tot het 
kringlooppark. Uw identiteitskaart vol-
staat. Het park is sindsdien ook duidelijk 
gescheiden in een betalend en niet-beta-
lend gedeelte.
Omdat het hakselhout op het kringloop-
park van mindere kwaliteit was, is het 
er niet langer beschikbaar. U kunt goed 

hakselhout bekomen via de site van Igean 
te Brecht, Oostmalsebaan 70-74 tegen 8 
euro per m². Voorzie zelf zakken of een 
aanhangwagen. Binnenkort wordt een be-
perkte hoeveelheid van dit hakselhout ook 
via het kringlooppark aangeboden.
Tenslotte is het niet meer mogelijk via het 
kringlooppark een container voor zuiver 
steenpuin te huren.

Belangrijk om weten is dat de forfaitaire 
huisvuilbelasting in onze gemeente is afge-
schaft. Concreet betekent dit dat elk gezin 
dit jaar 50 euro minder gemeentebelasting 
moet betalen. Hoewel de fiscale druk in 
andere gemeenten verhoogt, slaagt Zoersel 
er – na de verlaging van de opcentiemen op 

de onroerende voorheffing in 2006 – op-
nieuw in om de belastingen te doen dalen.
Daardoor valt ook de vermindering op 
de huisvuilbelasting weg voor gezinnen 
die hun GFT+-container inruilen voor 
een compostvat. Om de inwoners die hun 
groenafval zelf composteren te blijven 

stimuleren, krijgen de gezinnen die op 1 
januari hun GFT+-container hebben inge-
leverd, twee Zoerselse geschenkcheques. 
Dit betekent dus dat u uw geschenkcheques 
ontvangt vanaf het jaar nadat u uw GFT+-
container inruilde. Leuk om te besteden, en 
nog goed voor onze middenstanders ook.

Afschaffing
huisvuilbelasting

Voor alle duidelijkheid:
Nieuwe regeling kringlooppark

Sinds het begin van het jaar gelden er nieuwe tarieven in het kringlooppark aan 
De Maey. Voor grofvuil en bouw- en sloopafval blijft de regeling van de vorige 
jaren behouden. Zuiver steenpuin en groenafval worden voortaan gewogen. Het 
tarief daarvoor is afgestemd op het vorige tarief per volume. Gemiddeld verandert 
er dus niets.

Het afscheid van Max Frans als schepen 
zorgt voor verschuivingen in het schepen-
college. Openbare werken wordt voortaan 
het werkterrein van schepen Luc Kennis, 
voordien bevoegd voor jeugdbeleid. Daar-
voor geeft Luc op zijn beurt de fakkel door 
aan nieuwkomer Wim Govers.

Maki, 1000 x dank voor al die jaren inzet!
Van de gelegenheid werd bovendien gebruik 
gemaakt om Max Frans uitgebreid in de 
bloemetjes te zetten. Op 31 januari zette 
deze gedreven schepen immers een punt 
achter 20 jaar werk in het schepencollege. 
Sedert januari 1989 was hij schepen voor 
openbare werken en middenstand. ‘De 
schoonste job binnen de gemeente,’ zegt hij 
zelf. Die taak heeft hij steeds met veel en-
thousiasme en werkkracht uitgevoerd. Grote 
of kleine problemen, inwoners en verenigin-
gen konden steeds bij hem terecht. En als 
het maar enigszins mogelijk was, kwam hij 
zelf ter plaatse kijken. Max blijft wel lid van 
de gemeenteraad.

Wissel van de wacht
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zoersel

Max Frans (links)
Afvalstof Tarief
- grofvuil (brandbaar of niet-brandbaar)
- bouw- en sloopafval o.a.
- gipsafval (bv. Gyproc) en cellenbeton (bv. Ytong) 0,15 €/kg
- grond, al dan niet gemengd met stenen, graszoden, …
- zuiver steenpuin o.a. bakstenen, dakpannen, betonpuin, tegels, keramiek
- groenafval 0,01 €/kg
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Tijdens de begrotingsbesprekingen in het Vlaams Parlement legde CD&V-fractie-
leider Ludwig Caluwé er de nadruk op dat de Vlaamse begroting voor 2009 uiter-
mate geschikt is voor het crisisjaar waar we voor staan. De begroting bevat tal van 
investeringen en maatregelen om het vertrouwen in stand te houden.

