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Katrien Schryvers 
opnieuw in het 
Vlaams Parlement

Met de vorming van de fede-
rale regering veranderde er een 
en ander in de parlementen. Zo 
werd Kris Peeters, die de eed af-
legde als federaal minister, opge-
volgd door Katrien Schryvers.
Tijdens de vorige periode was 
Katrien voorzitter van de com-
missie Welzijn en ook nu zal 
zij welzijnsthema’s opvolgen. 
“Kinderrechten, gezinsthema’s 
en jeugdzorg liggen me nauw 
aan het hart,” verduidelijkt ze, 
“net als heel wat zorgthema’s 
zoals ouderenzorg of geestelijke 
gezondheidszorg. Met de 6de 
staatshervorming krijgt Vlaan-
deren er op dit vlak heel wat 
bevoegdheden bij.” Daarnaast 
is Katrien lid van de commis-
sie Wonen, waar zij zich vooral 
zal toeleggen op de link tussen 
wonen en welzijn. “Natuurlijk blijf 
ik dossiers die ik vorige legisla-
tuur opstartte verder opvolgen,” 
vult ze aan, “denk aan de regel-
geving m.b.t. begraafplaatsen en 
lijkbezorging of aanpassing van 
de schenkings- en successierech-
ten aan onze evoluerende maat-
schappij, want ook daar is er nog 
veel werk. Vanzelfsprekend volg 
ik ook een aantal regionale dos-
siers op, zoals de toekomstige 
bestemming van het vliegveld 
Malle-Zoersel.”



Inschrijven voor sociale woning voortaan 
ook mogelijk in Wooninfopunt

“Als OCMW-voorzitter merk ik dat 
heel wat mensen te maken hebben met 
een woonproblematiek,” zegt Katrien 
Schryvers, “Vaak is een aanmelding bij 
een sociale huisvestingsmaatschappij of  
een sociaal verhuurkantoor een eerste 
stap naar betaalbaar en zelfstandig 
wonen. Een aantal Zoerselaars heb-
ben echter moeilijkheden om tot het 
kantoor van SHM De Voorkempen of  
SVK Het Sas in Sint-Job-in-‘t-Goor te 
geraken. Het openbaar vervoer biedt 
immers geen vlotte verbinding tussen 
deze gemeenten. “Dat en het feit dat 1 
bezoek vaak niet volstaat om een aan-
vraag te behandelen, vormde voor veel 
mensen een drempel,” 

Het OCMW nam daarom het initiatief  
om inschrijvingen voor een sociale 
huurwoning mogelijk te maken via het 
gemeentelijk wooninfopunt. Omdat 
beiden onder hetzelfde dak werken, 
kan een doorverwijzing van bijv. een 
OCMW-cliënt naar het Wooninfopunt 
nu heel makkelijk gebeuren.

Katrien Schryvers, die ook voorzitter 
is van de Interlokale Vereniging voor 
Lokaal Woonbeleid, is tevreden: “Het 
vereenvoudigen en plaatsonafhankelijk 
maken van een inschrijving voor een 

sociale woning is één van de actiepun-
ten die voortvloeien uit het woonbe-
leidsplan dat de gemeenteraad onlangs 
goedkeurde.” Na een evaluatie in 
Zoersel zal worden bekeken of  woon-
infopunten in andere gemeenten hun 
dienstverlening ook kunnen verruimen. 
Op lange termijn moet een digitale 
aanvraag mogelijk worden.

Wooninfopunt  
administratief  centrum (Handelslei 167) 
Vrijdag: 8u30 - 12u30 
Donderdag: 18u - 20u (om de 5 weken)

Vragen over wonen? Meer 
weten over premies, veiligheid, 
aanpassingen…? Het Wooninf-
opunt geeft antwoorden. En 
sinds kort kan u er ook inschrij-
ven voor een sociale huurwo-
ning. Zoersel is daarmee de 
eerste gemeente in de regio die 
deze dienstverlening aanbiedt.
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OCMW lanceert Z-pas
Wie een beperkt budget heeft, moet keuzes maken. Vaak geeft 
men dan geen voorrang aan ontspannende, culturele en sportieve 
activiteiten. Dat kan sociale isolatie in de hand werken. De OCMW-
raad besliste daarom om een Z-pas in te voeren. Die geeft 50% 
korting op gemeentelijke activiteiten.
Zoerselaars met een leefloon, in schuld-
bemiddeling of  collectieve schulden-
regeling, mensen uit de gemeente die 
onder de Europese armoedegrens 
leven en Zoerselse ouderen met een 
inkomensgarantie kunnen zo’n Z-pas 
krijgen. In een eerste fase kan de pas 
gebruikt worden voor schoolactiviteiten 
of  activiteiten georganiseerd door ge-
meente en OCMW Zoersel. Denk aan 

voorstellingen in De Bijl en de Kapel, 
betalende vakantieactiviteiten binnen 
het gemeentelijke aanbod, het gemeen-
telijk kinderatelier of  activiteiten van de 
seniorenraad (excl. meerdaagse uitstap-
pen).

