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Ook de Zoerselse CD&V’ers gaan op maandag 20 mei al vanaf 9u (in plaats vanaf 10u) goedemorgen  
wensen aan alle dieren in Planckendael. De kinderen kunnen olifant Kai-Mook een bad geven, leren  
jongleren, goochelen, koorddansen, knutselen en zelfs meespelen met de artiesten van het kindertheater. 
De 4-jarigen zijn deze keer de VIP’s. Zij zijn immers even oud als Kai-Mook en mogen samen met hem  
de verjaardagstaart aansnijden (lekker!). Mama’s, papa’s en alle andere CD&V-sympathisanten kunnen in 
dialoog gaan met parlementsleden en ministers. 
Op de Goed Gezinddag van CD&V betaalt u slechts €15 (i.p.v. €24) om Planckedael te bezoeken.  
Voor kinderen t.e.m. 12 jaar is de toegang gratis. Als u zich inschrijft  
(via de website: www.cdenv.be/goedgezinddag), vermeld dan zeker de code “Zoersel”.
Wij zullen er zeker zijn! U toch ook? Tot dan!

Goed Gezind Zoersel
Met CD&V Zoersel naar Planckendael



JONG CD&V in actie tegen zwerfvuil

In totaal droegen zo’n 60 Zoerselse 
vrijwilligers hun steentje bij aan een 
propere gemeente. Onder hen ook 
enkele jongeren van JONG CD&V 
Zoersel: “We steken met veel plezier 
de handen uit de mouwen. We hopen 
op deze manier een voorbeeld te zijn 
voor alle inwoners van onze gemeente,” 
aldus Kristof  Mariën.

De milieudienst van de gemeente on-
dersteunde de vrijwilligers door gepast 
materiaal aan te leveren en de vuil-
niszakken achteraf  terug op te halen. 
Er werden meer dan 65 vuilniszakken 

gevuld. Sigarettenpeuken en drankblik-
jes bleken de grootste boosdoeners. 
“Zeker aan de bushaltes ligt de grond 
bezaaid met peuken. Rokers kunnen 
hun sigarettenpeuken niet zomaar in de 
vuilbakken gooien, want dan ontstaat 
het gevaar voor brand,” verduidelijk 

Leentje De Klerck. Ons jongste ge-
meenteraadslid, Sofie Ghielens, sug-
gereerde daarom aan de schepen van 
Milieu om te investeren in asbakken aan 
bushaltes en openbare gebouwen. De 
jongeren hopen dat hiermee een deel 
van het probleem zal worden opgelost. 

Tijdens het weekend van 16 en 
17 maart werden onder de leuze 
‘Let’s do it Belgium!’ in heel het 
land zwerfvuilacties gehouden. 
Ook onze gemeente spoorde 
haar inwoners aan om hieraan 
deel te nemen. 

CD&V sloot de paasvakantie gezellig af. Katrien Schryvers 
nodigde immers alle sympathisanten uit op een voorjaarsontbijt. 
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Geslaagd voorjaarsontbijt smaakt naar meer
De talrijke aanwezigen konden genieten 
van verse pistolets en koffiekoeken. 
Het was niet alleen lekker, ook leerrijk. 
Staatssecretaris Servais Verherstraeten 
kwam toelichting geven bij de zesde 
staatshervorming.

Het was de eerste keer dat Katrien zo’n 
ontbijt organiseerde: “Ik wilde vooral 
mensen samenbrengen. Jong of  oud, 
iedereen moet elkaar kunnen ontmoe-
ten in een ongedwongen sfeer. De aan-
wezigheid van een van de kopstukken 
van onze partij gaf  de activiteit toch 
een politiek tintje.” Zowel voor de gast-
vrouw als voor de aanwezigen smaakte 
het naar meer: “Gezien het succes van 
deze eerste editie gaan we dit volgend 
jaar zeker herhalen!”, aldus Katrien.
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Veel plannen binnen een strak budget
Zowel de gemeente- als de OCMW-raad keurden het budget voor 
2013 goed. De integratie gemeente -OCMW biedt in Zoersel heel 
wat kansen op vlak van personeelskost en werkingsmiddelen. 
Gemeenschappelijke dienstverlening en gezamenlijke aankopen 
zijn niet enkel goedkoper, maar ook klantvriendelijker naar onze 
Zoerselaars toe.

“CD&V heeft de voorbije jaren altijd 
gekozen voor een strak financieel 
beleid. Dat wordt nu d.m.v. duidelijke 
krachtlijnen verdergezet,” zegt sche-
pen van Financiën Bart Sebreghts. 
“We blijven de dienstverlening en het 
bruisende karakter van onze gemeente 
ondersteunen. Tegelijk waken we over 
het behoud van de lage fiscale druk en 
de lage schuld van Zoersel.”