Vlaamse begroting 2009
is geschikt voor crisisjaar

Ludwig: “De crisis is buitengewoon ern-
stig door haar omvang, haar snelheid, haar 
duur en haar wereldomvattendheid, met 
de economische gevolgen die we vandaag 
ook in Vlaanderen voelen.”
“Maar de gezonde financiën die Vlaande-
ren de voorbije jaren opbouwde, zorgen 
ervoor dat we voldoende middelen heb-
ben om de schokken voor onze bedrij-
ven en onze mensen op te vangen: door 
bijkomende waarborgregelingen, door de 
jobkorting en door extra maatregelen om 
wie zijn baan verliest te begeleiden naar 
een nieuwe job.  Ondanks deze wereld-
crisis, kunnen we door deze financiële 

buffer ook belangrijke maatschappelijke 
uitgaven blijven doen. Deze regering 
investeert niet alleen in logistiek, in mi-
lieuvriendelijke technieken en innovaties, 
maar ook in mensen, in hun vorming en in 
hun maatschappelijk welbevinden.”
“Er gaat 126 miljoen euro extra naar de 
werkingsmiddelen in het onderwijs. Er is 
50 miljoen extra voor kinderopvang. Er 
komt een premie voor dakisolatie. Ook 
draait de alternatieve financiering voor 
investeringen in de welzijnssector op 
volle toeren. 
“De begroting 2009 bevat voor Antwer-
pen belangrijke investeringen: de tweede 

zeesluis voor de Waaslandhaven, de 
Noord-Zuid-verbinding in de Kempen, de 
renovatie van de Elisabethzaal en het Ko-
ninklijk Museum voor Schone Kunsten.”
“De huidige crisis is geen kortstondig 
onweer, maar een serieuze klimaatsveran-
dering. Kenmerk van het nieuwe klimaat 
is dat crisissen en veranderingen voortaan 
sneller, globaler, dieper en ingrijpender 
zullen zijn. Willen we ons daartegen 
wapenen, dan moeten we Vlaanderen nog 
innovatiever, dynamischer en mondialer 
maken,” besluit Ludwig.



“Het is jammer dat een pak talent onbenut 
blijft of verloren gaat,” vindt Kathleen 
Helsen, “Talentontwikkeling veronderstelt 
onderwijs op maat van de leerling. Een 
onderwijsaanbod dat beter aansluit bij 
de mogelijkheden en interesses, bespaart 
velen een lijdensweg op school. Met vol-
doende personeel en aangepaste trajecten 
spelen we beter in op de grote diversiteit 
op school en op de werkplek.”
Het is in het belang van de lerende dat 
een geïntegreerde aanpak alle kansen 
krijgt. Kathleen Helsen: “Een continu 
proces van overleg tussen verschillende 
instanties is hiervoor nodig. Elke school 
moet uitgroeien tot een sterke organisatie 
die deel uitmaakt van een samenleving en 
samenwerkt met de overheid, het bedrijfs-

leven en andere instanties in het leer- en 
ontwikkelingsproces. In dit netwerk is 
een sterk zorgbeleid onontbeerlijk. Ook 
al scoort het Vlaams onderwijs hoog op 
de internationale ladder, de kloof tussen 
sterke en zwakke leerlingen is nergens zo 
groot. In dit kader past mijn pleidooi om 
de zorg die kinderen in hun ontwikkeling 
nodig hebben, zoals logopedie en reva-
lidatie, kosteloos te maken en tijdens de 
schooluren te laten plaatsvinden.” 
We moeten ervoor zorgen dat jongeren 
succesvol de overstap maken naar de ar-
beidsmarkt en naar een zelfstandig leven. 
“Maar ook na deze overstap blijft leren 
voor iedereen belangrijk. “Om mensen te 
wapenen tegen een veranderlijke loop-
baan, moeten we inzetten op continue 

leertrajecten, heropleiding en hertewerk-
stelling,” vindt Kathleen Helsen. “We 
hebben op dit vlak in Vlaanderen nog een 
hele weg af te leggen.” 

