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De toekomst 
luistert

De tijd gaat snel, dit is weeral de 
laatste editie van het CD&V huis-
aan-huisblad voor dit jaar. Samen 
met u kijken we al uit naar de gezel-
ligheid van de eindejaarsfeesten. We 
willen u dan ook alvast een mooi, 
nieuw jaar toewensen, in goede 
gezondheid en in hartverwarmend 
gezelschap van familie, vrienden, 
buren…
2012 is ook het jaar van nieuwe 
gemeenteraadsverkiezingen. Van-
zelfsprekend bereiden we die 
zorgvuldig voor en maken we plan-
nen voor de toekomst van Zoersel. 
Ondertussen ligt het andere werk 
niet stil. Integendeel, burgemeester, 
schepenen, OCMW- en gemeen-
teraadsleden, bestuursleden en 
sympathisanten werken heel hard 
aan tal van projecten. Ik denk o.m. 
aan de vele onderhandelingen die 
aan de eerste steenlegging van het 
woon- en zorgcentrum zijn voor-
afgegaan en de niet aflatende inzet 
om de omleidingsweg rond Zoersel 
te kunnen realiseren. Op dat elan 
willen en zullen we ook volgend 
jaar blijven verder doen!

Ivo Van Vaerenbergh
Voorzitter CD&V Zoersel 

Werken woon- en 
zorgcentrum van start 

Het was één van de speerpunten van ons programma in 
2006 en een belangrijke doelstelling in de beleidsnota van 
de huidige bewindsploeg: de realisatie van het woon- en 
zorgcentrum in onze gemeente. Na jarenlange inzet, door-
zettingsvermogen en overleg gaf de Vlaamse regering 
onlangs toch groen licht en kon op 16 december officieel 
de eerste steen worden gelegd.
Als de werken naar wens verlopen, wordt dit project in het 
hart van deelgemeente Zoersel in het voorjaar van 2013 
een nieuwe thuis voor 72 ouderen die zorg nodig hebben. 
Daarnaast realiseren we er 8 plaatsen voor kortverblijf en 8 
plaatsen in het dagverzorgingscentrum.
Lees het hier, op pagina 4!
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Woon- en zorgcentrum van start 

“Ik hoop dat mensen die er heen moe-
ten, zich geborgen en thuis voelen”

- Louis, hoe is het idee van 
een rusthuis in Zoersel bij jou 
gegroeid?
20-25 jaar geleden was mijn vrouw 
vrijwilligster bij ziekenzorg en ging 
zij Zoerselaren die in een rusthuis 
woonden, bezoeken. Geen enkel 
van hen woonde echter nog in de 
buurt. Ze zaten in tehuizen van 
Hoogstraten tot Nijlen. De Zoer-
selse rusthuisbewoners waren hier 
heel emotioneel over. Ze hadden 
altijd in Zoersel gewoond en waren 
hier in verenigingen geweest. Nu 
woonden Zoerselaars die vroeger 
zo bevriend waren, kilometers van 
elkaar vandaan.
Bovendien maakten verschillende 
studies de vergrijzing en verzilvering 
van de bevolking duidelijk. Zoersel 
stond zelfs in de top van vergrij-
zende gemeenten in de provincie. 
En wie ouder wordt, wordt tijdens 
zijn leven gemiddeld 2 tot 2,5 jaar 
zorgbehoevend tot zwaar zorgbe-
hoevend. Omdat ik uit een grote 
familie kom, zag ik heel duidelijk 
dat de verhouding tussen ouders en 
kinderen zodanig evolueerde dat de 
opvang in familiekring veel minder 
vanzelfsprekend werd. Dat alles 

maakte voor mij heel duide-
lijk dat er ook in Zoersel een 

rusthuis moest komen.

- Hoe heb je het najagen van 
deze droom aangepakt?
In 1998 mocht ik als toenmalig 
OCMW-voorzitter een woordje zeg-
gen bij de officiële inhuldiging van 
de serviceflats de Loteling op het 
domein van Joosten. Die gelegen-
heid heb ik gegrepen om alle aanwe-
zige Zoerselaars en politici te wijzen 
op de noodzaak aan een rusthuis in 
de eigen gemeente. Ik werd daarin 
gesteund door de OCMW- en se-
niorenraad. Dat bewijst dat er een 
groot draagvlak voor het idee be-
stond. Ik ben die mensen daar nog 
steeds dankbaar voor, want alleen 
had ik het echt niet gekund.

