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Wij wensen u van harte een mooi en gezond 2014, 
met veel hartverwarmende momenten, boeiende 
ontmoetingen en inspirerende uitdagingen. 

Een warm 2014 gewenst!

Koop de oranje handschoenen en  
steun een goed doel
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Continuïteit in de Zoerselse financiën
Duurzaam investeren in de Zoerselse leefgemeenschappen, een 
strak budgettair beleid en een focus op het beheer van de schuld-
positie. Dat zijn al jarenlang de ingrediënten van het Zoerselse 
budget en de meerjarenplanning.

Nu is dat niet anders. “Heel wat over-
heden moeten draconische maatrege-
len nemen om orde te brengen. Wij 
daarentegen plukken de vruchten van 
het verleden. We kunnen budgettaire te-
genvallers –zoals de enorme stijging van 
de politie-uitgaven– opvangen en verder 
investeren in wat CD&V-Zoersel belang-
rijk vindt,” stelt schepen voor financiën 
Bart Sebreghts onomwonden.

Een greep uit de voorziene investeringen
• Meer dan € 10 miljoen voor het on-

derhoud en de aanleg van wegen n.a.v. 
rioleringsprojecten.

• Een nieuwe school bouwen in Halle.
• Gronden aankopen voor sportinfra-

structuur (voetbal & tennis).
• Een nieuwe dienst openbare werken 

bouwen aan het Zonneputteke.
• Huisvesting voor enkele culturele ver-

enigingen zoals de toneelkringen Tilia 
en WIK, fotoclub Obscura en Harmo-
nie Eendracht.

• Investeren in e-dienstverlening om tot 
een 24u/24 service te komen voor de 
basisdienstverlening.

Ook in de dagelijkse uitgaven leggen we 
accenten. We ondersteunen de werking 

van het woonzorgcentrum tijdens de 
opstartfase. We versterken het sociale 
beleid met een actieve werking naar seni-
oren toe en initiatieven rond gezondheid 
en armoedebestrijding. We maken extra 
middelen vrij voor het onderhoud van 
gebouwen. Nieuwe beheersformules 
moeten leiden tot efficiëntiewinsten. 
Een conciërge voor de Kapel en een ex-
terne beheerder voor het Koetshuis kun-
nen de kwaliteit voor zowel verenigingen 
als voor privaat gebruik verbeteren. 
De ondersteuningsmaatregelen voor 
onze verenigingen blijven onaangeroerd 
en er is aandacht voor kleinere initia-
tieven, zoals een cultureel aanbod voor 
kinderen, culturele jaarthema’s, aandui-
ding van loopomlopen, een skateter-
rein, aandacht voor brandpreventie in 
jeugdlokalen, enz.
Het behoud van de belastingspercenta-
ges was één van de uitgangspunten voor 
het meerjarenplan. Zo blijven we in een 
koppositie in Vlaanderen.
“CD&V is zeer tevreden met het budget 
en meerjarenplan,” zegt fractieleider 
Roel Van Elsacker. “De weerhouden 
acties zijn een resolute keuze voor het 
verder uitbouwen van Zoersel als zorg-
zame en bruisende gemeente.”

Mee op stap?
Wat gebeurt in een commissiezaal van 
het Vlaams Parlement? Waar zijn de 
kantoren van de parlementairen? Wilt 
u het van dichtbij bekijken, dan bent u 
van harte welkom op vrijdag 21 febru-
ari. 

We vertrekken om 13u met de bus aan 
Café De Lindeloo (Dorp 103). In het 
parlement geeft Katrien Schryvers, 
onze OCMW-voorzitter en Vlaams 
volksvertegenwoordiger, een rondlei-
ding. Rond 16u30 rijdt de bus weer naar 
Zoersel. Wie zin heeft, kan nog gezellig 
mee napraten. Inschrijven doe je door 
te mailen naar info@zoersel.cdenv.be. 
Wie meerijdt met de bus betaalt € 6.

Zondag 2 februari trekken we de wan-
delschoenen aan voor onze jaarlijkse 
winterwandeling. U en uw gezin zijn 
welkom voor een mooie tocht door de 
Halse bossen. Nadien genieten we van 
een hapje en een drankje. Afspraak om 
10 uur aan zaal St. Maarten (Lindedreef  
16). Meer info en inschrijven via luc.
kennis@zoersel.be of  0477 25 88 65. 
Deelname voor de lunch kost € 5.

