
Dobbeltje
garandeert spel- en werkplezier

Een bibliotheek kent u wel, een videotheek ook, maar wat is een spelo-
theek? Vorige maand kwam er één in Zoersel. Dat is niet alleen heel han-
dig voor u, ook veel mensen met een beperking varen wel bij dit project.

Lees het hier, op pagina 4!

‘Betaalbaar wonen was een van mijn 
speerpunten bij de gemeenteraadsver-
kiezingen en nog steeds ijver ik voor 
betaalbare gronden en huizen. Zoer-
selse jongeren moeten de kans hebben 
om in hun eigen gemeente te kunnen 
blijven wonen.
“Hoever staat het daar nu mee?” hoor 
ik u al vragen. Wel, al hebt u het 
misschien niet zo gemerkt, achter de 
schermen werd al veel werk verricht: 
de opname van gronden in het ge-
meentelijk ruimtelijk structuurplan, de 
verwerving van gronden, de opmaak 
van een verkavelingsplan enz. Resul-
taat is het project ‘Het Klooster’ dat 
we vanuit CD&V met veel fierheid 
voorstellen. Dit project zal in 2 fasen 
verlopen. In een eerste fase zullen 
zo’n 50 kavels aangeboden worden 
in de omgeving van de Achterstraat 
en de Liersebaan te Halle. Niet alleen 
gronden komen te koop of worden in 
erfpacht gegeven, ook huurwoningen 
zullen ter beschikking worden gesteld.
Noteer alvast in uw agenda dat de ge-
meente Zoersel op zondag 30 januari 
2011 de infodag ‘Wonen in Zoersel’ 
organiseert. U kan dan verschillende 
presentaties bijwonen en informatie 
inwinnen.
Ik ben er van overtuigd dat op deze 
manier veel Zoerselse jongeren bin-
nenkort in een gezellige buurt zullen 
samenwonen!’

Katleen Verbergt

Gemeenteraadslid 

CD&V Zoersel

Betaalbaar wonen? Ja!
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Dobbeltje
garandeert spel- en werkplezier

Zoals het woord al doet vermoeden, kan u in een spelotheek spelletjes 
ontlenen. Monopoly, Pictionary, Vier op een rij, … u kent ze ontgetwij-
feld. Maar weet u ook nog hoeveel plezier u maakt tijdens een avondje 
gezelschapspellen spelen met uw huisgenoten en vrienden? Wist u ook dat 
spelen onze hersenen en sociale vaardigheden stimuleert? Met spelotheek 
Dobbeltje in de buurt heeft u alvast een ruime keuze aan spelplezier.

U wordt er geholpen door bewoners 
van De Sprong, Huize Monnikenheide 
en Psychiatrisch Centrum Bethaniën. 
Deze centra begeleiden mensen met 
beperkingen en psychiatrische proble-
men bij hun integratie in onze sa-
menleving. ‘Gaan werken’ is daarbij 
een belangrijke factor. Dankzij het 
arbeidszorgproject Dobbeltje kunnen 
de patiënten zich volwaardig inzetten 
als vrijwilliger. Ze krijgen de kans om 
onder begeleiding kennis te maken 
met alles wat komt kijken bij het 
uitbaten van een spelotheek: werken 
met de computer, klanten helpen, het 
materiaal nakijken op volledigheid, 
allerlei zaken opzoeken, bestellingen 
plaatsen, …
Het project is duidelijk een win-win-
situatie: de vrijwilligers van Dobbeltje 
vinden er een zinvolle dagbesteding, 
doen werkervaring op, ontmoeten 
klanten, … en de Zoerselaars kunnen 
genieten van de leuke spelletjes van 
Dobbeltje.
Bij CD&V geloven we steevast 
dat mensen met een beperking een 
volwaardige plek in onze samenle-
ving verdienen. Vanuit het bestuur 
van gemeente en OCMW bieden we 
dan ook logistieke ondersteuning aan 
Dobbeltje: we zorgen voor het ge-
bouw en de nutsvoorzieningen, maken 
mee promotie en nemen een deel van 
de uitbaatkosten voor onze rekening. 
Bovendien zijn er ook bij de diensten 
van gemeente en OCMW reeds lang 
zorgwerknemers aan de slag.

Openingsuren:
Elke woensdag van 14 tot 18 en elke 
vrijdag van 15 tot 19.30 uur.
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Elke sportclub
een terrein

In onze gemeente zijn er heel veel kinderen, jongeren en volwassenen actief 
in het voetbal. In elke deelgemeente is hiervoor dan ook degelijke infra-
structuur aanwezig. Anderzijds zijn er een aantal Zoerselse sportclubs die 
zelf geen speelveld hebben. 

Eerder dan bijkomende terreinen aan 
te leggen, wat een grote hap uit het 
budget en uit de beschikbare ruimte 
zou betekenen, opteerde het gemeen-
tebestuur ervoor deze sportclubs op 
een goedkopere, maar even efficiënte 
manier te helpen.
Zo zal de gemeente een overeenkomst 
sluiten met erkende voetbalverenigin-
gen om hun infrastructuur ter beschik-
king te stellen tegen een vergoeding 
van 100 euro per wedstrijd. Andere 
erkende sportverenigingen kunnen 
voor hun wedstrijden deze infrastruc-
tuur dan van de gemeente huren voor 
de helft van de prijs. Bijkomende kos-
telijke en langdurige bouwwerken zijn 
dus niet nodig. De bestaande infra-
structuur kan optimaal benut worden. 
Een kleine moeite voor de gemeente 
en een grote hulp voor de sportclubs. 

