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iedereen inbegrepen

Een heel 
vreugdevol 
en gezond 
2013!
Niet alleen het jaar is gewisseld, ook in 
het Zoerselse gemeentebestuur is sinds 
1 januari een en ander veranderd. On-
danks het feit dat we met CD&V het 
beste resultaat behaalden sinds 1988 
werd N-VA, zoals in veel gemeenten 
in de rand rond Antwerpen, de groot-
ste partij, o.a. door het dalend aantal 
kiezers bij de andere partijen. 

Samen sloten we een bestuursakkoord.
Ondanks de verschuivingen blijft 
CD&V met veel enthousiasme haar en-
gagement opnemen. Heel wat dossiers 
die we eerder op de rails zetten (het 
woonzorgcentrum, de omleidingsweg 
en de herinrichting van Zoerseldorp, de 
rioleringsprojecten, enz.) willen we ver-
der afwerken. Ook nieuwe uitdagingen 
gaan we met veel energie aan.
We stellen u dan ook graag de bestuurs-
ploeg voor de komende jaren voor. 

Zowel ervaren enthousiastelingen als 
nieuwe krachten zullen de handen uit 
de mouwen steken, gesterkt door een 
gedreven en steeds groter wordende 
bestuursploeg.

Dat we kunnen blijven verder werken, 
hebben we maar te danken aan al onze 
kiezers en de inzet en steun van veel 
sympathisanten. Nog eens dankjewel 
daarvoor!

Katrien Schryvers 
in de bloemen gezet 
door personeel gemeente en ocmw
Groot was de verrassing voor Katrien Schryvers op maandag 31 december. Zonder 
haar medeweten hadden de gemeente- en ocmw-medewerkers een bedankingsmoment 
gepland. Het was toen immers de laatste werkdag voor Katrien als burgemeester van 
Zoersel. 

Lees het hier, op pagina 4!

De werken aan het nieuwe woonzorgcentrum aan het Kermisplein in Zoersel vorderen 
zeer goed. Het grote aantal aanwezigen bij de rondleiding voor de seniorenraad en op 
het jobevent op 31 januari bewijzen dat de interesse groot is. De zorgvuldige zoektocht 
naar een directeur voor het centrum werd afgerond, zodat die half  februari aan zijn 
nieuwe functie kan beginnen. Vanaf  dan wordt een verdere concrete planning gemaakt 
i.v.m. inschrijvingen en werving van medewerkers.

Onze nieuwe ocmw-voorzitter Katrien Schryvers is heel tevreden: “Hopelijk kunnen 
snel veel mensen hun intrek nemen in het nieuwe Zoerselse woonzorgcentrum en er 
een warme thuis vinden.”

Woonzorgcentrum weldra 
nieuwe thuis voor velen



“Na een onafgebroken inzet van 
24 jaar (6 jaar als schepen van 
personeel en 18 jaar als burge-
meester) konden we deze dag 
niet zomaar laten voorbij gaan,” 
aldus het gemeentepersoneel. 

“Katrien heeft altijd sterk op het perso-
neelsbeleid gewogen. Zij beseft als geen 

ander dat het motiveren van medewer-
kers de beste basis is voor een klant-
vriendelijke dienstverlening. We hopen 
dat ze zich – zij het in een andere 
functie – ook de volgende jaren vanuit 
dezelfde visie zal blijven inzetten!”

Elke gemeentedienst trakteerde Katrien 
op een boeket om haar te bedanken 

voor de voorbije legislaturen. “Dat had 
ik helemaal niet verwacht,” aldus Ka-
trien, “maar wat een fijne verrassing! 

Dank iedereen, niet alleen voor de at-
tenties, maar ook voor de toffe samen-
werking al die jaren.”

Een mooie en verdiende afsluiter!
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Katrien Schryvers 
in de bloemen gezet

Mailen, facebooken, fotoalbums 
online delen, teksten verwer-
ken, grafiekjes maken… voor 
jongelui is het de evidentie zelf. 
Voor anderen is het echter nog 
onbekend terrein.

De hele computer- en internetwe-
reld evolueert echter zo snel dat het 
niet makkelijk is om bij te blijven. En 
wie niet bij blijft, dreigt steeds verder 
achterop te hinken, waardoor de zo-
genaamde digitale kloof  tussen tech-
neuten en computerleken steeds groter 
wordt. Een beetje hulp is voor veel 
mensen dus geen overbodige luxe.

Zoersel opende daarom in 2008 een 
digidak. Heel wat mensen krijgen er 

hulp bij hun verkenning van de digi-
tale wereld. Op een kleinschalige en 
laagdrempelige manier kunnen ze ken-
nismaken met de mogelijkheden van 
de nieuwe media. Met hulp van gemo-
tiveerde vrijwilligers worden cursussen 
en inloopmomenten georganiseerd in 
de openbare bibliotheek en het admi-
nistratief  centrum.