Kathleen Helsen:

“Een pak talent blijft onbenut”
Nog te veel leerlingen (10%) verlaten de school zonder voldoende startkwalifica-
ties. Anderzijds stellen we vast dat leerlingen met een diploma op zak niet altijd 
werk vinden omdat ze overgekwalificeerd zijn. Ook kiezen nog te veel leerlingen 
een studierichting die hun talenten niet aanboort. 
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Veel ouders maken zich zorgen over 
de impact van elektronische spelletjes 
(‘games’) op hun kroost. Hoeveel mag 
mijn kind spelen om niet verslaafd te 
worden? Zijn gewelddadige games 
gevaarlijk? Kan mijn kind ook iets leren 
met gamen? “Onze kinderen weten er nu 
eenmaal meer van dan de begeleiders. 
Onwetendheid of gebrek aan mediawijs-
heid zijn echter slechte adviseurs,” vindt 
Vlaams volksvertegenwoordiger Tinne 
Rombouts.
‘Mediawijsheid’ staat voor de kennis, 
vaardigheden en mentaliteit waarmee 
we ons bewust, kritisch en actief moeten 
bewegen in de complexe gemediatiseerde 
wereld. Je moet in staat zijn om zowel 
oude (televisie, radio, pers) als nieuwe 

media (internet, games, sms, chat, face-
book,…) te gebruiken en een gezonde 
mentaliteit ontwikkelen t.o.v. de media. 
Voor ouders, maar ook voor leerkrach-
ten is het niet altijd evident om zich in 
deze nieuwe gemediatiseerde wereld in 
te leven. Zij worden geconfronteerd met 
situaties en vragen waar ze zelf niet dade-
lijk een antwoord op kunnen bieden. Zo 
ook is er nog heel wat onduidelijkheid bij 
leerkrachten over de mogelijkheden van 
educatieve games in de klas. 

“Opdat iedereen zijn weg kan vinden 
in onze gemediatiseerde wereld, o.a. de 
gaming-wereld van jongeren, vroegen we 
de Vlaamse regering een Kenniscentrum 
Mediawijsheid op te richten. Dit centrum 
moet niet alleen informatie verstrekken, 
maar ook begeleiding bieden waar nodig. 
Het kenniscentrum zoekt samen met 
ouders, leerkrachten, jeugdbegeleiders,… 
naar antwoorden op specifieke vragen,” 
aldus Tinne Rombouts.

“Ik wil gamen!”
Hoe ermee omgaan?

Ik zie mijn nichtje graag spelen met 
‘de Sims’ en mijn vrienden, een bende 
dertigers, halen ook nog geregeld de 
‘games’ uit de kast. Een sociale bele-
ving waarbij ze, tijdens het sporten op 
de Wii-console of tijdens een ‘battle’ 
tussen hun zoontje en één of ander 
monster, zich een deuk lachen.
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Ze kunnen gebruikt worden bij alle deel-
nemende handelaars in onze gemeente. 
Wie dat precies zijn, leest u op www.
zoersel.be

Sinds de lancering van de Zoerselse 
geschenkencheques zijn er al ruim 500 
exemplaren verkocht. Dat komt neer op 
5000 euro die bij onze lokale middenstand 
is gebleven.  

De cheques blijven te koop in het admi-
nistratief centrum te Sint-Antonius en in 
de antennes te Halle en Zoersel. 

De subsidieaanvraag voor de nieuwe 
sporthal in de Achterstraat, die de ge-
meente deed in het kader van het sportin-
frastructuurfonds, werd goedgekeurd. We 
hopen nu op een snelle aanpassing van 
het BPA. Dat is immers noodzakelijk voor 
het verkrijgen van een bouwvergunning. 
Daarna zal er zo snel als mogelijk met de 
bouw kunnen begonnen worden. 

Er staat heel wat op het programma in 
2009: in de Herentalsebaan/De Wagen-
maker gaan rioleringswerken van start, op 
het kruispunt Zoerselsteenweg/Medelaar/
Achterstraat in de Heideweg/K. Ullen-
slaan wordt een rond punt aangelegd, en 
de fietspaden van de Turnhoutsebaan, 
de Oostmallebaan en de Westmallebaan 
krijgen een buitengewoon onderhoud.
Verder worden bijkomende gronden aan-
gekocht voor het Woon- en Zorgcentrum 
aan de Smissestraat en voor de voetbal-
clubs in Zoersel en Halle.

