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zoersel

Wegens het ontslag van Inge Vervotte als minister, zetelt onze burgemeester niet 
meer in het federaal parlement. Gelukkig laat haar werk daar toch nog sporen na. 

Lees het hier, op pagina 4!
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Van Brussel naar Zoersel
Wat kan een Vlaams Parlementslid voor haar eigen regio betekenen? Katrien Schryvers 
neemt ons mee langs enkele Zoerselse realisaties met Vlaamse middelen.
Een fotoreportage, op pagina 8!

Katrien 
Schryvers 
lijstduwer
Wegens het ontslag van Inge Vervotte 
als minister, zetelt onze burgemeester 
niet meer in het federaal parlement. 
Gelukkig laat haar werk daar toch nog 
sporen na. 

Veel van Katrien Schryvers haar wets-
voorstellen worden nog besproken én 
goedgekeurd. Zo is de verouderde en 
overbodige procedure van het verzet tegen 
het huwelijk op voorstel van Katrien 
Schryvers afgeschaft. Anderzijds zullen 
gemeenteraden in de toekomst ook een 
andere plaats dan het gemeentehuis kun-
nen aanduiden om huwelijken te voltrek-
ken. Haar voorstellen omtrent de objec-
tivering van de onderhoudsgelden en de 
kindrekening worden nog volop bespro-
ken en de wijzigingen die zij doorvoerde 
in de regelgeving over de rechtsplegings-
vergoeding zijn ondertussen van kracht.
Haar afwezigheid in het federaal par-
lement neemt niet weg dat zij nog veel 
ideeën en actiepunten heeft. Daarom 

zal Katrien Schryvers bij de Vlaamse 
verkiezingen opkomen als lijstduwer 
in de provincie Antwerpen. Veel van de 
materies die haar nauw aan het hart liggen 
op federaal niveau, staan immers niet los 
van wat gebeurt op Vlaams niveau: wat 
zij deed in de commissie familierecht 
hangt nauw samen met gezinsbeleid, de 
regelgeving omtrent het erfrecht heeft te 

maken met successierechten, ruimtelijke 
ordening is federaal, maar het justitieel 
handhavingsbeleid wordt geregeld door 
Vlaanderen, enz. U ziet, ook op Vlaams 
niveau wil zij er tegen aan gaan. Uw steun 
is daarbij van harte welkom!

Ook na de verhuis van het gemeentehuis 
van het Kasteel naar Sint-Antonius, wil 
de gemeente gemakkelijk bereikbaar en 
aanspreekbaar zijn voor de inwoners van 
de verschillende deelgemeenten. Zo kun-
nen de inwoners van Zoersel nog steeds, 
en voor een uitgebreider dienstenpakket, 
terecht in het Lindepaviljoen. In Halle 
openden we een loketdienst of antenne in 
hetzelfde gebouw als de bibliotheek. Zo 
hoeft u maar één verplaatsing te maken 
als u op beide diensten moet zijn.
De antenne in Halle is elke werkdag open 
van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 
16u30. Maandagmiddag is het laatavond-
opening tot 20u en vrijdagnamiddag is de 
dienst gesloten. 

Wijkoverleg in Halle 
                     groot succes
Om de betrokkenheid met alle burgers 
te verhogen, organiseert het gemeente-
bestuur regelmatig een overleg met de 
inwoners. Hiervoor werd de gemeente 
opgedeeld in acht wijken. Op die manier 
kan er uitleg gegeven en vragen gesteld 
worden over actuele thema’s en over wat 
leeft in een wijk.
In januari vond het eerste wijkoverleg in 
Halle plaats. Maar liefst 200 geïnteres-
seerde Hallenaars kwamen luisteren en 
meepraten. Er werd gesproken over de 
opening van de nieuwe antenne te Halle, 
de toegankelijkheid van de Halse bossen, 
de invulling van het park en het voormalig 

gemeentehuis, de toekomstige invulling 
van Halle-Dorp en het waterbeleid in 
Halle. De aanwezigen kregen uitvoerige 
presentaties en hadden de mogelijkheid 
om vragen te stellen. Nadien werd gezel-
lig nagepraat bij een drankje.
Contacten met de bevolking zijn een van 
de prioriteiten van CD&V. We waren 
dan ook heel blij met de vele positieve 
reacties.

Antenne Halle
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Zoersel valt 
in de prijzen
Geheel onverwacht, maar natuurlijk 
meer dan welkom, mocht onze gemeen-
te verschillende prijzen in ontvangst 
nemen.