- Het idee kwam er 20 jaar 
geleden, nu pas leggen we de 
eerste steen. Ben je er altijd in 
blijven geloven?
Met toenmalig OCMW-secretaris 
Louis Schryvers liep ik alle instan-
ties af  om de nodige voorafgaande 
vergunning voor rusthuisbedden te 
krijgen. Daarna was het niet een-
voudig om de gelden te vinden voor 
de aankoop van de gronden aan de 
Smissestraat, in hartje Zoersel. Het 
bleek ook moeilijk om de nodige 
subsidies te verkrijgen en we hadden 
niet de knowhow om een woon- en 
zorgcentrum te leiden. Er was dus 
echt een periode waarin ik geloofde 
dat er geen rusthuis in Zoersel 
zou komen. Maar met de nieuwe 
OCMW-secretaris Kristof  Janssens 
gingen we op zoek naar een 3de 
partner, naast gemeente en OCMW. 
Na veel overleg met verschillende 
organisaties besloten we in zee te 
gaan met Emmaüs. En nu gaf  de 
Vlaamse regering toch haar fiat, wat 

waarschijnlijk nooit gebeurd was 
zonder het harde werk en engage-
ment van burgemeester Katrien 
Schryvers. Daar ben ik natuurlijk 
heel blij om. 

- Hoe ervaar je de start van 
de werken voor een woon- en 
zorgcentrum in Zoersel?
Ik ben heel tevreden! Hoewel ik 
als OCMW-voorzitter en -raadslid 
altijd heb gevonden dat mensen zo 
lang mogelijk thuis moeten kun-
nen blijven, is een rusthuis in eigen 
gemeente een noodzaak. Als de 
familiale context geen opvang meer 
kan voorzien, moeten de gemeen-
schap en de overheid hun verant-
woordelijkheid nemen. Ik hoop dat 
het een open centrum gaat worden, 
waar mensen die er naartoe moeten 
gaan, zich geborgen en thuis voelen. 
Als dat in andere gemeenten kan, 
waarom in Zoersel dan niet?

Dat er een rusthuis voor 
de Zoerselaren zou komen, 
was lange tijd helemaal 
niet zeker. Niemand kent 
de geschiedenis van het 
woonzorgcentrum zo goed 
als Louis Verheyen, OCMW-
raadslid, voormalig OCMW-
voorzitter, initiatiefnemer 
en motor achter het hele 
project.

Flater doet lezen
In juni schonk Stripbibliotheek Fla-
ter al haar albums aan de gemeente-
lijke bibliotheek. Bij deze gelegen-
heid werd ook het uitleenreglement 
aangepast. Nu kan men 10 i.p.v. 5 
strips op een kaart uitlenen. Dat de 
Zoerselaars daar blij mee zijn, blijkt 
uit de cijfers.
Het aantal uitgeleende strips in de 
periode juni t.e.m. oktober 2011 
is spectaculair gestegen tegenover 
dezelfde periode een jaar eerder. In 
2010 gingen er zo 2616 strips over 
de balie. In 2011 waren dat er 4658! 
Zoerselaars zijn stripliefhebbers, dat 
is duidelijk. De geste van stripbib 
Flater om hun collectie aan onze bib 
te schenken, wordt duidelijk gewaar-
deerd. Dank, Flater!
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Verbinding met bedrijventerrein Malle kan wellicht 
naadloos aansluiten 
op omleidingsweg 
rond ZoerselDe omleidingsweg rond 

Zoersel moet de dorpskern 
weer leefbaar en verkeers-
veiliger maken. Dat kan 
alleen als er ook een aan-
sluiting komt tussen deze 
N14 en het bedrijventer-
rein de Schaaf – Delften in 
Malle. Vlaams minister van 
Mobiliteit Hilde Crevits be-
vestigde dat de studie naar 
de ontsluiting van het be-
drijventerrein en de verbin-
ding van de omleidingsweg 
tot op de N12 begin 2012 
wordt opgestart. De effec-
tieve aansluiting is gepland 
in 2014.