Tijdens de inschrijfronde van december 
werd de 1000ste nieuwe cursist geteld. 
Zoersel behaalt hiermee als eerste Ant-
werpse gemeente (pilootstad Turnhout 
uitgezonderd) de kaap van 1000 unieke 
deelnemers.

“De vraag naar begeleiding om de 
eerste stappen te zetten op de digitale 

snelweg blijft groot en zal alleen maar 
toenemen. Het gebruik van digitale me-
dia in het dagelijkse leven en de werk-
sfeer wordt steeds meer een evidentie. 
We willen hier actief  op blijven inspe-
len en inwoners die het nodig hebben 
hierbij blijven begeleiden,” aldus ocmw-
voorzitter Katrien Schryvers.

Om dit in de verf  te zetten en om ie-
dere Zoerselaar die de weg dreigt kwijt 
te raken in het digitale kluwen aan te 
moedigen om de richtingaanwijzers 
naar digidak te volgen, zette Katrien 
samen met Paul van Wesenbeeck, die 
in 2008 de grote bezieler was van het 
project, op 3 januari heel symbolisch 
de 1000ste unieke bezoeker in de 
bloemetjes.

Digidak ontvangt 1000ste bezoeker
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De dreiging dat het NAVO-re-
servevliegeveld van Malle-Zoer-
sel intensiever zou gebruikt 
worden voor luchtvaartactivi-
teiten stak de voorbije decen-
nia regelmatig de kop op. Deze 
dreiging lijkt nu definitief van 
de baan. Er komen ook geen 
trainingsvluchten, kwam volks-
vertegenwoordiger Katrien 
Schryvers te weten. Meer nog, 
via een gewestelijk ruimte-
lijk uitvoeringsplan krijgt het 
terrein definitief een andere 
bestemming.

Onze provincie telt tal van militaire do-
meinen. Sommige blijven in militair ge-
bruik, andere worden momenteel niet 
gebruikt. Daarom droeg het Ministerie 
van Defensie er een aantal over aan 
de Registratie met het oog op bestem-

mingswijziging. Eén daarvan is het 212 
ha tellend NAVO-reservevliegveld in 
Malle-Zoersel. Men Onderzocht of  er 
meer trainingsvluchten van de piloten-
scholen georganiseerd zouden kunnen 
worden.

De milieuvergunning van de luchtha-
ven Antwerpen stelt immers dat het 
aantal trainingsvluchten er moet ver-
minderen van 23.000 in 2010 tot 8.000 
in 2023. Een gemiddelde inkrimping 
van 8% per jaar dus, terwijl de piloten-
scholen een jaarlijkse toename van de 
vraag naar pilotenopleidingen voorzien 
van zo’n 10%. BAFA (Ben Air Flight 
Academy, de belangrijkste opleidings-
school voor piloten in Vlaanderen) is 
dus op zoek naar andere vliegbasissen 
om trainingsvluchten te organiseren.
Voormalig burgemeester en huidig 
ocmw-voorzitter Katrien Schryvers, 

bezorgd over het natuurbehoud en de 
rust in onze gemeente, stelde hier-
over parlementaire vragen. Daarop 
antwoordde de Vlaamse minister van 
Ruimtelijke Ordening dat het vliegveld 
te Malle-Zoersel niet in aanmerking 
komt voor de organisatie van trainings-
vluchten in functie van de burgerlucht-
vaart.
“Ik ben blij dat, gezien de ligging van 
het vliegveld binnen de natuurlijke 
structuur op Vlaams niveau en de 
aanwezige natuurwaarden op de site, de 
Vlaamse regering tot deze beslissing is 
gekomen,” zegt Schryvers, “Zo kan de 
goede balans die er nu bestaat tussen 
natuurbehoud en het gebruik van het 
gebied als sportterrein, behouden blij-
ven.” Het Vlaams Gewest zal nu een 
gewestelijk uitvoeringsplan opmaken, 
zodat de toekomstige bestemming van 
het terrein definitief  vastligt.

Inschrijven voor zwemlessen 
voortaan ook via internet

De inschrijvingen voor de zwemlessen in Pulderbos wor-
den samen georganiseerd met Zandhoven en Malle. In het 
verleden ging dit gepaard met lange wachtrijen, onzekerheid 
over de plaatsen en veel wrevel. Jarenlang heeft het gemeen-
tebestuur onder leiding van burgemeester Katrien Schryvers 
geijverd voor een vereenvoudiging van de procedure en de 
mogelijkheid tot online inschrijvingen. Onze buren toonden 

zich nooit bereid het systeem te veranderen.
Bij het begin van de nieuwe legislatuur nam schepen van 
sport Bart Sebreghts de koe bij de horens. Wat vroeger niet 
lukte, kan nu blijkbaar wel. Inschrijvingen voor het 3de 
trimester zal vanaf  18 maart online kunnen. We kijken vol 
vertrouwen uit naar deze nieuwe werkwijze.