Jongeren in actie
Op 14 december zamelde 
JONGCD&V kinderspullen en -kleding 
in. De actie werd een groot succes. Het 
ingezamelde materiaal ging integraal 
naar Moeders voor Moeders.

100 in ’t kwadraat 
voor Haiyan
Gemeenteraadslid Jan De Prins organi-
seerde een actie om geld in te zamelen 
ten voordele van de slachtoffers van de 
taifoen die in november over de Filipij-
nen raasde. Onze fractie sponsorde en 
fractieleider Roel Van Elsacker plonste 
mee. In totaal werd € 13 980 ingeza-
meld.



In het kader van de najaarsactie rond 
gezonde voeding gingen Zoerselse 
leerlingen naar een toneelvoorstelling 
rond gezondheid, kregen senioren 

een gezond ontbijt, een kijk-, luister- 
en proefdag, een infomoment over 
diabetes en over de voedselzandloper, 
en konden marktbezoekers een sapje 
trappen met de sappentrapper. 

In het administratief  centrum vond 
u gezonde receptjes. Begin november 
kon u er ook niet naast het kunstwerk 
van de Landelijke Gilde kijken. Het was 
helemaal vervaardigd uit groenten en 
vormde het beste bewijs dat gezond, 
betaalbaar en van eigen bodem hand in 
hand kunnen gaan.
We hopen van harte dat onze actie u 
geïnspireerd heeft bij het maken van 
goede voornemens voor 2014! Ge-
zonde voeding en voldoende beweging 
zijn immers essentieel voor een goede 
gezondheid.
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Onthulling kunstwerk aan nieuw woonzorgcentrum
Eind september opende Vlaams minister Jo Vandeurzen officieel 
ons nieuwe woonzorgcentrum De Buurt. Op 24 november kreeg 
het gebouw er een bijzonder kunstwerk bij, getiteld ‘Er woont 
iemand anders in mijn hoofd’.

Vanuit de gemeente promoten 
we graag mee het belang van 
gezonde voeding. Zo geven we, 
o.l.v. onze schepen verantwoor-
delijk voor gezondheidsbeleid 
Katrien Schryvers, actief invul-
ling aan het Charter Gezonde 
Gemeente dat we in april on-
dertekenden.

Ontwerper is Luk Van Soom uit Rijkevor-
sel, die in 1992 ons land vertegenwoordig-
de op de Wereldtentoonstelling in Spanje. 
In zijn werken zoekt hij naar de grenzen 
van de realiteit, ook bij dit kunstwerk. Het 
is een rechtopstaande man wiens aange-
zicht naadloos overvloeit in een op haar 
hoofd staande vrouw. Het beeld is opge-
dragen aan mensen met dementie.

“We plaatsten het beeld bewust buiten 
aan de ingang van het woonzorgcentrum. 
Het is bedoeld voor bewoners, bezoekers 
én passanten,” zegt OCMW-voorzitter en 
schepen voor Cultuur, Katrien Schryvers, 
“Het beeld kadert in de doelstelling ‘kunst 
in de open ruimte’. Gezien de toegankelijk-
heid doet het ongetwijfeld heel wat mensen 
stilstaan bij de dementieproblematiek.

Heel wat mensen hebben financiële 
moeilijkheden. Ze zitten dan gevangen 
in een kooi van beperkingen, schulden, 
slechte huisvesting, eenzijdige voeding, 
afgesloten van sociale activiteiten... Vaak 
botsen ze op een muur van onbegrip 
en soms ontbreekt het hen aan hulp-

verlening, omdat ze de stap niet durven 
zetten of  de weg niet vinden.
Het OCMW zet bewust sensibiliserings-
acties op om meer begrip te creëren 
voor deze mensen. “Tegelijk willen we 
inwoners signalen leren herkennen en 
mensen die nood hebben over de streep 
trekken om de hulpverlening waarop 
ze recht hebben, ook te vragen,” vertelt 
ocmw-voorzitter Katrien Schryvers. “Zo 
gaan we een stap verder dan enkel te 
focussen op individuele hulpverlening.”
“We ontwikkelden daarom het Grote 
Budgetspel,” vervolgt ze, “een ludieke 

manier om mensen te laten ervaren hoe 
het is om met een beperkt inkomen 
elke dag weer keuzes te moeten maken:  
gezonde of  goedkope voedingsmidde-
len? De Sint of  de tandarts? Het lidgeld 
van de vereniging of  de verzekering van 
de wagen?” Heel wat bezoekers van de 
kerstmarkt namen deel en de reacties 
waren heel positief.

