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Katrien Schryvers 
lijsttrekker in 2012

Besturen is vooruitkijken. We werken 
dan ook een verdere visie en plannen 
uit. Denk aan de aanleg van de omlei-
dingsweg en de herinrichting van de 
kern van Zoersel om er weer een ge-
zellig, verkeersvriendelijk en leefbaar 
dorp van te maken, het schooldos-
sier in Halle, de tweede fase van het 
Bethaniënhuis...

U ziet het, ons engagement stopt 
niet in 2012. Samen willen we Zoer-
sel uitbouwen tot een gemeente waar 

dienstverlening voorop staat. In dat 
kader duidde het partijbestuur onze 
burgemeester Katrien Schryvers aan 
als lijsttrekker bij de komende verkie-
zingen. “De voorbij jaren is er heel 
hard gewerkt aan tal van dossiers,” 
beaamt Katrien. “We hebben met 
heel de ploeg en binnen de coalitie 
heel veel kunnen verwezenlijken. Dat 
we dit alles konden realiseren binnen 
de bestaande belastingtarieven (en 
zelfs met afschaffing van de huisvuil-
belasting) is mee te danken aan het 

strikte financieel beleid onder impuls 
van schepen Bart Sebreghts. Ook de 
andere schepenen en mandatarissen 
hebben puik werk geleverd,” vervolgt 
ze. “Maar er ligt nog veel werk op de 
plank. We willen dan ook op hetzelf-
de elan verder werken. Het welzijn 
van alle Zoerselaars blijft prioriteit. 
Ik ben heel enthousiast om hier, met 
een sterke ploeg, verder mijn schou-
ders onder te zetten.” 

Er werd de voorbije ja-
ren hard gewerkt in Zoer-
sel: gemeente en OCMW 
werden geïntegreerd en 
het Bethaniënhuis gere-
noveerd, de bouw van 
nieuwe gemeenschapsin-
frastructuur (kinderopvang, 
jeugdhuis, lokalen voor de 
muziek- en woordacade-
mie…) aan de Achterstraat 
is van start gegaan, een 
heel aantal straten kregen 
nieuwe riolering, diverse 
ruimtelijke uitvoeringsplan-
nen gaven uitwerking aan 
het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan enzovoort. 
Ook het volgende jaar – het 
laatste van deze legislatuur 
– wil CD&V tal van pro-
jecten die op stapel staan 
verder afwerken.
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Kiekeboegemeente
Zoersel is niet alleen de gemeente van 
de Zoerselaars, ook van de familie Kie-
keboe, bekend van hun stripverhalen. 
Verschillende speelpleinen in de ge-
meente dragen de naam van een Kieke-
boepersonage: Fanny, Marcel, Moemoe 
en Konstantinopel. Op het pleintje aan 
de basisschool in deelgemeente Zoersel 
staat zelfs een standbeeld van Marcel 
Kiekeboe. Hij ziet erop toe dat alle kin-

deren zich thuis voelen in de school. 
Door de naamsverandering wordt nu 
ook de basisschool van deelgemeente 
Zoersel een ‘kiekeboeschooltje’. De 
school is geen onbekende voor de 
familie Kiekeboe. Ze wordt regelmatig 
getekend in hun albums, zoals in album 
101 ‘In vuur en vlam’.

Zelf gekozen
Ook de basisschool in Sint-Antonius 

kreeg een nieuwe naam: Beuk & Noot. 
De scholen riepen de hulp in van de 
leerlingen om een nieuwe naam te vin-
den. De naam moest speels, kindvrien-
delijke en gemeenschapsgebonden 
zijn. Uit alle ideeën werden er enkele 
geselecteerd. De kinderen konden dan 
stemmen op hun favoriet.

