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Nu is Katrien voorzitter van de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid. De afgelopen 5 jaar werkte 
zij ook rond thema’s die te maken hebben met kinderen, kinderrechten en (geestelijke) gezondheid. De resolutie rond eetstoor-
nissen en het nieuwe decreet pleegzorg zijn initiatieven van haar. Door het herhaaldelijk aandringen van Katrien krijgen psychi-
atrische patiënten sedert 1 januari meer rechten voor een sociale woning. Zij maakte een conceptnota voor nieuwe regelgeving 
omtrent de rechtswaarborgen van minderjarigen in de jeugdzorg. Hetzelfde deed ze voor de regelgeving rond lijkbezorging en be-
graafplaatsen. Welzijn en zorgbeleid blijven haar stokpaardjes. “Ook de huurwetgeving die door de 6e staatshervorming Vlaamse 
bevoegdheid wordt, wil ik opfrissen. Toen ik nog in De Kamer zat als federaal parlementslid, maakte ik daarover al wetsvoor-
stellen. En natuurlijk werk ik verder aan de hervorming van de schenkings- en successierechten. Daar is echt nood aan.” Recent 
gebeurden er op initiatief  van Katrien al een aantal wijzigingen hieromtrent. En natuurlijk neemt Katrien ook regionale dossiers 
op, zoals de bestemming van het vliegveld Malle-Zoersel.

Katrien is heel tevreden met haar plaats: “Dat ik deze plek krijg, getuigt van appreciatie vanuit de partij voor mijn parlementair 
werk en mijn maatschappelijk engagement.”

Katrien Schryvers 
eerste opvolger 
op Vlaamse 
kieslijst
Begin januari keurde de algemene vergadering 
van CD&V de modellijsten voor de verkiezin-
gen van 25 mei goed.  Katrien Schryvers, die de 
voorbije 18 jaar onze burgemeester was en thans 
OCMW-voorzitter is, kreeg de eerste opvolgers-
plaats toegewezen. Dat wil zeggen dat als zij 
een goed resultaat behaalt en als huidig Vlaams 
minister-president Kris Peeters, die de effectieve 
lijst trekt, tijdens de komende legislatuur zijn werk 
in de Vlaamse regering kan verder zetten, Katrien 
ook de volgende periode onze regio verder kan 
vertegenwoordigen in het Vlaams Parlement.
Hopelijk kan Katrien ook nu op Zoersel rekenen !



Zorgstrategisch plan
Nog dit jaar willen we een zorgstrate-
gisch plan opmaken. “We zullen de eer-
ste in Vlaanderen zijn,” zegt OCMW-
voorzitter Katrien Schryvers trots. “Met 
alle zorgpartners samen en voor alle 
zorgbehoevenden (ouderen, mensen 
met een beperking, chronisch zieken, 
psychiatrische patiënten ...) gaan we na 
wat er in totaliteit nodig is op het vlak 
van zorg: residentiële zorg, thuiszorg, 
ouderenzorg, gezinszorg, aanpassing 

woonvoorzieningen... Dit totaalplaatje 
moet zorgen voor een betere afstem-
ming en een verfijnder aanbod over alle 
sectoren heen.”

Proactief werken
Ons OCMW zet al jaren in op een 
doorgedreven ondersteuning van wie 
een hulpvraag heeft: leefloon, arbeids-
trajectbegeleiding, juridische ondersteu-
ning, budgetbegeleiding, enz. Nieuw 
deze legislatuur is een bijkomend accent 

op sensibilisering. “Via acties, zoals het 
budgetspel op de kerstmarkt of  een 
inleefweek rond armoede, willen we 
iedereen bewust maken van de armoe-
deproblematiek. Zo willen we enerzijds 
meer begrip creëren, en anderzijds 
iedereen alert maken om sneller signa-
len te herkennen. 3de doelstelling is de 
drempel voor wie hulp nodig heeft te 
verlagen. En ook hier geldt: hoe sneller 
hulp kan worden geboden, hoe meer 
kans op snellere oplossingen.”
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Ambitieus meerjarenplan van OCMW
Net als de gemeente, moet ook het OCMW, dat het sociaal beleid 
van onze gemeente voor zijn rekening neemt, een meerjarenplan 
opmaken. De OCMW-raad keurde dit al goed in december, op 
22 januari deed de gemeenteraad hetzelfde. Voorzitter Katrien 
Schryvers staat helemaal achter de doelstelling van het OCMW: 
“Zoersel is een zorgende gemeente met een sociaal beleid dat 
niemand aan de kant laat staan en iedereen aanspreekt om deel 
te nemen aan de maatschappij”. Belangrijke acties in het meerja-
renplan zijn o.m. de opmaak van een zorgstrategisch plan en de 
planning van een dienstencentrum.

