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Voor scholieren begint op 1 september het nieuwe schooljaar. Bij ons staat 
1 september symbool voor de start van het nieuwe werkjaar. Belangrijk punt 
op onze agenda is veilig schoolverkeer. Veilige fietspaden, fluovestjes, zones 
30 aan de scholen, hulp bij het oversteken van de straat. Het hoort allemaal 
bij de uitbouw van een veilige, hartelijke gemeente waar heel onze CD&V-
fractie graag mee de schouders onder zet. 

Een nieuw schooljaar, een nieuw werkjaar



4

Actie tegen borstkanker: 

Race for the Cure
Onze OCMW-voorzitter en Vlaams parlementslid Katrien Schryvers 
is ambassadrice voor de Race for the Cure, die op zondag 29 sep-
tember in Antwerpen voor de 5de keer wordt georganiseerd. 

De deelnemers vieren tijdens de Race for 
the Cure hun overwinning op borstkan-
ker, steunen diegenen die nog altijd tegen 
de ziekte vechten en herdenken iedereen 
die aan borstkanker overleden is.
Als ambassadrice neemt Katrien ook 
deel aan de Race. Dat doet ze niet al-
leen. Een aantal mensen lieten al weten 

de actie te ondersteunen (alvast een 
dikke dankjewel!). Als u ook graag mee-
doet, stuur dan een mailtje naar katrien.
schryvers@zoersel.be. De Race for the 
Cure is een traject van 6 km lopen of  
3 km (wandelen) voor individuen en 
groepen van alle leeftijden en van elk 
fitnessniveau. Maar ook gewoon met 

uw aanwezigheid kan u uw sympathie 
uitdrukken. 

Meer info vindt u op www.raceforthecure.be

Het staat er nog maar pas, toch 
is het nieuwe woonzorgcentrum 
in hartje Zoersel al niet meer 
weg te denken uit onze zorg-
zame gemeente. Vanuit CD&V 
hebben we er lang voor ge-
ijverd. We zijn verheugd dat de 
eerste bewoners er reeds zijn 
ingetrokken. 

“Mensen die naarmate hun leeftijd ook 
meer zorgbehoevend worden, kun-
nen er een nieuwe thuis vinden,” zegt 
OCMW-voorzitter Katrien Schryvers. 

Met dit WZC zorgen we ervoor dat 
mensen ook als ze zorg nodig hebben 
in eigen omgeving kunnen blijven.
Het gebouw aan de Smissestraat is 
gloednieuw, maar straalt huiselijkheid 
en kleinschaligheid uit. “Zoerselaars uit 
elke deelgemeente zullen er zich thuis 
voelen, want elke vleugel in het cen-
trum draagt de naam van een bestaande 
wijk: Jukschot (Sin-Antonius), Lief-
kenshoek (Halle), Kievit en Einhoven 
(Zoersel),” vertelt Katrien. 
Het dagverzorgingscentrum biedt 
plaats aan 10 personen en ontving de 

eerste mensen al op 3 juni. De eerste 
échte bewoners namen hun intrek op 
26 augustus. Eind september en eind 
oktober volgen er nog twee groepen.
De ingebruikname van het woonzorg-
centrum laten we niet zomaar voorbij 
gaan. Op 27 september komt Vlaams 
minister van Welzijn Jo Vandeurzen 
langs voor het officiële startschot en op 
zondag 29 september zetten we de deu-
ren wijd open voor iedereen die eens 
graag een kijkje komt nemen. Van harte 
welkom tussen 13 en 18 uur!

Woonzorgcentrum van start
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Goed nieuws voor 
tennissend Zoersel

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Struc-
tuurplan (GRS) geeft de gemeente 
aan hoe ze de ruimte in Zoersel wil 
invullen. Een RUP (ruimtelijk uitvoe-
ringsplan) zorgt voor de uitvoering 

van dit GRS. Zo startten we vorige 
legislatuur een RUP op voor de uit-
breiding van de recreatiezone aan de 
Kievitheide. Bedoeling is gronden om 
te vormen tot recreatiegebied zodat 
het mogelijk wordt een tennishal 
en buitenterreinen aan te leggen. 
De bestendige deputatie keurde dit 

plan op 20 juni ll. definitief  goed. 
“In totaal is er ruimte voor een hal 
met 6 terreinen en 10 buitenterrei-
nen, naast kleedkamers, cafetaria en 
een parking,” vertelt schepen voor 
Sport, Bart Sebreghts. “We voeren nu 
gesprekken om de realisatie door de 
clubs verder te concretiseren.”
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Een snack tijdens 
de speeltijd? 
Fruit natuurlijk!