Via een kerntakendebat worden een 
aantal kosten in de hand gehouden. 
Ook een aantal toelagen werden 
kritisch bekeken. Subsidies die geen 
wezenlijk effect meer hebben op het 

terrein worden geschrapt om ruimte te 
creëren voor anderen initiatieven. Er 
wordt echter niet alleen gewijzigd of  
geschrapt, in het meerjarenplan 2013-
2015 is ook een uitgebreid investerings-
programma voorzien. Zo zullen zowel 
brandweer als de dienst Openbare 
werken heel wat materialen en voertui-
gen krijgen, de rioleringsprojecten gaan 
verder en er is een uitgebreid structu-
reel onderhoud van de wegen voorzien. 
De realisatie van de bibliotheek van 
Zoersel, de school in Halle en het Huis 
van het Kind zijn ook in het meerjaren-
plan opgenomen.

Ook kinderopvang Teuntje nemen 
we onder de loep. Het is de bedoeling 
om dit om te bouwen tot een regulier 
privaat initiatief  zodat de gemeente-
lijke tussenkomst kan verdwijnen. We 
nemen hiervoor de tijd en hopen een 
goede oplossing aan te kunnen bieden 
voor de kindjes die er nu reeds worden 
opgevangen.

Voor het OCMW is het verder uitvoe-
ren van het Lokaal Sociaal Beleidsplan 
het belangrijkste. “Samen werken aan 
een zorgzame en gezonde gemeente, 
het is één van mijn aandachtspun-
ten,” zegt kersvers OCMW-voorzitter 
Katrien Schryvers. In dat kader worden 
heel wat acties voorzien: “Zo wil ik in 
de loop van 2013 een aantal mensen 
uitdagen een week rond te komen 
met 50 euro, zodat het besef  inzake 
armoede groeit. Noem het gerust een 
soort ‘inleefweek’.”  “We voorzien ook 
middelen voor acties omtrent een lokaal 
gezondheidsbeleid en arbeidszorg,” vult 
Katrien aan, “en wat ouderenbeleid 
betreft wordt naast de thuisdiensten nu 
natuurlijk gefocust op de opening van 

het woonzorgcentrum.”

En we kijken natuurlijk vooruit: “We 
willen dit jaar zeker onderzoeken of  
een dienstencentrum bij ons WZC 
aangewezen en mogelijk is. Voor de 
serviceflats De Loteling worden midde-
len voorzien voor het aanbrengen van 
een zonnewering bij een aantal flatjes 
en voor de vernieuwing van de verwar-
mingsinstallatie.”

CD&V Zoersel blijft dus ook tijdens 
de komende bestuursperiode werken 
aan wat voor u als Zoerselaar en de hele 
leefgemeenschap belangrijk is.
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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
Sam van CD&V (sam@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

Iedereen inbegrepen, ook u!

Gezonde soep zorgt voor 
integratie

Mag uw BH mee aan de haak?

Voortaan kunnen de medewerkers binnen het administratief cen-
trum elke donderdag genieten van een heerlijke kom soep, en wel 
dankzij vijf bewoners van het psychiatrisch centrum en Beschut 
Wonen. Een win-winsituatie voor iedereen.

De soepdag is een idee van OCMW-
voorzitter Katrien Schryvers: “Ik 
speelde al lang met het idee om psychi-
atrische patiënten op een leuke manier 
te laten integreren in een normale werk-
omgeving. Door ze soep te laten koken 

voor de personeelsleden van gemeente 
en OCMW slagen we daar heel goed 
in. Niet alleen geven we impuls aan het 
gezondheidsbeleid in onze gemeente, 
de patiënten krijgen een waardevolle en 
leerrijke taak.” 

Zowel de koks als de medewerkers in 
het AC die op donderdag tot 20u wer-
ken en om 18u wat honger krijgen, zijn 
enthousiast.

Borstkanker, het treft nog altijd heel 
wat vrouwen. Door zich echter regel-
matig te laten screenen kan de ziekte tij-
dig worden ontdekt en behandeld. Het 
blijft dan ook belangrijk om vrouwen 
aan te moedigen op tijd naar de dokter 
te stappen voor een check-up.

In het kader van het lokaal gezond-
heidsbeleid willen gemeente en OCMW 
Zoersel in juni een grote sensibilise-
ringsactie op touw zetten.

We doen dat graag op een ludieke ma-
nier en met uw hulp. Tijdens de maand 

april doneerden heel wat Zoerselaars 
hun oude BH. Daarmee zullen we 
binnenkort een slinger maken rond het 
administratief  centrum. Vanaf  juni kan 
u komen kijken welk plekje uw bh heeft 
gekregen. Misschien breken we wel een 
record!