Joebox voor jonge Zoerselse muzikanten

Een likje verf, wat opbergkasten en 
akoestische maatregelen aan wanden 
en het plafond. Zo kreeg het lokaal in 

jeugdhuis Joeniz een flinke opknap-
beurt en werd het omgetoverd tot een 
heuse repetitieruimte voor jongeren 
met muzikaal talent. Heel wat jonge-
ren uit Sint-Antonius hadden al lang 
geijverd voor zo’n repetitieruimte. Ook 
onze jongste CD&V’ers Sofie Ghielens 
en Karlien Van Melkebeek zijn er blij 
mee: “Echt tof, zo’n ondersteuning 
voor jong muzikaal talent!”

“De repetitieruimte is bedoeld voor 
zowel beginnende als meer gevorderde 
muziekgroepjes of  bands,” vertelt sche-
pen van jeugd Wim Govers. “We kozen 
bewust om wat basismateriaal ter be-
schikking te stellen, zodat beginnende 
groepjes die daar (nog) niet in kunnen 
investeren, toch kunnen oefenen. Zo 

staan er o.m. enkele versterkers, een mi-
cro en een drumstel. Voor de groepjes 
is het ook handig dat zij het materiaal 
niet wekelijks moeten vervoeren.”

De Zoerselse Joebox is een uniek 
repetitielokaal. “We hebben immers een 
opnameruimte voorzien, zodat groep-
jes de mogelijkheid hebben hier hun 
eerste nummer op te nemen.”

Eind vorig jaar werd de repetitieruimte 
door het jeugdhuis al geopend met een 
wedstrijd. De winnende groep ‘Fonk’ 
mag er een jaar lang gratis repeteren. 
Maar iedereen die wil, kan met zijn of  
haar groepje via repeteren@joeniz.be 
de repetitieruimte reserveren. Geen 
paniek als nog niet alles optimaal klinkt, 
de buren zullen hiervan geen last on-
dervinden. De ruimte is uitgerust met 
geluidsdempende materialen door het 
box in the box principe, waardoor er 
buiten amper iets te horen is.

In het najaar van 2012 verhuisde jeugdhuis Joeniz naar haar nieu-
we locatie in de Achterstraat. Naast dit jeugdhuis werd ook plaats 
voorzien voor een repetitieruimte. Binnenkort is deze ‘Joebox’ 
helemaal open voor publiek.
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Liefhebbers konden zich in Zoerselse 
huiskamers onderdompelen in een po-

eziebad. In de 3 deelgemeenten zetten 
vrijwillige gastheren en -vrouwen hun 

deur open om dorpsgenoten te ont-
vangen. Men kon luisteren en genieten, 
maar ook zelf  voordragen. Sommigen 
kozen voor eigen creaties, anderen 
droegen voor uit het werk van bekende 
namen. Geen grootse voorstelling, 
maar intieme, gezellige momenten van 
een half  uurtje bij mensen thuis.

Schepen van cultuur Katrien Schryvers 
ging er graag langs. Er werd haar ook 
gevraagd om een paar gedichten voor 
te lezen. “Ik koos voor gedichten die 
ik zelf  maakte, want af  en toe kruip ik 
graag eens in mijn pen, en voor ge-
dichten van bekende schrijvers, zoals 
Herman De Coninck, die me vaak 
vergezelt als ik een huwelijk doe.” Het 
werden sfeervolle voorleesmomenten. 
Samen met de deelnemers kijkt Katrien 
al uit naar de volgende editie: “Dichter 
in Zoersel brengt cultuur dicht bij de 
mensen èn legt verborgen Zoersels 
talent bloot. Doelstellingen die ik als 
schepen van cultuur zeker ter harte 
neem.”