Ook aan het optimaliseren van de ge-
meentelijke dienstverlening blijven we 
dit jaar werken. Zo zullen we geleidelijk 
aan producten via onze website aanbieden 
en gaan we op huisbezoek bij wie minder 
mobiel is. Bovendien lanceren we ons 
eigen tv-kanaal én heeft u ondertussen een 
nieuwe gemeenteblad in de bus gekregen.
Tenslotte blijven we zowel een bruisend 
verenigingsleven als overleg met de 
wijken stimuleren. We hopen u zeker eens 
tegen te komen dit jaar.

Begin december stelden wij ze aan u 
voor: de Zoerselse geschenkencheques. 
Deze cheques ter waarde van 10 euro, 
zijn leuk om te geven, en leuk om te 
besteden. 

groot succes
Zoerselse geschenkencheques zijn

Grootse plannen
voor 2009

Goed nieuws
voor project Achterstraat

Elk jaar worden nieuwe Zoerselaars 
uitgenodigd om kennis te maken met het 
gemeentebestuur. Dat gebeurt traditioneel 
met een lekker ontbijt in. Dit jaar werden 
de nieuwelingen uitgenodigd op 1 maart. 
Nieuw is dat de kersverse inwoners ter 
verwelkoming geschenkenbons cadeau 
krijgen. Deze geschenkenbons worden 
aangeboden door de gemeentelijke mid-
denstand en leveren extraatjes, zoals 
kortingen, op in verscheidene handels-
zaken in Zoersel. Op die manier maken 
nieuwe Zoerselaars gemakkelijk en op een 
aangename manier kennis met de winkels 
in hun eigen buurt. 

Speciaal welkom

voor nieuwe
inwoners
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Zondag 8 februari was het weer zover. 
Meer dan 100 stappers kwamen een frisse 
neus halen in de bossen van Sint-Antoni-
us. Onderweg werden zij getrakteerd op 
een versnapering en nadien werden bijna 
200 hongerige magen gevuld met stoof-
vlees en frietjes.
Die dag werden een aantal mensen in de 
spotlights gezet: Een hartelijke bedan-
king voor haar inzet ging naar Marjan 

Vanmontfort. Zij maakte sinds 2006 deel 
uit van de delegatie jong CD&V’ers in 
de gemeenteraad. Omdat die combinatie 
met haar studies te zwaar werd, geeft 
ze haar zitje door aan Luc Peeters. Ook 
onze burgemeester Katrien Schryvers 
kreeg speciale aandacht. Samen met Maki 
maakt zij immers al 20 jaar deel uit van 
het schepencollege. 

CD&V zet dan ook alles in het werk om 
dit dossier tegen 2010 klaar te hebben. 
Hiertoe werd al meermaals overlegd met 
de bevoegde diensten. ‘Een veilige weg 
met 2 rijstroken, de nodige groenbuffer 
en een beperkt aantal onteigeningen’ zijn 
daarbij onze uitgangspunten. 

Recent werden daarvoor in opdracht van 
het Vlaamse Gewest een aantal opme-
tingen gedaan. Hieruit blijkt dat wellicht 
geen enkele woning door het tracé getrof-
fen wordt. Zodra hierover meer duidelijk-
heid bestaat, zal het gemeentebestuur de 
betrokken eigenaars zeker contacteren.
Belangrijk hierbij is te onderlijnen dat 
het plan dat momenteel wordt opgemaakt 
door het Vlaamse Gewest verschilt van 
het plan dat enkele jaren geleden door 
deze diensten werd uitgewerkt. 
Na de aanleg van de omleidingsweg zal 

de huidige weg doorheen Zoerseldorp aan 
de gemeente worden overgedragen. Die 
gelegenheid willen we natuurlijk aangrij-
pen om de kern van Zoersel veel mooier 
en leefbaarder te maken. Daarom zal het 
college aan de gemeenteraad voorstellen 
een herinrichtingsproject te starten met 
diverse partners. Zo kunnen we samen 
met de inwoners van Zoerseldorp een 
gezellige dorpskern maken waar mensen 
mekaar graag ontmoeten.

