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De vakantie staat voor de deur. Ik hoop 
samen met u op mooi weer en gelegen-
heid om ervan te genieten. CD&V zit 
zeker niet stil deze zomer. We hebben 
immers nog veel plannen en hopen dat 
we die ook nog na 14 oktober kunnen 

waarmaken. Momenteel werken we hard 
aan ons  programma en een lijst met 
sterke kandidaten. Zoals we al eerder 
lieten weten, zal Katrien Schryvers deze 
lijst trekken. Maar ook heel wat andere 
Zoerselaars – man, vrouw, jong, oud – 
engageerden zich om onze gemeente 
mee uit te bouwen. Als u af  en toe eens 

naar onze blog surft op www.cdenv-
zoerselblogt.be kan u hen alvast beter 
leren kennen en meedenken over onze 
gemeente.

Een jaar geleden riep onze burge-
meester Katrien Schryvers in het 
Vlaams parlement op tot verdraag-
zaamheid voor buitenspelende 
kinderen. De actiegroep Goe Ge-
speeld! sprong mee op de kar en 
maakte het charter ‘Spelen is een 
kinderrecht!’. Dat spoort gemeen-
ten aan een speelvriendelijk beleid 
te voeren. Op 16 april onderte-
kende het schepencollege dit Goe 
Gespeeld-charter en toonde zo dat 
ze het recht van kinderen op spel 
en speelruimte wil vrijwaren. Een 
niet mis te verstaan signaal, nu de 
zomervakantie voor de deur staat.
“Deze rechten zijn verankerd in 
het Internationaal Verdrag inzake 
de Rechten van het Kind en het is 
onze taak om ze te beschermen,” 
aldus Katrien Schryvers. “Het ge-
joel van spelende kinderen hoort 
bij de zomer,” vult Wim Govers, 
schepen van Jeugd, aan. “Spelen 
is bovendien van belang voor de 
persoonlijkheidsontwikkeling van 
kinderen en het is een schitterend 
middel om de sociale cohesie in 
wijken en buurten te bevorderen. 
Dat spelende kinderen ook roepen, 
zingen, schreeuwen… en dus geluid 
maken, is onvermijdelijk. Dat mag 
geen reden zijn om kinderen het 
buiten spelen te verhinderen. Inte-
gendeel, we moeten buitenspelen 
stimuleren,” aldus Wim en Katrien. 

Zoersel trekt de kaart van de 
spelende kinderen

Ivo Van Vaerenbergh 
Voorzitter CD&V Zoersel



Vanaf 1 september 
Verbinding met De Lijn tussen Zoersel en Herentals

Sneldienst 418
De huidige sneldienst 418 neemt het 
traject Malle – Lille – Herentals over 
van lijn 440. Deze gewijzigde lijn 418 
rijdt vervolgens verder via Zoersel en 
de E34 naar Antwerpen en versterkt de 
succesvolle sneldienst 417. Hierdoor 
wordt Zoersel dus ook verbonden via 
het openbaar vervoer met Herentals.

Bus 411
Er doen geruchten de ronde dat lijn 
411 door onze deelgemeente Halle zou 
worden verminderd of  zelfs afgeschaft. 
Wij hebben hiervan echter geen enkel 
bericht vanwege De Lijn. We hoorden 
enkel dat deze lijn onderzocht wordt. In 
ieder geval waakt CD&V erover dat er 
een goed openbaar vervoer blijft naar 
en in al onze deelgemeenten!

In het kader van besparingsmaatregelen past openbaar vervoers-
maatschappij De Lijn een aantal ritten aan. Dit was de voorbije 
periode meermaals in het nieuws. “Hebben die maatregelen ook 
betrekking op Zoersel?” zo horen wij u denken. Onze burgemees-
ter Katrien Schryvers had hieromtrent contact met De Lijn. Daar-
uit blijken volgende aanpassingen vanaf 1 september ’12.
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Het Laatste Nieuws analyseerde 
het financieel beleid van alle 
Vlaamse steden en gemeen-
ten. Ook Zoersel kwam aan de 
beurt. We kregen 8,5/10, een 
mooi rapport dus! Een ver-
rassing is dit eigenlijk niet. De 
afgelopen jaren brachten we 
Zoersel met de juiste maatre-
gelen op het goede financiële 
spoor. Schepen van financiën 
Bart Sebreghts is terecht tevre-
den. Want eind jaren tachtig 
zaten we in de staart van het 
peleton, nu behoren we tot de 
beste leerlingen van de klas.

