
Er staan nochtans voldoende vuilnis-
bakken naast banken en bushokjes. 
Jammer genoeg worden ook deze niet 
altijd gebruikt zoals het hoort. 
Het is heel spijtig dat de gemeente-
diensten tijd moeten spenderen aan 
taken die er eigenlijk niet zouden 
moeten zijn. Zo wordt immers ook 
letterlijk heel wat belastinggeld weg-
gegooid. 
Graag vragen we dan ook aan alle 
burgers om het nodige respect te heb-
ben voor de eigen wegen en voor de 

voorzieningen van de gemeente. Ten-
slotte maakt iedereen er toch gebruik 
van en is het veel aangenamer als dat 
op een propere manier kan.

De belangrijkste doelstellingen van het 
RUP zijn het opwaarderen van de Ach-
terstraat tot woonstraat, het vastleggen 
van de bouwlijn langs de N12, het 
aanpassen van de bouwmogelijkheden 
voor handelszaken aan de huidige 
noden en het bieden van een oplossing 
voor het binnengebied tussen Achter-
straat en Handelslei/Zoerselsteenweg.
Van het RUP ‘Achterstraat’ bestaat 
reeds geruime tijd een voorontwerp 
dat wordt gebruikt als richtplan bij de 
beoordeling van bouw- en verkave-
lingsaanvragen. De gemeente wenst 

echter door de opmaak van een RUP 
meer rechtszekerheid te bieden. 
De voorlopige vaststelling is een 
eerste stap in de goedkeuringspro-
cedure van het RUP. Nu volgen een 
openbaar onderzoek, de behandeling 
van bezwaarschriften, de definitieve 
vaststelling door de gemeenteraad en 
de goedkeuring door de bestendige 
deputatie van de provincie. Nu de 
voorlopige vaststelling een feit is, 
kreeg de dienst ruimtelijke ordening 
de opdracht om het openbaar onder-
zoek te organiseren. 

Zwerfvuil

Meer rechtszekerheid
over RUP Achterstraat

De laatste weken moeten we vaststellen dat er langs onze Zoerselse wegen 
weer veel zwerfvuil ligt. Zo werden na een grondige opkuisbeurt aan de 
Voorne en St.-Antoniusbaan liefst 43 zakken zwerfvuil bijeengeraapt.

De gemeenteraad van 16 maart stelde het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 
‘Achterstraat’ voorlopig vast. Dit RUP kadert binnen het gemeentelijk ruim-
telijk structuurplan (GRS) waarin Sint-Antonius geselecteerd wordt als cen-
trumgebied. Door middel van het RUP ‘Achterstraat’ wordt de visie op het 
centrumgebied, zoals uitgewerkt in het GRS, vertaald en juridisch verankerd.

Wat is er gezelliger dan ’s zondags 
lekker samen ontbijten? Ook CD&V 
houdt van een krakende pistolet bij 
de ochtendzon. Daarom nodigen we 
jullie op 30 mei uit op ons CD&V-
ontbijt. Het wordt ongetwijfeld een 
gezellig samenzijn. Tegelijkertijd de 
ideale gelegenheid om een gesprek 
te beginnen en jullie meningen en 
bekommernissen te horen over wat er 
leeft in Zoersel. Wees er zeker bij!

Praktisch
Waar?  Koetshuis in het park van 
Halle (Kasteeldreef 55)
Wanneer?  Zondag 30 mei 2010 van 
10 uur tot 12 uur
Hoeveel?  €5/persoon, ter plaatse te 
betalen
Inschrijven? Laat op voorhand weten 
of u mee komt ontbijten. 
Graag een seintje vóór 25 mei
aan onze secretaris
(armand.de.winter@pandora.be
- tel: 03 385 18 76).
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Sporthal
Sint-Antonius

Nog dit jaar starten met de bouw van een nieuwe sporthal 
te Sint-Antonius, dat is de bedoeling.

