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Zoersel en Malle kanten zich 
tegen komst luchthaven

Actiegroepen willen de activiteiten van de lucht-
haven van Deurne overhevelen naar de luchtha-
ven van Malle-Zoersel. Voor dit terrein is echter al 
jaren een evenwicht gevonden tussen recreatie en 
natuurbehoud. En dat willen we zo houden! 
Lees het hier, op pagina 4!

Het kwam als donderslag bij heldere hemel: Het voorstel van actiegroepen om de luchthaven van Deurne te verplaatsen 
naar die van Malle-Zoersel. Dat kunnen we absoluut niet toelaten! We waren dan ook heel tevreden dat onze burgemees-
ter Katrien Schryvers samen met haar collega van Malle zo snel en krachtig reageerde.
Niet dat we niet openstaan voor veranderingen en ontwikkelingen. Integendeel! Maar dan wel ten dienste van onze inwo-
ners. Zo werden in Zoersel recent enkele grote projecten afgewerkt: de sport- en turnzalen in de Achterstraat opende de 
deuren, de gemeenteraad keurde het dossier goed voor de kern van Zoersel en we werken hard aan een dossier voor PPS 
Halle waarin o.m. de nieuwe school een plaats moet krijgen. Er staan ook heel wat projecten op stapel: In de Achterstraat 
krijgt de kinderopvang vorm en wordt de omgeving aangelegd, en binnen enkele weken starten werken aan het plein in 
Zoersel. Tussendoor genoten we van Zoerselkermis en de 6 uren van Halle, en kijken we uit naar nieuwe buurtbabbels 
tijdens de zomer, de opening van de Striproute volgend jaar enz. Daarenboven bereiden we met veel enthousiasme de 
komende gemeenteraadsverkiezingen voor.
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CD&V Zoersel blogt!

Sportinfrastructuur Achterstraat in gebruik

Meer pendelverkeer
Een vreemde denkpiste, die geen 
rekening houdt met bestaande 
Ruimtelijke Structuurplannen of  
mobiliteitsplannen. Bovendien 
zou het autoverkeer in de dorpen 
daardoor niet afnemen. Integendeel, 
het pendelverkeer van de diverse 
dorpskernen naar de P+R-zones 
zou alleen maar stijgen.

Aanslag op natuurgebied
stRaten-generaal en Ademloos hou-
den daarbij totaal geen rekening met 
de burgers uit onze regio. Hun be-
doeling – de luchthaven van Deurne 
verplaatsen naar die van Oostmalle 
– zou ongetwijfeld heel wat overlast 
teweegbrengen voor de inwoners van 
Malle, Zoersel, Wechelderzande-Lille, 
Vlimmeren-Beerse en de brede om-
geving van de Antwerpse Kempen.

Daarbij komt nog dat een luchthaven 
het ongerept en specifiek hoogbe-
schermd bos- en natuurgebied van 
Zalfen-Blommerschot onherroepe-
lijk zou aantasten en degraderen.
Redenen waarom onze burgemeester Katrien 
Schryvers, samen met haar collega van Mal-
le, krachtig reageerde. Het standpunt van 
CD&V is duidelijk: GEEN LUCHT-
HAVEN IN MALLE - ZOERSEL!

Projecten die gestart zijn, willen 
we zorgvuldig afwerken. Nieuwe 
initiatieven willen we enthousiast 
opstarten.

En we willen er met u, Zoerselaar, 
over praten, van gedachten wisselen 
en geïnspireerd worden. We hopen 
immers dat u op 14 oktober ’12 ons 

opnieuw het vertrouwen geeft om 
uw wensen voor Zoersel waar te 
maken.
Hoe kunnen we tegenwoordig beter 
in dialoog treden dan via het in-
ternet? CD&V Zoersel is dan ook 
gestart met een blog. Kijk maar op 
www.cdenzoerselblogt.be. We pos-
ten hier regelmatig nieuwe topics, 
maar het zijn vooral uw woorden 
die tellen!
Via de link ‘Lees meer en reageer 
als eerste’ kan u reageren op een 
artikeltje. Misschien vindt u iets een 
heel goed idee, misschien herkent 
u uw wensen in wat wij schrijven? 
Laat het ons weten, dan gaan wij 
op hetzelfde elan verder. Misschien 
heeft u een andere mening of  is 
uw ervaring verschillend? Ook dan 
horen we het graag.
Iedereen kan en mag meedenken, 
suggesties doen en/of  vragen stel-
len. Laat je horen! Want Zoersel 
maken, dat doen we samen.

De actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos lanceer-
den onlangs het idee van een lighttrain-lijn vanuit Wij-
negem via het tracé van de E313 en de E34 via Ranst en 
Zoersel naar de luchthaven van Malle. Die zou volgens de 
actiegroep op termijn de luchthaven van Deurne overbo-
dig kunnen maken. 

In oktober zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Een 
gelegenheid om even stil te staan bij onze verwezenlij-
kingen de afgelopen jaren (en we hebben vastgesteld dat 
het er heel wat zijn), maar ook een moment om vooruit 
te kijken en een kans om plannen te maken. Want we wil-
len blijven bouwen aan Zoersel als een hartelijke en zorg-
zame gemeente, waar ruimte is voor wonen, werken en 
ontspanning.

Zoersel en Malle kanten zich 
tegen komst luchthaven
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Sportinfrastructuur Achterstraat in gebruik
Brandveiligheid in 

jeugdlokalen

Van onze blog geplukt

Eind januari namen de Amigos hun 
nieuwe sporthal al in gebruik. The Sky 
is the Limit opende haar gedeelte begin 
februari. Ook een heleboel andere 
verenigingen (o.m. tennis-, basketbal-, 
volleybal-, badminton-, zaalvoetbal-, 
turn-, gym- en dansclubs) zullen in dit 
sportcomplex terecht kunnen. En dit – 

dankzij tussenkomst van de gemeente 
– aan een betaalbare prijs.
Nog dit jaar wordt ook de omgeving 
aagnelegd. Er komt een ruime parking, 
fietsenstallingen, paden voor de zachte 
weggebruiker en een heel deel groene 
ruimtes. 

De Vlaamse overheid voorziet 
subsidies voor gemeenten die 
willen investeren in de brandvei-
ligheid van jeugdlokalen. Zoersel 
is zonder aarzelen mee op deze 
trein gestapt en heeft al belang-
rijke stappen ondernomen. Zo 
speelden onze jeugdverenigingen 
een pyromaniaspel om kennis te 
maken met dit thema. Ze werken 
bovendien aan hun evacuatie-
plannen en de gemeente is gestart 
met het hangen van brandpre-
ventiematerialen zoals pictogram-
men, CO-melders, noodverlich-
ting… Dit jaar sporen we de 
verenigingen ook aan om evacu-
atieoefeningen te organiseren. 
Wim Govers, onze schepen van 
Jeugd, volgt dit op.

“Toen ik al joggend het woon- en 
zorgcentrum (nog volop in bouw) in 
de Smissestraat passeerde, stelde ik 
vast dat het daar echt wel vooruit gaat! 
Ongelofelijk hoe er half  december pas 
‘de eerste steenlegging’ was en dat het 
gebouw nu al duidelijk vorm krijgt! 
Ik ben benieuwd hoe het centrum de 
komende maanden zal evolueren!” 
(Marlies Caeyers)

“‘s Morgens je oprit afrijden en merken 
dat je je vuilzakken bent vergeten buiten 
te zetten. Ik heb daar geen last meer 

van: Vanaf  2012 kan je de afvalkalender 
simpelweg in je outlook kalender im-
porteren!” (Wim Govers)

“Zoersel moet leven, Zoersel moet zin-
deren. Hoe kunnen we dit beter doen 
dan door bij dit prachtige winterweer 
eens buiten te komen, een frisse neus te 
halen en een gezellige babbel te doen?” 
(Jan De Prins, over de 6 uren van Halle)
“Ik was op tijd aan de halte, maar de 
belbus was al vertrokken. Spijtig dat er 
geen overeenstemming was tussen de 
uurregeling op internet en de aanplak-
king in het wachthuisje. Wie heeft 
ervaring met de belbus?” (Armand De 
Winter)

Volleybalclub VOC Amigos en turn- en dansvereniging 
The Sky is the Limit bouwden samen, met steun van de 
gemeente, nieuwe sportinfrastructuur in de Achterstraat. 
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Opnieuw 22 sociale kavels te koop

Herinrichting van de kern van Zoersel – fase 1 

Omdat zich toen zoveel mensen kan-
didaat stelden (meer dan 400), beslisten 
we om ook fase 2 van het project ‘Het 
Klooster’ versneld te realiseren. Zo kun-
nen opnieuw 22 kavels worden aangebo-
den aan een prijs die zo’n 20% lager ligt 
dan de marktprijs.
Ook nu weer zijn de kavels in eerste 
plaats bedoeld voor Zoerselaars, jonge 
gezinnen, éénoudergezinnen, senioren en 
kansarmen. De toewijzing van de kavels 
zal gebeuren op basis van de rangorde 
van de kandidaten. Deze wordt bepaald 
op basis van de totale tijd die men in 
Zoersel woone/werkt of gewoond heeft. 
Eind juni zouden alle kavels een nieuwe 
eigenaar moeten hebben. Zo hopen we 
opnieuw heel wat mensen een thuis te 
kunnen geven in Zoersel.