“De kansenpas is er voor jong en 
oud die te maken heeft met financiële 
problemen. Zo willen we de toegang 

tot een aantal activiteiten vergemakke-
lijken,” zegt OCMW-voorzitter Katrien 
Schryvers. “In de toekomst willen we in 
de samenspraak met onze verenigingen 
bekijken hoe we ook daar de toegan-
kelijkheid kunnen verhogen, door bijv. 
een korting op het lidgeld.”
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Save the date
Onze winterwandeling gaat dit jaar 
door op 1 februari ’15. Na een verkwik-
kende trip door Sint-Antonius genieten 
we samen van een hapje, drankje en ge-
zellige babbel. Wie blijft eten betaalt € 
5/persoon. Inschrijven via luc.kennis@
zoersel.be of  0477/25 88 65.

Donderdag 4 december organiseert 
Vrouw & Maatschappij Zoersel in de 
Kapel van het administratief  centrum 
(Handelslei 167) een infoavond over 
burn-out. Luc Swinnen, arts, auteur, 
bedrijfsconsulent en coach rond stress, 
emoties en geluk geeft een uiteenzet-
ting over de risicofactoren en mogelijke 
oplossingen. Inkom is gratis.

Confronterende week 
van de armoede
Leven in armoede is meer dan voorzichtig omgaan met beperkte 
financiële middelen. De keuzes die mensen in armoede moeten 
maken, hebben vaak grote gevolgen op sociaal vlak. Om dat besef 
te doen groeien en zo meer acties te kunnen ontwikkelen om ar-
moede te bestrijden, organiseerde het OCMW van 10 tot 17 okto-
ber een inleefweek.

Tijdens die week gingen 19 deelnemers 
(waaronder ook gezinnen) de uitdaging 
aan om 7 dagen rond te komen met 
een beperkt budget. Geen evidentie, 
zo bleek. “Het doet toch iets met je,” 
schrijft iemand op de blog op www.
zoersel.be/inleefweekarmoede. Uit de 
verhalen blijkt dat vooral het sociaal 
leven eronder lijdt. “Iets drinken met 

vrienden, naar het voetbal gaan kijken, 
een cadeautje kopen… het is moei-
lijk met slechts €50 per week,” vertelt 
OCMW-raadslid Paul Van Wesenbeeck. 
Gemeenteraadslid Roel Van Elsacker 
beaamt dit: “Je wordt genoodzaakt tot 
een kort kantinebezoek na de sport 
van zoon of  dochter. Of  ik blijf  zelfs 
weg van zulke gelegenheden om geen 
excuus te moeten verzinnen.” Toch 
krijgt de actie veel positieve reacties. 
“We zijn ervan overtuigd dat we veel 
mensen even hebben doen stilstaan bij 
de problematiek van armoede, ook hier 
‘om de hoek’ in onze eigen gemeente,” 
legt Roel uit.

OCMW-voorzitter Katrien Schryvers 
bracht een nacht door in de crisisop-
vang van Kina, waar mensen worden 
opgevangen die omwille van een 
psychosociale situatie acuut nood 
hebben aan een verblijfplaats. Terwijl 
mensen daar verblijven, organiseren 
de OCMW’s een intensief  traject van 
begeleiding om hen een structurele 
oplossing te bieden. Hoe Katrien haar 
verblijf  in Kina ervoer, leest u op www.
zoersel.be/inleefweekarmoede.

Wegdek E34 
vernieuwd
Het wegdek van de E34 tussen Ranst 
en Nederland kende vroeger heel wat 
verzakkingen of  beschadigingen, met 
onaangename gevolgen voor wegge-
bruikers en extra geluidsoverlast voor 
omwonenden.