Goede score voor uitstaande-
schuld
Op 10 jaar tijd is de uitstaande schuld 
meer dan gehalveerd. Veel sterker dus 
dan in de rest van Vlaanderen. Des-
ondanks is er intensief  geïnvesteerd in 
Zoersel: rioleringen, wegen, het admi-
nistratief  centrum, heel wat gemeen-
schapsinfrastructuur enz. Telkens heb-
ben we dat op een doordachte manier 

gedaan met zin voor samenwerking met 
andere partners, verenigingen, uitbaters.

De Zoerselse schuld was in 
2010 historisch laag
Door versnelde schuldaflossingen is 
een zware investeringsperiode grondig 
voorbereid. We zijn – net zoals heel wat 
gemeenten dat jaarlijks doen – nieuwe 
leningen aangegaan in 2011 en 2012. 
Maar zelfs dan blijven we ruim onder 
het Vlaamse gemiddelde en zeker onder 
de positie van 2001.

Geen hogere belastingen met 
CD&V
Al 2 bestuursperiodes na elkaar hebben 
we met CD&V de belastingen kunnen 
verlagen: de onroerende voorheffing 
daalde naar 935 opcentiemen en de 
huisvuilbelasting voor elk gezin werd 
afgeschaft.

CD&V wil de komende jaren eenzelfde 
daadkrachtig en efficiënt financieel 
beleid voeren.

Zoersel krijgt mooi 
financieel rapport Aangepaste 

openingsuren 
deze zomer 
 
Bij heel wat diensten van gemeente en 
OCMW is persoonlijk contact nood-
zakelijk. Tijdens de zomermaanden 
verdient iedereen echter vakantie en zal 
de bezetting op de diensten iets minder 
zijn. Daarom zal tijdens de namiddagen 
van juli en augustus enkel de antenne in 
Zoersel in het Lindepaviljoen open zijn. 
In het Bethaniënhuis of  de antenne 
in Halle kan u in de namiddag niet 
persoonlijk terecht. De avonddiensten 
in de verschillende deelgemeenten gaan 
wel gewoon door. Heeft u een tele-
fonische vraag of  wil u een afspraak 
maken? Geen probleem, telefonisch 
blijven alle diensten bereikbaar zoals 
tijdens het werkjaar.
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Enige tijd geleden besliste Covabe dat alle zusters van 
het Convent van Bethlehem Zoersel zouden verlaten, 
waardoor de gebouwen De Wijnstok, Galilea en De 
Rank zouden vrij komen. Gezien deze verhuis van de 
zusters besliste de gemeente deze gebouwen aan te 
kopen. 

Tot ziens, zusters!

Enkele jaren geleden kocht de ge-
meente al het hoofdgebouw van het 
Bethaniënhuis van de zusters, dat nu 
dienst doet als administratief  centrum 
van Zoersel.

Aangezien de zusters van Covabe de 

pioniers zijn van zorgzaam Zoersel, 
gaven we hen op 1 maart dan ook heel 
graag een gepaste afscheidsviering. We 
zijn de zusters enorm dankbaar voor 
hun inzet in Sint-Antonius, en hopen 
dat ze zich in hun nieuwe stek vlug zul-
len thuis voelen.

Op 31 mei werd in de inkomhal van het 
Bethaniënhuis een gedenkplaat ont-
huld. Deze herinnert aan de aanwezig-
heid van de zusters.

Zoerselaars die even of voor 
lange termijn niet in staat zijn 
zelf hun maaltijden te bereiden, 
kunnen een beroep doen op het 
OCMW. 