De gemeenteraad keurde enkele 
weken geleden de kaderovereen-
komst hiervoor goed.

Over enkele weken zullen aan 
het pleintje de werken starten 
voor de bouw van de nieuwe 
bibliotheek, de antenne en 

enkele activiteitenruimten voor 
verenigingen. Dieperliggend op 
het terrein komen een twaalftal 
woongelegenheden, die in eer-
ste instantie aangeboden zullen 
worden aan Zoerselaren.

Met deze eerste fase willen we 
publieke infrastructuur creëren 
op een plek waar nu heel wat 
verkrotting is vast te stellen. We 
integreren commerciële ruimten 
en woongelegenheden in het 
midden van het dorp.

In de volgende fases komen 
het Zonneputteke, De Wissel, 
de Kapelstraat, de Reiger en de 
doortocht door het dorp zelf  
aan bod.

We willen wonen in Zoersel betaalbaar houden. We wil-
len ook wonen in een veilige omgeving met aandacht voor 
milieu en natuur. Vanuit dat oogpunt werden vorig jaar 42 
nieuwe percelen bouwgrond verkocht of in erfpacht gege-
ven, gelegen tussen de Achterstraat en Het Klooster. 

Naar aanleiding van de plannen i.v.m. de omleidingsweg 
lieten we een visie uitwerken m.b.t. het toekomstige uit-
zicht van de dorpskern van Zoersel: hoe maken we van 
de deelgemeente Zoersel een gezellige, verkeersveilige 
en middenstandsvriendelijke kern? Waar wordt bijko-
mende gemeenschapsinfrastructuur dan best ingepland? 

Werk mee aan de toekomst van 
onze gemeente

Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Gerlinde Hublin (Gerlinde.Hublin@
vlaamsparlement.be)
www.zoersel.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook:
www.facebook.com/cdenv
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Selectieve inzameling van GFT+-afval

Warme maaltijden OCMW vallen in de smaak

In Zoersel heeft elk gezin recht op één GFT+-container. De lediging van de containers gebeurt om de 14 dagen. Men betaalt 
d.m.v. stickers naargelang de grootte van de container.
Het is echter de bedoeling in de toekomst containers met een chip te gebruiken. Deze chip registreert van wie de container is en 
hoeveel die weegt. Op basis van dit gewicht zal de kost per container berekend worden.
Igean zal tijdens een proefperiode gegevens inzamelen. Tijden die periode worden de labels gewoon verder gebruikt. Bedoeling is 
in de loop van 2013 ook de aanrekening gekoppeld aan de chip te laten verlopen.

Zoerselaars die even of voor lange 
termijn niet in staat zijn zelf  hun maaltij-
den te bereiden, kunnen beroep doen op 
het OCMW. Die levert dagelijks warme 
maaltijden aan huis, behalve op zon-
dag. Dan kiezen mensen vaak voor een 
koude schotel die zaterdag mee wordt 
uitgeleverd. De meeste mensen kiezen 
voor het dagmenu: soep, vis of vlees met 
aardappelen, rijst of pasta en een nage-
recht. Extra soep of een extra nagerecht 
kunnen ze bij bestellen.
Sinds een jaar werkt het OCMW met 
een nieuwe leverancier. Na wat begin-
nersfoutjes bij de leveringen, blijkt dat 
de meeste gebruikers heel positief  zijn 
over de dienst en de kwaliteit ervan. De 
meeste mensen vinden de maaltijden 

lekker en voldoende warm en de porties 
voldoende groot. Ook over de prijs kwa-
liteitverhouding zijn ze tevreden. Sommi-
gen hadden graag wat meer groenten bij 
de suggestiemenu’s en anderen vinden de 
soep minder lekker. “We blijven de kwali-
teit van de dienst en de tevredenheid van 
de klanten opvolgen,” adus OCMW-
voorzitter Paul Van Wesenbeeck, “Ons 
beleid is er op gericht om mensen zo 
lang en zo comfortabel mogelijk in hun 
eigen omgeving te kunnen laten wonen. 
Deze dienst past perfect in dit kader.”