Het schepencollege besliste na advies 
van de sportraad en van de gemeente-
raadscommissie om niet in te stappen 
in het globale project van de Vlaamse 
regering om 20 sporthallen te bouwen 
in heel Vlaanderen. De door Vlaande-
ren voorgestelde grootte en indeling 
van de sporthal voldoet niet aan de 
vragen vanuit onze sportverenigingen. 
Bovendien stelt men een jaarlijkse 
kostprijs voorop van meer dan € 
300.000 gedurende 30 jaar. Ook de 

timing is niet ideaal: er is nu al sprake 
van 2013. Daarom veranderen we het 
geweer van schouder.
Momenteel voert het gemeentebestuur 
intensief gesprekken met verschillen-
de verenigingen om tot de snelle eigen 
realisatie te komen. We streven naar 
een sporthal met bijkomende ruimte 
voor balsporten, turnen en andere 
vloersporten. Er wordt daarbij gezocht 
naar een gezond evenwicht tussen de 
inspanningen van de verschillende 

verenigingen enerzijds en financiële 
zekerheden voor de verenigingen die 
zelf willen bouwen en beheren ander-
zijds. Eerdere realisaties, zoals bij VC 
Zoersel en KFC Eendracht, kunnen 
alvast als voorbeeld dienen.
Het resultaat moet een snelle realisatie 
zijn van sportinfrastructuur in Sint-
Antonius, die voldoet aan de behoef-
ten van de Zoerselse sporter.

Dat veel Zoerselaars overtuigd zijn 
van de fiets als gezond, goedkoop, 
milieuvriendelijk én leuk vervoers-
middel, daar zijn we zeker van. Meer 
dan honderd fietsen die dagelijks in de 
stalling aan de wissel in Sint-Antonius 
staan, getuigen daarvan.
Om alle fietsers de mogelijkheid te 
bieden hun tweewieler op een veilige 
en droge plaats te parkeren, wordt een 
fietsenstalling bijgebouwd. Net zoals 

de eerste stalling, krijgt ook deze 
‘ramen’ om de zichtbaarheid en de 
sociale controle te vergroten en aldus 
vandalisme te vermijden. Bovendien 
wordt onderzocht of het mogelijk is 
licht te voorzien in beide stallingen 
aan de wissel. Dat geeft enerzijds een 
veiliger gevoel en is anderzijds prak-
tisch om bijvoorbeeld een fietsslot te 
openen.

Nieuwe fietsenstalling
aan de wissel in Sint-Antonius

Bouw nieuwe kantine
voetbal Zoersel van start

Vier nieuwe voetbalvelden, een kan-
tine met kleedkamers, een feestzaal, 
een ruime parking en een tribune, 
dat komt op de terreinen van voet-
balploeg KFC Eendracht Zoersel. 
De werken hiervoor zijn onlangs 
gestart.

Het grondwater werd reeds weggezo-
gen en de bouwput uitgegraven. De 
technische school VITO uit Hoogstra-
ten bouwt de kantine. Dat zal onge-
veer 2 jaar in beslag nemen.
Op het programma staat ook de aanleg 
van een nieuwe toegangsweg vanaf 

de Westmallebaan. Zo zullen enkel 
zwakke weggebruikers de terreinen 
nog kunnen bereiken via de wijk ‘Kie-
vit’. Anderen kunnen via de nieuwe 
weg naar de voetbal rijden.
De werken worden mogelijk gemaakt 
door zowel de gemeente, die de grond 
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verwierf, de parking aanlegt en de 
omgevingswerken zal doen, als door 
KFC Eendracht, die de bouw van de 
kantine bekostigt en de velden aan-
legt. De gemeente waarborgt de lening 
van KFC Eendracht en stelt de grote 
polyvalente zaal ook ter beschikking 
van andere verenigingen.
En voetballers, niet gevreesd, ook 
tijdens de werken kan er gespeeld 
worden!

Kerk Sint-Antonius
kreeg nieuwe

verwarming
5 december vorig jaar ontplofte de 
verwarmingsketel van de kerk in 
Sint-Antonius. Omdat de verwarming 
niet meer bruikbaar was en ook niet 
onmiddellijk hersteld kon worden, 
moest de parochie deze winter nood-
gedwongen uitwijken voor de dien-
sten. Ondertussen koos het gemeente-
bestuur voor een nieuwe verwarming 
op gas. Zo kunnen de parochianen van 
Sint-Antonius sinds 1 april opnieuw 
de diensten –warm- bijwonen in hun 
eigen deelgemeente.