Afgelopen zomer werd, op initiatief  
van onze voormalige minister van Mo-
biliteit Hilde Crevits, het wegdek van 
deze snelweg tussen Zoersel en Oele-
gem (Ranst) in beide richtingen opge-
broken en vernieuwd, wat het rijcom-
fort en de verkeersveiligheid aanzienlijk 
verbeterde. Dankzij het nieuwe asfalt is 
er in onze kernen Halle en Zoersel ook 
beduidend minder geluid te horen. Een 
grote verbetering op vele domeinen 
dus!

Quiz JONGCD&V weer een succes
Vrijdag 17 oktober organiseerde 
JONGCD&V voor de tweede maal een 
quiz. Het werd opnieuw een topeditie 
waaraan maar liefst 20 ploegen deelna-
men! De winnaar kreeg een rondleiding 
en etentje in het Vlaams Parlement. 
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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
Steffen Van Roosbroeck
(steffen.vanroosbroeck@gmail.com)
www.aarschot.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

Alles oké op de wc?
Eind september ging de nieuwe gezond-
heidsactie van onze gemeente van start. 
Deze staat dit keer in het teken van 
darmkanker. “Onder de slogan ‘Alles oké 
op de WC?’ willen we de problematiek 
bespreekbaar maken en het belang van 
preventie onderstrepen,” aldus OCMW-
voorzitter en initiatiefnemer Katrien 

Schryvers. Dikke darmkanker is een van 
de 3 meest voorkomende kankers in 
Vlaanderen. Jaarlijks overlijden zo’n 1800 
mensen aan de ziekte. Toch kan de kans 
op overleven oplopen tot 95% als men 
er vroeg bij is. Naast een oproep alert te 
zijn voor signalen wil de actie ook de 56- 
tot 74-jarigen aanzetten om mee te doen 

aan het gratis bevolkingsonderzoek. Surf  
daarvoor naar www.bevolkingsonder-
zoek.be. Ook een gezonde levensstijl is 
een waardevolle preventiemaatregel.

Feestbus brengt jongeren gratis van oud naar nieuw

Het einde van 2014 nadert en velen ma-
ken al enthousiast plannen om de over-
gang van oud op nieuw te vieren. Veel 
jongeren maken daarbij gebruik van de 
feestbus die De Lijn elk jaar inlegt. Sinds 
vorig jaar krijgen de gemeenten hiervoor 

geen steun meer van de provincie Ant-
werpen. Toch besloot Zoersel om ook 
nu weer de kosten voor de feestbus voor 
eigen rekening te nemen, zodat Zoer-
selse jongeren tijdens oudejaarsnacht 
gratis op hun feestbestemming kunnen 
geraken. JONGCD&V is tevreden: “Een 
veilige Bob op 31 december is een must. 
Jongeren – en hun ouders – kunnen met 
een gerust hart het nieuwe jaar inzetten,” 
aldus gemeenteraadslid Sofie Ghielens. 
Tickets zijn vanaf  begin december ver-
krijgbaar in het administratief  centrum. 
De dienstregeling van de feestbus staat 
op de website van De Lijn.

De Non is 25 jaar
In deelgemeente Halle mocht jeugdhuis 
De Non onlangs 25 kaarsjes uitblazen. 
Dit werd gevierd met een feestelijk 
galabal, lekkere hapjes en de nodige 
speeches. De Non is het oudste jeugd-
huis van Zoersel, maar heeft nog altijd 
een actieve werking. Jaarlijks staat het 
minifestival Non-Stop op de agenda en 
vorige legislatuur werd de binnenhuis-
inrichting vernieuwd. Wist u dat Axl 
Peleman zijn carrière startte in de repeti-
tieruimte boven het jeugdhuis? Schepen 
van jeugd Wim Govers is opgetogen met 
het engagement van de jongeren van De 
Non. Hij wil dit in de toekomst zeker 
blijven ondersteunen.

De dienst onthaalouders (Malle-Zoer-
sel) gevestigd in het gebouw De Vleugel 
in de Achterstraat bestaat 35 jaar. Alle 
onthaalouders vierden dit samen in het 
park van Halle. “Op dit moment zijn er 
een 40-tal onthaalouders actief  in Malle 
en Zoersel,” vertelt onze schepen Wim 
Govers, “Allen verdienen een dikke 
pluim voor het mooie werk dat zij leve-

ren.” Extra aandacht ging naar Mattie 
Jaspers. Vanaf  het begin bemande zij de 
dienst onthaalouders. Dit najaar gaat ze 
met pensioen. Dankjewel!

Dankjewel onthaalouders