Sporen van onze voorouders 
in Zoerseldorp

Tegenover het dorpsplein in Zoersel starten binnenkort de 
werken voor de bouw van een nieuwe bibliotheek, de Zoer-
selse antenne, vergaderzalen en 12 private woongelegenhe-
den. Maar eerst vindt er een archeologisch vervolgonderzoek 
plaats op vraag van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Bij 
eerste opgravingen werden immers bewoningssporen gevon-
den uit de middeleeuwen. Door een vervolgonderzoek kun-
nen we meer te weten komen over de oude Zoerselaren en 
misschien wel meer schatten bloot leggen. De werken voor 
de gebouwen van de 21ste eeuw zullen dan van start gaan als 
het vervolgonderzoek is afgerond. Dit kan ten vroegste in 
maart.

Geen trainingsvluchten op het 
vliegveld van Malle-Zoersel
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Nieuwe ploeg van start

Luc Kennis werkte de voorbije jaren 
heel hard als schepen van Openbare 
Werken en Landbouw. Ook voor de 
komende 6 jaar heeft hij energie te over.

Paul Van Wesenbeeck blijft zich, na 
5 jaar ocmw-voorzitter, inzetten voor 
zorgzaam Zoersel in de ocmw-raad.

Dirck Haest en Fons Christiaen-
sen staan weer klaar om hun kennis 
en ervaring ten dienste te stellen in de 
ocmw-raad. Luc Peeters doet hetzelfde 
als gemeenteraadslid.

Katrien Schryvers is de nieuwe ocmw-
voorzitter. Naast alles wat te maken 

heeft met sociale zaken, neemt ze ook 
het beleidsdomein Cultuur voor haar 
rekening.

Twee jonge nieuwkomers in de gemeen-
teraad zijn Karlien Van Melkebeek en 
Sofie Ghielens. Zij zetten hun eerste 
stappen in de politiek. Een diploma in 
de rechten en een studie politieke com-
municatie zullen daarbij goed van pas 
komen. Jeugdig enthousiasme waar u 
nog van zal horen!

Wim Govers blijft de jongste schepen 
in Zoersel. Ook zijn beleidsdomeinen 
blijven onveranderd: Jeugd en Kinder-
opvang.

Bart Sebreghts blijft aan zet als sche-
pen van Financiën. 
Hij neemt er ook Sport bij. De beide 
meerderheidspartijen zijn echter over-
eengekomen dat na 4 jaar van beleid-
voeren CD&V een schepenzetel zal 
afstaan aan N-VA. Dat betekent dat 
Bart Sebreghts zijn bevoegdheden zal 
doorgeven aan zijn partijcollega’s en dat 
er een N-VA-schepen bij komt.

De rij wordt gesloten door 2 nieuwe 
enthousiastelingen: Roel Van Elsacker 
en Jan De Prins zijn geen onbekenden 
in onze gemeenten. 
Vanaf  dit jaar tonen zij hun engagement 
voor Zoersel ook in de gemeenteraad. 
Roel zal de volgende jaren onze fractie-
leider zijn.

Deze sterke en gedreven ploeg zal er op-
nieuw alles aan doen om Zoersel verder 
uit te bouwen tot een hartelijke gemeen-
te waar het goed is om te wonen!

Op woensdag 2 januari werden in heel Vlaanderen de nieuwe ge-
meenteraden geïnstalleerd. Op 7 januari volgden de ocmw-raden. 
Vanaf dan zijn de nieuwe bestuursploegen dus aan zet. Ook bin-
nen de CD&V-rangen is er wat veranderd. We stellen u graag de 
CD&V’ers voor die de komende 6 jaar mee verantwoordelijk zijn 
voor het bestuur van Zoersel. (Van links naar rechts.)

DANKJEWEL!

Dat we een nieuwe ploeg verwelko-
men, betekent ook dat we een aantal 
mensen uitwuiven of  dat sommigen 
een nieuwe functie opnemen. Paul Van 
Wesenbeeck zette de voorbije jaren 
mee zijn schouders onder het beleid als 
ocmw-voorzitter en schepen van soci-
ale zaken. Met volle overtuiging zette 

hij zich in voor hen die het moeilijker 
hebben in onze maatschappij. Paul 
deed dit ook vanuit een sterk geloof  in 
de samenwerking gemeente-ocmw. De 
volgende jaren volgt Paul de thema’s die 
hem nauw aan het hart liggen verder op 
vanuit de ocmw-raad.
Na 36 jaar zegde Max Frans de actieve 
politiek nu vaarwel. Gedurende 20 jaar 
was hij schepen van openbare werken. 

4 jaar geleden gaf  hij de fakkel door. 
Nu neemt hij ook afscheid van de 
gemeenteraad, waar hij de ‘ancien’ was. 
Hartelijk dank, Paul en Maki, voor al 
jullie inzet!
Ook Gavin Mertes, Karin Govers, Kat-
leen Verbergt, Peter Oorts en Martine 
Roelants zetten een punt achter hun 
werk in de gemeente- of  ocmw-raad. 
Ook aan hen een dikke dankjewel!