Een beperkt budget zet je voor 
moeilijke keuzes

Een felle hap geeft nieuwe energie!

Hoe de eindjes aan mekaar knopen 
met een beperkt budget? Dat was 
de inzet van het Grote Budgetspel 
waarmee de gemeente en het 
OCMW op de jaarlijkse kerstmarkt 
haar deelnemers uitdaagden.
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Met het oog op de Europese richtlijnen 
om tegen 2015 de kwaliteit van het water 
te verbeteren, investeerde onze gemeen-

te de afgelopen jaren sterk in riolerings-
werken, dit in samenwerking met Pidpa. 
“In 2006 droegen we de rioleringen en 

het onderhoud van onze grachten over 
aan Pidpa”, vertelt Luc Kennis. “Pidpa 
bracht Zoersel in kaart en maakte het 
zoneringsplan op. In de groene gebieden 
van dit plan ligt nog geen riolering. De 
oranje gebieden zijn al wel voorzien van 
riolering en de rode gebieden zijn zones 
die te ver af  liggen van de andere ge-
bieden. Daar worden IBA’s, individuele 
waterzuiveringsinstallaties, voorzien.”

“Vóór het jaar 2000 was slechts 29,9 % 
van Zoersel gerioleerd. Vandaag is dat 
50 tot 55%,” aldus Luc. “Een grote stij-
ging dus, zeker als we weten hoeveel tijd 
de werken in beslag nemen. We moeten 
rekenen op een looptijd van 6 jaar voor 
een project effectief  kan starten.”

Opnieuw vis in het water
Het gevolg van deze investeringen is een 
sterke verbetering van de waterkwaliteit, 
bevestigt Luc: “Bij elk project leggen 
we een gescheiden stelsel aan. Zo wordt 
het vuilvracht (DWA) afgevoerd in een 
buis en komt er enkel regenwaterafvoer 
(RWA) in de open gracht terecht.”

Ook inwoners merken de verandering. 
“Ik geloofde deze zomer m’n eigen ogen 
niet toen ik langs ‘t Groot Schijn jogde 
en een reiger zag opvliegen met een 
levende paling in z’n bek”, zegt Jan De 
Prins, gemeenteraadslid en sportliefheb-
ber. Inderdaad, sinds de opstart van de 
rioleringswerken is het beekwater zoda-
nig verbeterd, dat er ook opnieuw vis te 
vinden is in de Halse beek. 

In het meerjarenplan ’14-’19 wordt meer 
dan € 9.000.000 voorzien om het duur-
zaam rioleringsbeleid verder te zetten. 
Een goeie zaak voor mens en dier!

Werken in uw buurt?
Momenteel wordt er gewerkt in de Wa-
terstraat en in Brakenberg. De volgende 
jaren staan o.m. Sint-Martinusstraat, 
Herentalsebaan, Graffendonk en Boe-
renkrijglaan op de planning. Vragen over 
werken in uw buurt? Neem contact op 
met Luc Kennis (luc.kennis@zoersel.be
 0477 25 88 65)

Rioleringswerken goed 
voor waterkwaliteit

T.o.v. 10 jaar geleden is de kwaliteit van onze waterlopen enorm 
verbeterd. Dat is vooral te danken aan investeringen in riolerings-
werken die onze gemeente deed. Gezonde, propere waterlopen 
zijn een verrijking voor het landschap en essentieel voor natuur en 
landbouw. Bovendien beperken ze schade en hinder bij overstro-
ming. Luc Kennis, onze schepen voor openbare werken en land-
bouw, verklaart hoe deze verbetering ontstaan is.