Jaarlijks organiseert CD&V Zoersel voor alle sportievelingen en liefhebbers van 
de open lucht een fikse winterwandeling. 

De omleidingsweg rond Zoersel is en 
blijft een prioriteit voor CD&V Zoersel. 
Vorig jaar werden hiervoor de nodige 
kredieten voorzien in het meerjaren-
programma van het Vlaamse Gewest. 

Veel volk
voor de winterwandeling

Burgemeester Katrien Schryvers en Max Frans

Omleidingsweg blijft prioriteit
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Het Vlaams woonbeleid maakt het voor meer mensen mogelijk een eigen woning 
te verwerven. Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk de Kort blikt terug en kijkt 
vooruit.

“Het leenbedrag voor sociale leningen 
verhoogde aanzienlijk. Onder bepaalde 
voorwaarden kunnen sociale huurders 
bovendien hun eigen huurwoning verwer-
ven,” legt Dirk de Kort uit.
Ook de private huurmarkt werd gestimu-
leerd. Huurders van het sociale verhuur-
kantoor kunnen een beroep doen op 
huursubsidie. En de verhuurders kunnen 
rekenen op onderhoud van hun woning en 
een stipte betaling van de huur.
“Het aantal erkende verhuurkantoren nam 
sterk toe en de werking is bijna volledig 
gebiedsdekkend. Hun huizenbestand steeg 
de voorbije 5 jaar tot bijna 4000 wonin-
gen. In de Antwerpse regio zijn nu zes so-
ciale verhuurkantoren,” gaat Dirk verder. 

Sociale huisvesting
Als voorzitter van de sociale huisves-
tingmaatschappij ‘De Ideale Woning’ 
maakte Dirk de Kort het voorbije half jaar 
een rondgang door de regio. Hij bezocht 
21 gemeentebesturen en OCMW’s. “Ik 
stelde vast dat de lokale beleidsmensen 
niet altijd goed geïnformeerd zijn over de 
wachtlijst in hun gemeenten en over de 
stand van zaken van de bouwprojecten.” 
“De gemeenten en OCMW’s reageerden 
enthousiast op het voorstel tot een drie-
maandelijkse rapportering over de wacht-
lijsten en de lopende projecten. Vooral 
Lint, Kalmthout, Essen en Schoten maken 
werk van hun woonbeleid. Mijn rondgang 
spoorde andere gemeenten aan om er ook 
mee van start te gaan.”

“Het lokale woonbeleid is sterk op de 
voorgrond geplaatst,” onderstreept Dirk. 
“Vlaanderen schept hiervoor het kader. 
Intergemeentelijke samenwerkingsverban-
den worden financieel ondersteund. Dit 
maakt het voor kleinere gemeenten mo-
gelijk om zich alsnog in te schakelen in 
het Vlaamse woonbeleid. Bv. Kalmthout, 
Essen, Kapellen, Wuustwezel, Schoten en 
Brasschaat besloten samen te werken. In 
elk van deze gemeenten start men met de 

aanwerving van huisvestingsambtenaren.”

Betaalbaar wonen
Dirk de Kort wil de komende vijf jaar 
zijn schouders zetten onder de invoe-
ring van het woonrecht in Vlaanderen. 
Het afsluiten van leningen voor sociale 
koopwoningen door alle sociale huisves-
tingmaatschappijen moet hen stimuleren 
om initiatieven te nemen voor betaalbaar 
wonen. Via erfpacht kunnen gemeenten, 
OCMW’s en kerkfabriek hun gronden 
ter beschikking stellen voor dergelijke 
projecten. “Het gaat om de grote groep 
mensen die met hun inkomen net buiten 
de sociale huur- en koopwoningmarkt 
valt. Ervoor zorgen dat zij een eigen 
woning verwerven biedt hen de zekerheid 
van een appeltje voor de dorst.”
“Graag verwijs ik naar een nieuw project 
van de gemeente Brasschaat, een primeur 
voor Vlaanderen. De nieuwbouw voor de 
basisschool in de wijk Mariaburg wordt 
gecombineerd met 35 woongelegenheden 
die op en naast de klaslokalen komen. 
Jonge Brasschaatse gezinnen zullen er 
betaalbaar kunnen wonen.”