Voor het vierde jaar op rij reikte het 
vakblad ‘Schrijnwerk’ een Schrijnwerk 
Award uit. Een professionele en onafhan-
kelijke vakjury boog zich over tientallen 
projecten, onderverdeeld in verschillende 
categorieën. De firma De Beuckeleer, die 
de raadzaal in ons nieuw Administratief 
Centrum tot een prachtige ruimte omto-
verde, werd hiervoor genomineerd in de 
categorie ‘Interieurbouw’. Groot was de 
verrassing en heel terecht was de trots 
toen De Beuckeleer als winnaar uit de 
bus kwam. Ook als gemeentebestuur zijn 
we trots op deze bekroning. Er is immers 
enorm veel energie en zorg gekropen in 
de renovatie van het Bethaniënhuis. Deze 
Schrijnwerk Award bevestigt de kwaliteit 
van het geleverde werk.
IFMA Belgium, bekroonde het Zita-
project van onze gemeente en van de 
firma Van Hout tot “Facility Management 

Project of the Year 2008”. Dat Zoersel als 
eerste in Vlaanderen haar diensten van ge-
meente en OCMW op een beleidsmatige, 
organisatorische én geografische wijze 
integreert, noemt IFMA een baanbrekend 
initiatief. De gemeente en het OCMW 
zijn immers twee aparte besturen met een 
eigen rechtsstructuur. Om daar één geheel 
van te maken, is een gemeenschappelijk 
computernetwerk essentieel. In samen-
werking met de firma Van Hout uit Geel 
kwam daarom het Zita-project tot leven: 
eenzelfde ICT-platform voor alle diensten, 
zodat informatie gedeeld kan worden, 
werkmethodes op elkaar kunnen worden 
afgestemd en alles onder één financiële 
dienst kan worden gebracht. Dit alles om 
aan de bevolking een snellere en betere 
service te bieden en om kosten te bespa-

ren. Zoersel is hiermee een inspirerend 
voorbeeld voor andere gemeentebesturen. 
Elke week komen één of meerdere dele-
gaties wel een kijkje nemen in het nieuw 
Administratief Centrum Zoersel.
Ook op het vlak van communicatie scoren 
we goed. Uit het Groot Gemeentelijk 
Communicatieonderzoek van de Ko-
ninklijke Hogeschool Mechelen bleek 
dat zowat alle steden en gemeenten in 
Vlaanderen meer en beter communiceren. 
Zeker wie in de provincies Antwerpen en 
Limburg woont, heeft een grotere kans 
om in een communicatief kwaliteitsvolle 
gemeente te leven. In Antwerpen werd 
Zoersel genoemd als een van de betere 
leerlingen van de klas. 

Zoersel, een gemeente 

van Bovenste Beste Buren
Eind september lanceerde Zoersel een 
oproep naar ‘bovenste beste buren’: 
Zoerselaars die hun buren op een of an-
dere manier tot hulp zijn. Dat Zoersel 
heel wat warme en attente buren telt, 
bewijzen de reacties die we kregen. 

Dit deed ons zoveel plezier, dat we 
iedereen in de bloemetjes wilden zet-
ten. Alle genomineerden en diegenen die 
hen hadden voorgedragen werden in het 
Bethaniënhuis uitgenodigd voor een hapje 
en een drankje. 
Speciale aandacht ging naar Leo Van 
Dyck, die als laureaat de oorkonde van 
‘Bovenste Beste Buur’ mocht ontvangen.
Omdat de hartelijkheid van een goede 
buur zo belangrijk is, willen wij alle 
Zoerselaars blijven aansporen om de buur 
en/of buren die hen af en toe een handje 
toesteken, te nomineren voor ‘bovenste 
beste buur’. Op die manier kunnen we in 

de toekomst ook hen bedanken voor hun 
hartelijkheid.



Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd
of geciteerd, graag met bronvermelding: CD&V-DIRECT

.direct: Informatieblad van de CD&V
hoofdredacteur: Stefaan Deleeck
verslaggever ter plaatse: Katrien Schryvers,
(katrien.schryvers@zoersel.be) & Gerlinde Hublin 
(ghu@kamer.cdenv.be)
 fotografie: Daniël Rys
verantwoordelijke uitgever: Pieter Demeester
re(d)actieadres: CD&V-Direct, Wetstraat 89 - 1040 Brussel
fax: 02-238 38 60 - e-mail: direct@cdenv.be

colofon

8 .direct Informatieblad CD&V - jaargang 8 - nr. 2 - maart - april 2009

Gezonde financiën
Al jaren maken we er strijdpunt van om 
de historisch opgebouwde schuld naar 
beneden te brengen. En met succes. Op 8 
jaar tijd daalde het bedrag van de uitstaan-
de schuld van meer dan 27 miljoen euro 
tot zo’n 10 miljoen euro tegen het einde 
van 2009. We betalen dus minder intres-
ten aan de banken, en we komen tegemoet 
aan de vraag van de Vlaamse en Federale 
overheid om dergelijke inspanningen te 

leveren. De voorgestelde investeringen 
in het budget van 2009 zullen dan ook 
allemaal betaald worden zonder ook maar 
één lening aan te gaan.
Verbazing alom natuurlijk toen de VLD-
fractieleider voorstelde om juist meer 
leningen aan te gaan omwille van de 
huidige financiële crisis. Begrijpe wie be-
grijpen kan, maar in dergelijke avonturen 
willen wij de gemeente niet storten.

Zoerselse realisaties met steun 
van de Vlaamse overheid

Zoerselse seniorenwoningen

Zoersels rioleringsproject

Meer over de realisaties 
met steun van de Vlaamse overheid leest u op 

www.cdenv.be/vlaandereninbeeld