Het punt kwam ook ter sprake tijdens 
de gemeenteraad van 16 maart ll. 
Stomverbaasd moesten wij vaststellen 
dat Open VLD noch het begrotings-
krediet, noch de beslissing tot het 
laten plaatsen van de nieuwe verwar-
ming mee goedkeurde. Of hoe Open 
VLD onze inwoners letterlijk ‘in de 
kou laat zitten’. 
Is dat de constructieve oppositie waar 
men zo graag prat op gaat? Triestig, 
meer kunnen wij er niet van vinden.

Het kerkhof in deelgemeente Zoersel 
wordt stilaan te klein. Een oplossing 
werd gezocht én gevonden in het 
aanwenden van de groene buffer aan 
de linkerzijde van het kerkhof en de 

strook achteraan. Daar zullen enkele 
struiken en bomen plaats maken voor 
tachtig nieuwe begraafplaatsen. Zo 
heeft het gemeentebestuur een proce-
dure tot ontgraving kunnen vermijden. 
Langs de nieuwe begraafplaatsen 
worden paadjes aangelegd met een tij-
delijke steenverharding. In 2011 komt 

er asfalt over. Er komen ook extra 
urnenkelders. Alle informatie over de 
werken kan u nalezen op een bord aan 
de ingang van het kerkhof. De werken 
zullen snel van start gaan. Uiteraard 
zal de rust en stilte op het kerkhof zo 
goed mogelijk gerespecteerd worden.

Extra begraafplaatsen
 in Zoersel

Ontbijt u mee?

Zie pag. 1
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Werken
na de winter

Nieuwe schuilhut

Na de strenge winter van de voor-
bije maanden hebben verschillende 
wegen averij opgelopen. De gemeente 
maakte daarom een lijst van straten 
die er slecht bij liggen. Daarna zullen 
de diensten de nodige interventies 
nemen om de putten en scheuren te 
herstellen.
Zo kreeg het wegdek van de Betha-
niënlei al een opknapbeurt. In het 
voorste gedeelte legde de firma Van 

Wellen een nieuw wegdek aan. Het 
asfalt werd volledig afgefreesd en de 
verkeersdrempels werden aangepast. 
Hidrorio voerde rioleringswerken uit 
aan het kruispunt Jukschot – E. Ver-
meulenstraat – Bethaniënlei. Door de 
werken in de paasvakantie te plannen 
en tijdig de nodige verkeerssignalisa-
tie te voorzien, kon de verkeershinder 
beperkt blijven.

Eind januari, op een frisse zondag na onze jaarlijkse winterwandeling, werden 
opnieuw lokale CD&V-voorzitters gekozen. Zowel Ivo Van Vaerenbergh als 
Chris Gonnissen en René Heye volgden zichzelf op als respectievelijk voorzit-
ter van de lokale afdeling, voorzitter van Vrouw & Maatschappij en voorzitter 
van de senioren van CD&V Zoersel. Jef Van Rossum is de nieuwe voorzitter 
van JONG CD&V in onze gemeente.
De jongeren van CD&V uit de Voor- en Noorderkempen kozen ook een nieuwe 
regiovoorzitter. Vanaf nu zal Gavin Mertes, ons jongste gemeenteraadslid, de 
JONG CD&V’ers van de regio samenbrengen. We wensen hem en de anderen 
alvast veel succes!

Aan de Zoerselbosdreef stond er al 
één: een schuilhut waar fietsers en 
wandelaars even (en droog) kun-
nen verpozen. Vanaf nu kan dat ook 
op Einhoven. Daar staat nu, aan de 
picknickplaats bij de kerststal, een 
gelijkaardige hut. Deze kreeg de naam 
‘Gebroeders Van Peer’, naar de broers 
Marcel en Frans Van Peer. Deze 
Zoerselaars stonden aan de wieg van 
de gidsenbond, waren de pioniers van 

het ‘zacht toerisme’ in onze gemeente 
en de bezielers van het kerstspel op 
Einhoven. Zo worden 2 broers vereeu-
wigd en krijgt toeristisch Zoersel er 
een puzzelstukje bij.
Op 18 april werd de schuilhut officieel 
in gebruik genomen. Hopelijk biedt 
ze met de zomer in aantocht een toffe 
rustplek voor tal van wandelaars en 
fietsers.

Nieuwe
lokale en regionale voorzitters