Woonrecht in Vlaanderen:
 ambitie voor de toekomst
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Dank zij de inspanningen van Koen Van 
den Heuvel werden de successierechten 
op de gezinswoning voor de langstle-
vende partner opgeheven vanaf 1 januari 
2007. Voor Koen en CD&V is het immers 
belangrijk dat mensen hun gezinswoning 
kunnen behouden na het overlijden van 
hun partner. Dit is een elementair recht. 
Maar de fiscale drempel bij het verwerven 
van een eigen woning bestaat niet alleen 
uit de registratierechten bij de aankoop 
van een woning. Ook de registratierechten 
die verschuldigd zijn op het vestigen van 
een hypotheek zijn een belangrijke kost. 
Daarom diende Koen een voorstel van 
decreet in, waarin werd beloofd de regis-
tratierechten van 1 procent op de eerste 
100.000 euro van een hypotheeklening 
voor een eerste woning af te schaffen. 
Sinds 1 januari 2009 is de aankoop van 
een eerste huis of bouwgrond met behulp 
van een hypotheeklening 1.000 euro goed-
koper. Een stevige besparing! Het Vlaams 
parlement keurde dit voorstel van Koen 
goed op 18 december 2008.
Het werk is echter nog niet afgerond. 
Sinds de hervorming van de tarieven voor 
successierechten in 1997, zijn er geen 
tariefaanpassingen meer gebeurd. Na 12 
jaar is het de hoogste tijd om dit te evalue-
ren. Door de stijgende vastgoedprijzen de 
afgelopen jaren, stijgt ook de basiswaarde 
waarop de tarieven worden geheven. Zo 
komen mensen die een bescheiden wo-
ning erven al vrij snel terecht in de hogere 
tariefschalen. Koen werkt daarom aan een 
aanpassing van deze schalen. Ze moeten 
op zijn minst geïndexeerd worden.
Voor alle gezinnen is elke extra euro van 
harte welkom. Het hebben van een eigen 
woning is bovendien op lange termijn nog 
altijd voor iedereen een duurzame inves-
tering die zekerheid biedt. En het blijft de 
beste garantie op een goede oude dag.

Als lid van o.a. de commissie algemeen 
beleid en financiën ijvert Vlaams parle-
mentslid Koen Van den Heuvel voor de 
modernisering van de fiscaliteit.

Mobiliteit is een dossier met veel invalshoeken: 
verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid, 
natuur en leefmilieu, economische ontwikkeling,… 
“Precies die veelheid van factoren die je in even-
wicht moet brengen, maakt het boeiend,” zegt 
Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes.

is een dossier met
veel invalshoeken”

“Mobiliteit
Ward Kennes:

De verbetering van de infrastructuur zal 
ook tijdens de volgende bestuursperiode 
(2009-2014) in onze provincie hoog op de 
politieke agenda staan. De IJzeren Rijn, 
de verhoging van de bruggen over het Al-
bertkanaal, de Oosterweelverbinding, de 
E313 en de Noord-Zuid Kempen springen 
daarbij zeker in het oog. 
Op 10 juli 2008, na meer dan 35 jaar 
palaveren en studeren, hakte de regering-
Peeters eindelijk de knoop voor de Noord-
Zuid door. Ze koos voor het basistracé 
dat al 30 jaar op het gewestplan stond 
en waarrond een breed maatschappelijk 
draagvlak was gegroeid. De komende 
jaren investeert Vlaanderen zo’n 100 
miljoen euro om een nieuwe weg aan te 
leggen rond Kasterlee en Ten Aard en in 
Geel-West de fly-over te bouwen. 
Dat gaat gepaard met ingrijpende werken, 
zoals een tunnel onder het provinciaal 
groendomein Hoge Mouw. Er wordt werk 
gemaakt van compenserende maatregelen 
voor flora en fauna. De leef- en woon-
kwaliteit in de dorpskernen van Kasterlee 