Goede voornemens voor een 
nieuw kalenderjaar maken we in 
januari. Goede voornemens ma-
ken voor een nieuw schooljaar? 
Dat doen we in september! Elke 
dag de agenda invullen, brieven 
op tijd afgeven, taken ordelijk 
bijhouden. Het zijn allemaal 
voorbeelden. Maar mogen we u 
ook een suggestie doen? Denk 
dit jaar zeker aan gezonde tus-
sendoortjes.

Het is geen geheim meer dat gezonde 
voeding de kans op overgewicht ver-
kleint en allerlei lichamelijke (en geeste-
lijke) kwalen voorkomt. Wie van jongs 
af  aan een gezond eetpatroon gewoon 
is, zal dat ook als volwassene beter 
volhouden. Het is echter niet altijd even 
duidelijk wat gezond eten precies is.

Enkele maanden geleden ondertekende 
Zoersel het charter ‘Gezonde Ge-
meente’. Daar wil Katrien Schryvers, 
hiervoor bevoegd in het schepencol-
lege, echt werk van maken. Zo plannen 
we dit najaar vanuit de gemeente een 
aantal acties omtrent gezonde voeding. 
Eén ideetje brengen we aan het begin 
van het nieuwe schooljaar graag onder 
de aandacht: als u uw scholieren iets te 
knabbelen meegeeft, kies dan voor een 
stuk fruit en een flesje water in plaats 
van een koek en frisdrank. Zo wordt 
hun kleine honger op een voedzame 
manier gestild en hebben ze energie 
voor een hele dag.

Nog voor de vakantie begon, kregen 
verschillende onverharde wegen een 
onderhoud: Torendreef, Boshuisweg, 
Kikkerpadje… Fietsliefhebbers konden 
er optimaal van genieten tijdens de zon-
nige dagen in juli en augustus. 

Het proefproject op de St. Antonius-
baan was succesvol. Het beton werd 
afgeschraapt en voegen opnieuw 
opgevuld met lopend asfalt. Hierdoor 
ontstaat een gladder oppervlak, zo 
vermindert de geluidshinder voor de 
buurtbewoners. Het is bovendien een 
degelijke en goedkopere oplossing om 
de betonbanen in orde te houden. 

Ook werd een aannemer gegund om tal 
van straten opnieuw te asfalteren. Dit 
naar aanleiding van de winter van 2012-
2013. Momenteel maken we afspraken 
om de werken van start te laten gaan.

In het rioleringsdossier zijn nog 
verschillende projecten in uitvoering: 
Waterstraat, de wijken Zoerselbos en 
Kapellenhof. Vanaf  14 oktober start de 
aannemer met de aanleg van de riole-
ring in de wijk Brakenberg. Hiervoor 
zijn de laatste voorbereidingen bezig. 
Tegelijk met de vernieuwing van de 
riolering krijgen de wegen een nieuw 
kleedje. De bewoners mogen een uitno-
diging verwachten voor een infoverga-
dering hierover.

Recent plaatsten we aan de Hallebaan 
(waar we het natuurinrichtingsproject 
aan het uitvoeren zijn) een schuilhut. 
Dit is een fabricatie van de technische 
school uit Zandhoven en meteen de 
3de overkapping die we in Zoersel 
realiseren. Een mooi voorbeeld van 
samenwerking binnen een beperkt 
budget. Binnenkort komt er ook een 
picknickbank zodat fietsers tijdens hun 
tocht comfortabel rust kunnen nemen. 
Net zoals u houden wij van een propere 
buurt. Laat dus geen afval achter.

Aan het begin van het nieuwe school-
jaar laten we onze kinderen niet in de 
kou staan. We hebben er voor gezorgd 
dat vanaf  1 september alle fietspaden 
die leiden naar de scholen en school-
omgevingen mooi, proper en veilig be-
rijdbaar zijn. Een dikke dankjewel voor 
de mensen van de technische dienst!