Elke drie jaar hernieuwt de gemeente haar doelstellingen en formuleert ze 
concrete acties voor het jeugdbeleid. Dit alles wordt samen gegoten in het 
Jeugdbeleidsplan. Omdat het huidige JBP stilaan op zijn einde loopt, werd 
dit jaar hard gewerkt aan de opmaak van een nieuw plan.

Ambities
voor het jeugdbeleid

“Aan uitdagingen geen gebrek!” zegt 
onze schepen van Jeugd, Wim Govers. 
“De realisatie van een nieuw jeugd-
huis, fuifruimte, kinderopvang en 
muziek- & woordacademie staat al in 
de startblokken. We trachten ook het 
speelweefsel van de gemeente Zoersel 
in kaart te brengen en een plan op te 
stellen om de speelbossen en -plein-
tjes avontuurlijker te maken en in te 
richten op maat van onze kinderen. 
De jeugdverenigingen ondersteunen 
we heel specifiek op het vlak van 
veiligheid in en om hun lokalen.” Dit 
is natuurlijk slechts een greep uit de 
doelstellingen en actiepunten die in 

het nieuw jeugdbeleidsplan 2011-
2013 staan beschreven. In ieder geval 
is overduidelijk dat we hiermee de 
kaart van de jeugd trekken.
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2009 met een batig saldo afgesloten

Zoersel pionier
voor beleids- en beheerscyclus

Goedkeuring aankoop gronden
in dorpskern Zoersel

Op 31 augustus keurde de gemeen-
teraad, wat later dan gewoonlijk, de 
financiële afrekening van 2009 goed. 
De komst van een kersverse dochter 
voor onze nieuwe financieel beheerder 
zorgde voor enkele maanden vertraging.
Onze gemeenterekening sloot 2009 af 
met een overschot van 920.000 euro. 
Hiervan zijn 880.000 euro eenmalige 
opbrengsten. Er waren dus iets meer 
ontvangsten dan uitgaven. Toch is het 
overschot beperkt en moeten we waak-

zaam blijven. Een goed beheer blijft 
essentieel, zeker in deze periode waarin 
alle overheden met wat minder inkom-
sten moeten rondkomen.
We houden een kaspositie van meer dan 
4 mio euro over, terwijl we onze uit-
staande schuld bij Dexia Bank hebben 
kunnen verminderen tot 10,3 mio euro. 
Zolang we ons uitgavenpatroon kritisch 
blijven evalueren, blijft onze financiële 
uitgangspositie voor de komende jaren 
dus goed.

Na de aanleg van de omleidingsweg 
rond Zoersel willen we de kern van 
deelgemeente Zoersel omvormen tot 
een gezellig en verkeersveilig dorp.

Momenteel werken twee teams 
hiervoor voorstellen uit. Zij bekij-
ken niet alleen de doortocht van het 
verkeer, maar ook waar de nodige 
gemeenschapsinfrastructuur, wonin-
gen, parkeergelegenheden enz. best 
worden ingeplant. Hiervoor komen 
ook gronden in aanmerking die eerder 
in privébezit waren. Onze burgemees-
ter Katrien Schryvers en schepen Bart 
Sebreghts knoopten daarom onder-

handelingen aan met de eigenaars van 
de gronden en panden gelegen vanaf 
Dorp 50 tot en met Dorp 62.
CD&V is tevreden dat er een akkoord 
werd bereikt voor de verwerving 
en dat de gemeenteraad de aankoop 
intussen ook goedkeurde. Hiermee 
creëren we heel wat ruimte voor de 
herinrichting van de kern van Zoersel 
en de verfraaiing van het pleintje.

Vanaf 2014 moeten alle gemeen-
ten en OCMW’s in Vlaanderen de 
nieuwe beheers- en beleidscyclus 
implementeren. Gemeente en 
OCMW Zoersel mogen echter, 
samen met 18 andere besturen, als 
piloot optreden.

Twee jaar geleden brachten we 
gemeente en OCMW onder in één 
gebouw. Voordien al stemden we het 

beleid van beide besturen zeer sterk 
op elkaar af en ondertussen worden 
de diensten geïntegreerd. Met de 
komst van de nieuwe beleids- en 
beheerscyclus krijgen alle gemeenten 
en OCMW’s in Vlaanderen ook een-
zelfde boekhoudsysteem en eenzelfde 
beleidsrapportering en -opvolging. 
Dat maakt een soepeler beheer moge-

lijk en brengt meer transparantie van 
en voor het beleid.
Omdat Zoersel pilootbestuur mag zijn, 
beginnen we al vanaf volgend jaar met 
de nieuwe regels te werken. We hopen 
daarmee onze expertise op Vlaams 
niveau te kunnen delen om zo nog 
sterker te kunnen evolueren naar een 
daadkrachtig lokaal bestuursniveau.
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