
Mensen worden pas echt gelukkig in een 
omgeving waar ze zich thuis voelen. 

CD&V zet dan ook in op mooie lokale 
projecten. Dat gaat niet zomaar. Een ge-
meente kan niet zonder samenwerking 
met de hogere overheden. En omgekeerd! 
Zo kunnen we in Zoersel projecten zoals 
het woonzorgcentrum, een school in Hal-

le, rioleringswerken, de omleidingsweg, 
vlotte busverbindingen en het behoud 
van de natuurwaarde op het domein van 
het vliegveld Malle-Zoersel slechts rea-
liseren dankzij de samenwerking met het 
Vlaamse, Belgische, ja zelfs Europese 
niveau. Denk daaraan als u een welover-
wogen stem wil uitbrengen op 25 mei. 
Een stem voor CD&V is verschil maken in 

uw buurt. Dat Katrien Schryvers zowel in 
Zoersel als in het Vlaams Parlement een 
voorvechtster is van bovenste beste bu-
ren en een hartelijke gemeenschap, dat 
weet u ongetwijfeld. Met uw steun zet ze 
zich ook de komende jaren met evenveel 
enthousiasme verder in voor een warme 
samenleving!
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Samen met de gemeente organiseert Huize Monnikenheide deze 
zomer voor het eerst een inclusieve speelpleinwerking. Dat betekent 
dat ook kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar met (een vermoe-
den van) handicap die geen langdurige of intensieve ondersteuning 
krijgen van een voorziening van het VAPH (Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap) welkom zijn om de vakantiedagen 
samen door te brengen. Tijdens de week ‘Gewoon spelen’ (14/7-
18/7) zullen de kinderen die extra zorg nodig hebben samen eten 
en spelen met de kinderen van de gemeentelijke speelpleinwer-
king. Een mooie toepassing van vermaatschappelijking van zorg en 
een bewijs dat wij in Zoersel vinden dat iedereen er altijd bij hoort.

Meer info: sociale.dienst@monnikenheide.be

Gewoon spelen is ook  
vermaatschappelijking  
van zorg

Vanuit de verbondenheid in een buurt kun-
nen we meer en beter inzetten op zorg in de 
eigen omgeving. Daarom lanceerde Katrien 
Schryvers in het Vlaams Parlement het con-
cept van het buurtzorgnetwerk en maakt 
ze in onze gemeente werk van de uitbouw 
ervan. Zowel wie zorg nodig heeft als wie 

een helpende hand biedt, kan dat via het 
buurtzorgnetwerk bekend maken. “Wij vra-
gen aan Vlaanderen om hiervoor een digitale 
tool te ontwikkelen,” zegt Schryvers. De zorg 
binnen een buurtzorgnetwerk mag breed 
worden ingevuld. “Mensen zijn vaak al hard 
geholpen als iemand een boodschap voor 

hen doet, de rolluiken optrekt, eten maakt, 
gewoon een bezoekje brengt, enz,” aldus 
Katrien. “Daarbij wordt een win-win situ-
atie gecreëerd. Mensen worden geholpen en 
kunnen langer thuis blijven, én het sociaal 
weefsel versterkt, wat de buurt aangenamer 
om wonen maakt.”

Naar een buurtgerichte zorg



5

Dankzij Vlaamse steun hebben we in onze gemeente sterk kun-
nen investeren in rioleringswerken. “Vóór het jaar 2000 was 
slechts 29,9% van Zoersel gerioleerd. Vandaag is dat bijna 55%,” 
aldus schepen Luc Kennis. Dat heeft veel voordelen: de kwaliteit 
van het water gaat erop vooruit, natuur en landbouw zijn erbij 
gebaat, er is minder schade en hinder bij overstromingen en de 
leefbaarheid van de buurten verbetert. Want waar er riolerings-
werken gebeuren, daar maken we van de mogelijkheid gebruik 
om voetpaden heraan te leggen of het wegdek van de rijbaan te 
renoveren. Zo gebruiken we noodzakelijke rioleringswerken om 
buurten verkeersveiliger en aangenamer om wonen te maken.

Nieuwe riolering  
gaat samen met  
veilige buurt

Meer dan 10 jaar geleden besloten 
we om de vrije school en  de gemeen-
teschool in Halle te fusioneren. “Een 
school in het hart van het dorp is 
immers een belangrijke hefboom 
voor het sociale leven in een gemeen-
schap,” aldus Katrien Schryvers, die 
toen bevoegd was voor onderwijs en 
nu nog altijd voorzitter is van OVSG 
(Onderwijssecretariaat voor steden 
en gemeenten). Alleen een school-
fusie kon op termijn de leefbaarheid 
van een school in deelgemeente 
Halle garanderen.  Al snel voelden 
we de nood om alle infrastructuur 
te  voorzien op één plaats. De 2 ves-
tigingen stellen immers een aantal 
problemen, onder meer voor over-
leg, bereikbaarheid voor de ouders, 
aanspreekbaarheid van de directie, 

de naschoolse opvang, enz.  Daarom 
dienden we enkele jaren geleden een 
subsidieaanvraag in bij de Vlaamse 
Gemeenschap.

Intussen is de fase van concretere 
planning aangebroken. Bij de cre-
atie van een nieuw schoolgebouw 
wil CD&V rekening houden met de 
verwevenheid van de school met het 
gemeenschapsleven door er aange-
paste sport- en socioculturele infra-
structuur aan te koppelen, door de 

buitenschoolse kinderopvang te inte-
greren, door aandacht te hebben voor 
mobiliteit, voor de middenstand en 
voor wonen in de kern van het dorp. 
Het is onze bedoeling om rond één 
van de gezelligste pleinen van de 
provincie nog meer dorp te maken. 
Een   uitdaging die we in samen-
spraak met de inwoners én met de 
steun van Vlaanderen, dat voor niet 
minder dan 5,2 miljoen euro zal 
tussenkomen voor de bouw van de 
school, graag opnemen!

Een school als  
hart van de  
gemeenschap

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.
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STERKER VLAANDEREN 
STERKER ZOERSEL

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Een  uitdaging die we in samenspraak met 
de inwoners én met de steun van Vlaande-
ren, dat voor niet minder dan 5,2 miljoen 
euro zal tussenkomen voor de bouw van de 
school, graag opnemen!

Dankzij Vlaamse steun hebben we in onze 
gemeente sterk kunnen investeren in riole-
ringswerken.

Ook kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar 
met (een vermoeden van) handicap die 
geen langdurige of intensieve ondersteu-
ning krijgen zijn welkom om de vakantie-
dagen samen door te brengen.
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