en Geel-Ten Aard zal er sterk op vooruit-
gaan. “Maar ook andere Kempense ge-
meenten die tussen de E34 in het noorden 
en de E313 in het zuiden liggen, zullen 
de verkeerstromen in hun centrum zien 
afnemen”, voorspelt Ward Kennes.
De Noord-Zuid is een troef om de Kem-
pen verder uit te bouwen tot een multimo-
dale (water-spoor-wegen) regio. Zo pluk-
ken we de economische vruchten van zijn 
strategische ligging, in de achtertuin van 
de Antwerpse wereldhaven. De fly-over 
in Geel-West, over het Albertkanaal en de 
E313, zal haast fysiek een link leggen tus-
sen wegverkeer en binnenscheepvaart.
Ward Kennes wil in het Vlaams parlement 
waken over een snelle uitvoering van de 
huidige plannen. Tegelijk wil hij de inte-
grale realisatie van de Noord-Zuidverbin-
ding tussen de grens met Nederland en het 
Hageland niet uit het oog verliezen. “Dit 
betekent dat we in de volgende fase ook 
werk moeten maken van de omleiding 
rond Herselt en de herinrichting van de 
Ring van Turnhout,” aldus Ward Kennes.

Aankoop eerste
woning wordt

1.000 euro
goedkoper
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Al sinds 1996 belonen het gemeentebe-
stuur en de cultureel raad van Zoersel 
jaarlijks een vereniging of een persoon 
die zich verdienstelijk heeft gemaakt in 
één of andere culturele discipline met de 
Cultuurprijs. Het kan gaan om mensen die 
zich bezig houden met enerzijds schone 
kunsten, taal, enz. maar ook culturele ani-
matie, vorming, toerisme, en veel meer. 
Elke inwoner of vereniging van Zoersel 
kan iemand voordragen. 
Dit jaar ging de eer naar Jos Sleeckx, een 
man met een uitgebreid palmares. Zo was 
hij bijvoorbeeld de stichter van het Zoer-
selse blad ‘De Linde’, dat destijds naar 
alle soldaten van Zoersel werd verstuurd. 
In 1969 richtte hij samen met Hugo 
Sebrechts de Davidsfonds-afdeling van 
Sint-Antonius op. Begin jaren ’70 nam hij 
deel aan het verzet tegen de stortplaats die 
Bayer plande in de Kooldries te Brecht. 
Na de fusie van de gemeenten was Jos 
Sleeckx 12 jaar lid van de beheerscom-
missie van de gemeentelijke bibliotheek. 
Gedurende vele jaren deed hij opzoe-
kingswerk in bibliotheken en archieven. 
In 2002 schreef hij het boek ‘De Max ver-
telt’, over bakker Max Frans, een typische 
dorpsfiguur uit Sint-Antonius. Nu nog 
werkt en schrijft Jos verder en wordt er op 
zijn kennis beroep gedaan.

Zoersel stond de voorbije weken in de 
kijker met de boomplantactie ten voordele 
van Kom op tegen Kanker. In samenwer-
king met het Agentschap voor Natuur 
en Bos (ANB), Kom op tegen Kanker 
(KOTK) en de Vereniging voor Bos in 
Vlaanderen (VBV) wordt het Antwerpse 
‘Kom op tegen Kanker-bos’ dit jaar op 
grondgebied van Zoersel en Zandhoven 
aangeplant. Tal van verenigingen en 

vrijwilligers zetten zich in om boompjes 
te verkopen. De burgemeesters van beide 
verenigingen deden er nog een schepje 
bovenop. Met een grote groep gesponsor-
de sympathisanten wandelenden zij van 
het Koningin Paola kinderziekenhuis in 
Wilrijk naar het Zoerselbos. Met de hele 
boompjesactie slagen we twee vliegen in 
één klap: we krijgen een nieuw bos en we 
steunen het goede doel!

JONG CD&V Zoersel gebruikte de 
vergoeding die zij ontvingen voor hun 
lidmaatschap van de Minaraad (raad voor 
advies aan de gemeente over het milieu- 
en natuurbeleid), om de boompjesactie te 
ondersteunen. Omdat zij de vergoeding 
voor adviesraadsleden overbodig vinden 

– een adviesraad is immers een recht en 
een kans op inspraak en het lijkt vreemd 
om daarvoor vrijwilligers te lokken met 
geld – besloten Gavin Mertes en Jef Van 
Rossum het geld nuttig te besteden en 32 
KOTK-boompjes te kopen.

Cultuurprijs Een bos voor
Kom op tegen Kanker

JONG CD&V
koopt 32 boompjes