Eén scholengemeenschap
Bij een nieuwe naam hoort een nieuwe 
mascotte. Voor de gemeentelijke basis-
school de Kiekeboes zijn dat – niet 
toevallig – de figuren van de hand van 
Merho, de geestelijke vader van de 
familie Kiekeboe en zelf  ook woon-
achtig in Zoersel. In Sint-Antonius 
werd de bestaande mascotte – bie-
babeuk en het beukennootje – een 
beetje herwerkt, net zoals de pier van 
basisschool Pierenbos in Halle. De 
nieuwe namen en mascottes – maar 
ook nieuw briefpapier, een totem aan 
de straatkant enz. – maken nog sterker 
dan voorheen duidelijk dat onze drie 
gemeentelijke basisscholen tot één 
scholengemeenschap behoren, onder 
de koepel van de gemeente Zoersel.

Gemeentelijke basisschool De Kiekeboes’, zo zal het ba-
sisschooltje in deelgemeente Zoersel voortaan heten. Op 
1 september werd de nieuwe naam officieel onthuld door 
burgemeester Katrien Schryvers en striptekenaar Merho. 
Dit gebeurde in aanwezigheid van alle 231 leerlingen en 
hun ouders.

Een nieuwe mascotte voor 
elke gemeenteschool

In 2007 werd het RUP KFC Eendracht 
Zoersel goedgekeurd. Dit maakte na 
een lange procedure de weg vrij voor de 
bouw van een nieuwe kantine en kleed-
kamers en de aanleg van nieuwe velden 
voor de Zoerselse voetbalclub. Als u 
langs de Westmallebaan passeert, ziet u 
dat de bouwwerken goed opschieten.
Ook de tennissers hebben meer ruimte 
nodig. In Zoersel is immers geen hal 

waar zij ‘s winters of  bij slecht weer te-
recht kunnen. TC De Kievit is daarom 
al lang vragende partij voor een ruimere 
locatie.
Onder impuls van CD&V werd de 
uitbreiding van de recreatiezone aan de 
Westmallebaan dan ook opgenomen 
in het aangepaste GRS. Het GRS werd 
eind augustus al voorlopig vastgesteld 
door de gemeenteraad, maar moet nog 

een procedure doorlopen. Intussen wil-
len we de uitbreiding van de recreatie-
zone voorbereiden. Daarom keurde de 
gemeenteraad ook de procedure goed 
voor de aanstelling van een ontwerper 
voor de opmaak van een noodzakelijk 
RUP. Zo winnen we tijd, dat is goed 
nieuws voor alle tennisliefhebbers.

Gemeente maakt plannen voor uitbreiding 
recreatiezone aan de Westmallebaan
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Het GRS beschrijft de langetermijn-
visie van de ruimtelijke ontwikke-
ling in onze gemeente. Deze visie 
werd al door een aantal processen 
en ruimtelijke uitvoeringsplannen 
(RUP) in praktijk omgezet. Denk 
aan het RUP Kerkhof  en omge-
ving, het RUP Gemeenschapsvoor-
zieningen Achterstraat, het RUP 
zonevreemd recreatiegebied KFC 
Eendracht Zoersel, het RUP zone-
vreemde woningen enz.

Thans is er nood aan een actualisatie 
en een gedeeltelijke herziening van 
het GRS. Belangrijke elementen 
hierin zijn:
- de herziening van de woonbehoef-
testudie
- het realiseren van bijkomende 
sociale woongelegenheden en kavels 
betaalbaar wonen
- het creëren van bijkomende recrea-
tieruimte aan de Westmallebaan
- het ontwikkelen van een lokaal 
bedrijventerrein na aanleg van de 
omleidingsweg rond Zoersel

De herzieningen werden eind augus-
tus door de gemeenteraad goed-
gekeurd. Het openbaar onderzoek 
loopt van 14/9 tot 16/12. Er wor-
den per deelgemeente infoavonden 
ingericht. Nadien volgt de verdere 
goedkeuringsprocedure.

Het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan van Zoersel 
werd in 2005 bij ministe-
rieel besluit goedgekeurd. 
Inmiddels werd er al een 
heel deel van uitgevoerd. 
Nu is er nood aan een up-
date.