Nog dit jaar een Huis van het Kind in Zoersel
Het nieuwe decreet gezinsondersteuning is nog maar net gestemd 
in het Vlaamse parlement en Zoersel zorgt al voor de invulling er-
van. Doelstelling van het decreet is om op lokaal niveau een laag-
drempelig aanbod te creëren waar (aanstaande) ouders, kinderen 
en jongeren terecht kunnen met vragen en ervaringen kunnen 
uitwisselen.

Om dit te realiseren kocht onze partner 
die de opvoedingswinkel uitbaat een 
gebouw op de Handelslei. De komende 
maanden wordt hier hard gewerkt om 
er zowel de Opvoedingswinkel, het 
Consultatiebureau van kind en preven-
tie en een aantal gezinsondersteunende 
diensten onderdak te bieden. Er komt 
ook een ontmoetingsruimte waar 
ouders, kinderen of  jongeren die met 

gelijkaardige vragen of  problemen te 
maken krijgen, elkaar kunnen treffen.

Schepen van jeugd & kinderopvang 
Wim Govers is enthousiast over de 
komst van dit Huis van het Kind. Het 
was immers één van de speerpunten 
waarmee onze partij naar de verkie-
zingen trok. “Ook online brengen we 
de diensten die werken rond gezins-

ondersteuning samen,” vult Wim aan, 
“we werken aan een virtueel platform 
waarbij we alle partners zullen be-
trekken. Voor de gebruiker wordt dit 
ongetwijfeld een heel handig zoek- en 
informatie-instrument.”

Dichter in Zoersel brengt 
kunst in de huiskamer
Minstens één keer per jaar, op Gedichtendag, zetten Nederland en 
Vlaanderen poëzie in de spotlights. Dit jaar werd Gedichtendag 
uitgebreid tot een Poëzieweek. Van 30 januari tot en met 5 fe-
bruari konden liefhebbers kiezen uit een brede waaier van optre-
dens, publicaties, poëzieprijzen, programma’s en activiteiten. Ook 
Zoersel liet dit event niet ongemerkt voorbij gaan. Op zondag 2 
februari organiseerde de gemeente lees- en luistersessies in de 
huiselijke sfeer.
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-

werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Gerlinde Hublin
(info@zoersel.cdenv.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

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

CD&V Zoersel 
vraagt 
medaille voor 
moed en 
zelfopoffering 
voor 
Zoerselaar 
die meisje van 
honden redde
Zondag 2 februari werd een 11-jarig 
meisje in de velden van het Limburgse 
Riemst aangevallen door 11 honden 
die even voordien waren uitgebroken 
bij een kweker in de buurt. Gelukkig 
waren Zoerselaar Jurgen Mariën en zijn 
vriendin Esther Tuls in de buurt. Zon-
der stil te staan bij het mogelijke gevaar 
voor zichzelf, redden ze het meisje van 
tussen de honden en brachten haar naar 
het ziekenhuis.

 “Zonder hun dappere en onzelfzuch-
tige optreden had dit verhaal veel erger 
kunnen aflopen,” vertelt onze fractie-
voorzitter Roel Van Elsacker, “dat ver-
dient de nodige erkenning en een dikke 
pluim.” Daarom deed CD&V Zoersel 
een aanvraag tot het toekennen van een 
medaille voor moed en zelfopoffering.

Warme winterwandeling
Voor wie ‘voldoende bewegen’ koos als goed voornemen, 
was het een niet te missen activiteit. 
We trokken door de Halse bossen, 
om ons daarna te verwarmen met een hapje, 
een drankje en een gezellige babbel. 
Op naar volgend jaar!

Schrijf nu in voor ons ontbijt
Dit jaar organiseren we weer een sma-
kelijk voorjaarsontbijt! Op zondag 27 
april starten we om 10u met een glaasje 
cava en tot 12u kunnen we aanschui-
ven aan een uitgebreid buffet. Vlaams 
minister-president Kris Peeters zal er 
ook zijn.
Inschrijven kan heel eenvoudig via luc.
kennis@zoersel.be of  0477/25 88 
65. Kinderen tot 10 jaar betalen € 8, 
wie ouder is kan mee-eten voor € 15. 
Vermeld uw naam en de activiteit als u 

betaalt via ons rekeningnummer BE41 
7331 4825 2810. Afspraak in de zaal 
van KFCE Zoersel, Westmallebaan 
138. Tot dan!