Het OCMW brengt dagelijks warme 
maaltijden aan huis, behalve op zon-
dag. Dan kiezen mensen vaak voor een 
koude schotel die zaterdag mee wordt 
geleverd. De meesten opteren voor het 
dagmenu: soep, vis of  vlees met aard-
appelen, rijst of  pasta en een nagerecht. 
Extra soep of  een extra nagerecht kun-
nen 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 maal-
tijden lekker en voldoende warm en 
de porties voldoende groot. Ook over 
de prijs-kwaliteitverhouding zijn ze 
tevreden. Sommigen hadden graag wat 
meer groenten bij de suggestiemenu’s 
en anderen vinden de soep minder 
lekker. “We blijven de kwaliteit van de 
dienst en de tevredenheid van de klan-
ten 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.”

Warme maaltijden OCMW vallen in de smaak

Het Klooster klaar voor droomhuizen
De infrastructuurwerken aan de verkave-
ling aan Het Klooster zijn voltooid en 
opgeleverd. De eerste bouwvergunningen 
zijn al afgeleverd. Dat wil zeggen dat er na 
het bouwverlof  deze zomer heel wat eerste 
stenen gelegd kunnen worden. De komen-
de periode zal daar hopelijk voor heel wat 
Zoerselaars hun droomhuis verrijzen. Daar-
mee maakt CD&V een belangrijk actiepunt 
waar. Ook volgende legislatuur wordt 
betaalbaar wonen voor ons een prioriteit.
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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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Iedereen inbegrepen, ook u!

Rioleringswerken in
Zoersel

Op het juiste pad 
dankzij de wandelboom

Helpende 
handen 
gezocht!
Op 14 oktober zijn het gemeenteraads-
verkiezingen. We zijn dan ook al volop 
bezig met het voorbereiden van onze 
campagne. En we kunnen daarbij wel 
wat helpende handen gebruiken!
Als u zin heeft om onze ploeg te 
versterken en mee affiches te plakken, 
borden te zetten, enveloppen te vullen, 
brieven te bussen… geef  ons dan een 
seintje via info@zoersel.cdenv.be of  via 
luc.kennis@zoersel.be, tel: 0477 25 88 
65, dan houden wij u op de hoogte van 
onze planning. Alvast dankjewel!

De voorbije jaren is hard gewerkt aan ons rioleringsnet. De projecten in de 
Heideweg, Bloemenwijk, Berkenlaan/Blokskes, Sniederspad/Paddenklank zijn 
ondertussen afgerond. Maar we zijn nog niet klaar, dus doen we verder. In de 
verschillende deelgemeenten zitten er projecten in de pijplijn: in de wijken Kapel-
lenhof  en Zoerselbos, in de R. Delbekestraat, Brakenberg en omgeving, Lange-
baan/Schaapskooi... Het domein Monnikenheide krijgt een aansluiting op het 
rioleringsnet en ook voor de infrastructuur aan de Achterstraat en aan de terreinen 
van KFC Eendracht Zoersel zal de waterhuishouding gegarandeerd worden. U 
ziet het, we zitten niet stil. Onze schepen van openbare werken Luc Kennis kan 
dit bevestigen.

Op 22 maart, aan het begin van de len-
te, mocht onze burgemeester Katrien 
Schryvers in het Zoerselbos mee een 
nieuwe Wandelboom onthullen. Deze 
richtingaanwijzer staat op het kruispunt 

van twee langeafstandswandelpaden: 
GR 5 en GR 565. Deze laatste kennen 
we beter onder de naam Sniederspad en 
is een heel bijzondere. Het is namelijk 
het oudste, nog bestaande langeaf-
standswandelpad in Vlaanderen en viert 
dit jaar haar 75ste verjaardag. Op 29 
april volgde de onthulling van de 2de 
boom ter hoogte van de kerststal op 
Einhoven.
De wandelbomen hebben een mooie 
plaats gekregen in onze gemeente. Wat 
is er mooier dan te wandelen in een 
groene, boomrijke omgeving? En dat je 
daarbij nog goed wordt begeleid door 
aanwijzingen die perfect in het kader en 
het landschap passen, da’s toch mooi?