Voorlopige 
vaststelling van 
de actualisatie 

en herziening van 
het GRS

BIN Drijhoek van start

Het BIN Drijhoek ligt op grondge-
bied van beide gemeenten en is een 

nieuwe stap naar een veilige woon-
omgeving.

Een BIN of  buurtinformatienet-
werk is een vereniging van burgers 
in een welomschreven wijk, die 
door de politie snel op de hoogte 
gebracht kunnen worden van een 
bedreiging van de veiligheid in hun 
buurt. 
Als bvb. een inwoner van een BIN – 
ongeacht of  deze lid is van een BIN 
of  niet – een verdachte handeling 
of  diefstal bij de politie meldt, start 
deze het BIN-netwerk op. De politie 
stuurt een bericht via de BIN-foon 
naar de BIN-coördinator, die op zijn 
beurt de boodschap doorstuurt naar 
alle leden. Zo worden bewoners snel 
alert gemaakt en gewezen op veilig-
heidsmaatregelen die ze zelf  kunnen 
nemen.

Onderhoud van wegen in heel de gemeente

Zoersel telde tot voor kort 7 
BIN’s: Bloemenwijk, Zoersel-
hoek, Zoerselbos, Goudveld, 
Risschot, Kapellenhof en het 
BIN-Z voor de handelaars 
langs de Handelslei. Op 29/8 
ondertekenden de korpschef 
van de politiezone Voorkem-
pen, de BIN-coördinator en 
de burgemeesters van Zoer-
sel en Schilde het charter 
van het 8ste BIN.t

Het wegennet van de ge-
meente krijgt op verschil-
lende plaatsen een op-
knapbeurt. Zo keurde de 
gemeenteraad in juni een 
bestek goed voor het onder-
houd van wegen die in dolo-
miet gelegd zijn. 

De bedoeling is deze wegen te 
vernieuwen en te voorzien van een 
laag porfier. Dit is een fijne grijze, 

stenige massa die goed berijdbaar is 
voor de zachte weggebruiker en be-
ter is voor het milieu. O.m. de weg 
tussen het Boshuisje en de Zoersel-
bosdreef  komt hiervoor in aanmer-
king. Het Agentschap Natuur en 
Bos werkt een bestek uit voor de 
herinrichting van de Hallebaan.

Ook heel wat asfaltwegen worden 
onder handen genomen. Zo krijgen 
de Sporkenlaan en de Einhovense-
baan binnenkort een nieuwe fun-
dering, asfaltlaag en betonstrook. 
In andere straten wordt de toplaag 
afgefreesd en voorzien van nieuw 
asfalt. Het gaat o.m. over de Zoer-
selsteenweg, de M. Joostenslaan, een 
deel van Zoerselhoek en Jacobslaan, 
Gestelbos en het eerste deel van de 
Lemmekensbaan.
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Recht van opstal 
voor de vzw Woon- en 

Zorgcentrum Zoersel

Woensdag is babybabbel-dag

Met het oog op de realisatie van een 
woon- en zorgcentrum kocht de 
gemeente enkele jaren geleden gron-
den aan in de Smissestraat. De vzw 
Woon- en Zorgcentrum Zoersel be-
kwam hiervoor al een bouwvergun-
ning. Nu stemde de gemeenteraad er 
ook mee in om een recht van opstal 
te verlenen aan de vzw. Hiermee kan 
de vzw bewijzen dat zij een zakelijk 
recht bezit op de gronden waarop 
het WZC zal worden opgericht. Dit 
is nodig in het kader van de aan-
vraag die de vzw indiende bij het 
Vlaams Infrastructuurfonds voor 
Persoonsgebonden Aangelegen-
heden (VIPA) om de bouwwerken 
mee te financieren.