Werken aan infrastructuur
Schepen van Openbare werken Luc Kennis geeft u graag een stand 
van zaken over de projecten van onze dienst Openbare werken.
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Cursus rookstop
Stoppen met roken, het is een absolute 
aanrader, maar geen evidentie. Naar 
schatting willen 7 op de 10 rokers de 
sigaret bannen, maar velen hebben een 
duwtje in de rug nodig, een motiverend 
woord en vaak ook een tweede (of  
derde) poging. Op je eentje stoppen is 
bovendien veel moeilijker dan in groep. 
Daarom organiseert de gemeente 
binnenkort, samen met SAS (Sociaal 
Actief  Samenwerken) een rookstop-
cursus. Er is plaats voor 15 deelnemers 
en bestaat uit 10 sessies (1 per week) 
onder leiding van een tabakoloog en 
vormingswerker. Inschrijven kan via de 
gemeente. 

Meer info vindt u op www.zoersel.be 
of  via 03 298 00 00.

Zomerwerking groot succes
Elk jaar zorgen we vanuit de gemeente 
voor een leuke zomer. Zo kunnen 
kinderen uit de lagere school terecht op 
speelpleinwerking ZIPZAP. Voor kleu-
ters, lagere schoolkinderen en tieners 
steekt ook de jeugddienst een heleboel 
leuke activiteiten in elkaar. Deze jeugd-
werking was dit jaar weer een schot in 

de roos. Binnen het eerste kwartier na 
de start van de inschrijvingen werden 
al meer dan 700 inschrijvingen gere-
gistreerd! Het zomerprogramma voor 
de jonge Zoerselaars viel dus erg in de 
smaak! Een dikke dankjewel aan alle 
jeugdwerkers en onze schepen van 
jeugd, Wim Govers.

Zoerselse schoolkinderen 
kunnen blijven zwemmen
Schoolzwemmen, het ene kind kijkt er 
naar uit, het andere blijft liever op het 
droge. Maar zwemmen hoort bij de 
eindtermen van de lagere school, dus 
moeten we dit aan onze kinderen kun-
nen aanbieden.
Geen zwemmen zonder zwembad, 
maar dat kost handenvol geld, dat 
weten we allemaal. Daarom sloegen 
de gemeenten Zoersel,  Zandhoven en 
Malle een aantal jaren geleden de han-
den in mekaar. Via een overeenkomst 
met intercommunale Igean en het re-
validatiecentrum in Pulderbos kon het 
schoolzwemmen gegarandeerd blijven 
in het zwembad van het preventorium.
Tijdens de gemeenteraad van augustus 
werd de huurovereenkomst hernieuwd. 

Voortaan participeren enkel Zoersel en 
Zandhoven. Hierdoor stellen we het 
schoolzwemmen voor de Zoerselse 
schoolkinderen veilig. En wie graag 
zelf  eens een plonsje waagt, kan terecht 
tijdens de uren vrij zwemmen.
CD&V is tevreden met deze oplossing, 
maar –zoals we in ons programma al 
lieten weten– we zijn van mening dat 
een haalbaarheidsstudie moet aangeven 
hoe we naar de toekomst toe best, in 
samenwerking met andere partners, 
zwemmogelijkheden kunnen blijven 
voorzien voor alle Zoerselaars. 

Infoavond diabetes
Diabetes is een chronische ziekte waar-
bij de suikerhuishouding in het lichaam 
verstoord is. Steeds meer mensen lijden 
eraan, maar vaak kan een gezondere 
levensstijl veel problemen voorkomen. 
Ook CD&V promoot een gezonde 
geest in een gezond en goed gezind 
lichaam. Daarom organiseren we op 24 
oktober om 20u een infoavond over 
diabetes in de Kapel van het Bethani-
enhuis (Handelslei 167). De toegang is 
gratis en inschrijven is niet nodig. Leer-
rijk wordt het alleszins.

JONGCD&V daagt u uit
Ze zijn met veel, de jongeren van 
CD&V, maar weten ze ook veel? Ze 
dagen u alvast uit, want tegen vrijdag 
18 oktober boksen zij een leuke quiz in 
elkaar. Houd alvast deze datum vrij, want 
iedereen is van harte welkom. U heeft 

nog even de tijd om te studeren, dus zeg 
niet dat we u niet gewaarschuwd hebben! 
De quiz gaat door in de parochiezaal van 
Halle (Lindedreef  16) en begint om 20 
u. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 15 
per ploeg die maximum 6 personen telt. 

Inschrijven kan 
via onze website 
http://zoersel.cdenv.be/quiz