Omleidingsweg
Het dossier van de omleidingsweg 
is bijna 50 jaar oud. Al in november 
1963 besliste de Zoerselse gemeen-
teraad over het tracé en het werd 
nadien ook opgenomen in het ge-
westplan. Intussen groeide de deel-
gemeente Zoersel spectaculair, werd 
de E34 aangelegd en ontwikkelde de 
industriezone Malle zich. Elementen 
die een enorme weerslag hebben op 
het (zwaar) verkeer in de regio. Een 
evolutie die zich nog zal doorzetten, 
zeker nu Malle werd geselecteerd als 
economisch knooppunt.
De voorbije periode werkte een 
studiebureau een ontwerp van de 
omleidingsweg uit en werden de 
onteigeningsplannen opgemaakt. 
De aanvraag stedenbouwkundige 
vergunning is in voorbereiding en 
wordt binnenkort ingediend. Er 
volgt ook een offerteaanvraag voor 
het uitwerken van de uitvoerings-
plannen. De aanbesteding zelf  volgt 
in 2012 en de start van de werk-
zaamheden die ongeveer 1 jaar in 
beslag zouden nemen, is gepland 
voor 2013.

Verbinding met 
bedrijventerrein
Opdat een volledig effect te res-
sorteren, is het noodzakelijk een 
aansluiting te voorzien tussen de 
omleidingsweg en het bedrijventer-
rein de Schaaf  – Delften. Burge-
meester Katrien Schryvers infor-
meerde hierover bij Vlaams minister 
van Mobiliteit Hilde Crevits. Zonder 
deze verbinding moet het zwaar ver-
keer naar de industriezone immers 
nog steeds door de kern van Zoersel 
of  Oostmalle.
De minister antwoordde dat de 
studie over deze verbinding volgend 
jaar wordt uitgevoerd. Normaal 
gebeuren de nodige onteigeningen 
voor de aanleg van de verbinding 
dan in 2013 en starten de eigenlijke 
werken in 2014.

Na 50 jaar voorbereidend werk 
komt de realisatie van de omlei-
dingsweg mét een naadloze aanslui-
ting met het bedrijventerrein nu ein-
delijk in zicht. Goed nieuw voor de 
inwoners van Malle en Zoersel. Het 
zwaar verkeer moet dan vanaf  2014 
niet meer door de dorpskernen.

bouw mee aan een gelukkige 
toekomst voor iedereen
www.detoekomstluistert.be
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Burgemeester en schepenen laten zich 
registreren als orgaandonor

Wachten op een geschikt 
orgaan is voor veel men-
sen een gevecht tegen de 
tijd en helaas kunnen veel 
mensen niet tijdig worden 
geholpen. Door u te laten 
registreren als orgaandonor 
kan u de levenskwaliteit van 
patiënten sterk verbeteren 
en hun leven draaglijk(er) 
maken. Het Zoerselse ge-
meentebestuur gaf alvast 
het goede voorbeeld.

Op 13 oktober lieten o.m. burge-
meester Katrien Schryvers en sche-
penen Wim Govers en Luc Kennis 
zich registreren als orgaandonor. Ze 
willen alle Zoerselaars aanmoedigen 
om hetzelfde te doen. Een orgaan 

afstaan is niet alleen kwaliteitsvol le-
ven schenken, u verlengt er ook het 
leven van anderen voor jaren mee.
Volgens de wet is elke Belg bij over-
lijden een orgaandonor. Het gebeurt 
echter dat familieleden zich daarte-
gen verzetten, omdat ze het emo-
tioneel te zwaar vinden of  niet op 
de hoogte zijn van de wens van de 
overledene. Zo gaan soms heel kost-
bare organen verloren. Om er zeker 
van te zijn dat uw organen – indien 
dat mogelijk is – na uw overlijden 
gebruikt worden om een ander leven 
te redden, kan u zich laten registre-
ren als orgaandonor. Verzet door 
familieleden is dan niet meer moge-
lijk. U laten registreren kan snel en 
kosteloos bij de dienst bevolking in 
het administratief  centrum. Indien 

u dat wenst, kan u uiteraard ook een 
weigering tot orgaandonatie invul-
len.

Momenteel staan er zo’n 190 Zoer-
selaars geregistreerd als orgaando-
nor. Dat aantal kan zeker omhoog!

De winter te koud om te wandelen? Niet voor CD&V 
Zoersel! Ook dit jaar halen we samen een frisse neus. 
Afspraak op zondag 29 januari 2012 om 10u aan 
de kapel van het Bethaniënhuis (Handelslei 167). Is 
wandelen niet uw ding, maar houdt u wel van gezellig 
tafelen? Kom er dan om 12u een hapje mee-eten. We 
verwachten ook Vlaams minister-president Kris Peeters. 
Deze activiteit is gratis voor het hele gezin.

Winterwandeling 