Geen probleem, neem uw zoontje 
of  dochtertje mee naar een baby-
babbel. In dit ontmoetingscafé voor 
ouders en kindjes (0j-3j) komt u 
andere jonge ouders tegen terwijl 
uw kind al spelend nieuwe vriendjes 
maakt. Tijdens een babybabbel kan 
u ervaringen delen en antwoorden 
vinden op vragen die andere kers-
verse ouders zich ongetwijfeld ook 

stellen. Bovendien is er ruimte om 
uw kindje te verschonen en is er een 
microgolfoven om flesjes en voe-
dingen op te warmen. Zo kan u er 
een ontspanning voormiddag door-
brengen. Zowel ouders, mensen die 
regelmatig kleine kinderen opvan-
gen, als ouders in blijde verwachting 
zijn welkom.

Praktisch
Elke woensdag van 8u45 tot 11u30 
in het leescafé, Zonneputteke 1a 
(naast de bib).
Info: dienst Welzijn en Wereld, 
administratief  centrum Zoersel, 
Handelslei 167, welzijn.wereld@
zoersel.be, 03 298 00 00.

In het woonproject ‘betaalbaar 
wonen’ kon de gemeente 45 nieuwe 
percelen aanbieden aan Het Kloos-
ter. Aanvankelijk stelden 429 mensen 
zich kandidaat. 269 daarvan beves-
tigden hun kandidatuur. Intussen 
werd een rangorde opgemaakt op 
basis van de termijn dat kandidaten 
in Zoersel wonen, gewoond hebben 
of  werken. De eerst gerangschikte 
kandidaten werden uitgenodigd voor 
de toewijzingsronden.
De 6 bouwpercelen in de verkave-

ling Juxschot worden voorlopig niet 
toegewezen, omdat een buurtbewo-
ner een juridische procedure heeft 
aangespannen tegen de afgeleverde 
verkavelingsvergunning.
Gezien de enorme vraag besliste 
het schepencollege in samenspraak 
met IGEAN om de 2de fase aan het 
Klooster versneld door te voeren. 
Het gaat om 22 kavels betaalbaar wo-
nen en een projectzone voor koop- 
en huurwoningen. Het openbaar 
onderzoek over deze 2de fase liep 

van 1/9 tot 3/10. De gemeenteraad 
zal een van de volgende maanden de 
voorwaarden en de termijnen voor 
de toewijzing van deze kavels vast-
stellen.

De verkavelingsvergunning voor de verkaveling ‘Het Kloos-
ter’ is goedgekeurd. De infrastructuurwerken zijn aanbe-
steed en zullen binnenkort worden uitgevoerd. Ondertussen 
worden de gunstig gerangschikte kandidaat-kopers uitge-
nodigd voor de toewijzingen. De tweede fase van de verka-
velingen aan Het Klooster wordt versneld uitgevoerd.

Een baby zet uw wereld op zijn kop. Vindt u het moeilijk 
om uw kleine spruit achter te laten? Hoort u graag eens 
van andere kersverse ouders hoe zij dingen aanpakken?

Toewijzingen voor verkaveling Het Klooster

Elke Zoerselaar kent de statige bomenrij langs de Eikenlaan. 
Jammer genoeg stelde een gespecialiseerd bureau vast dat 
meer dan 80 bomen in slechte tot zeer slechte staat verkeren. 
Dat is gevaarlijk, want de bomen verliezen takken en dat

bedreigt de veiligheid van de weggebruikers. Het advies van de deskundigen is 
om een heel aantal zieke bomen te rooien en de andere een grondige onder-
houdsbeurt te geven. Net als vele Zoerselaars betreurt het gemeentebestuur dat 
er bomen gerooid moeten worden, maar om ongelukken te vermijden moeten 
de bomen in zeer slechte staat sowieso zo snel mogelijk verdwijnen. De andere 
bomen proberen we alsnog te redden. Aan verschillende firma’s wordt advies 
gevraagd. Afhankelijk van de voorstellen, hun kostprijs en kans op slagen, zal het 
gemeentebestuur beslissen wat er met de bomen zal gebeuren.

Onderhoud bomen Eikenlaan


