
Beste Zoerserlaar
Een nieuw jaar is ingezet. Graag blik 
ik met u terug op 2014. Tegelijk kijken 
we met vertrouwen naar de toekomst.

CD&V blijft inzetten op sociale 
cohesie.  We vroegen aandacht voor 
de vele vrijwilligers in onze gemeente 
en waakten over een doeltreffende 
werking van onze BIN’s. Een veilige, 
warme buurt is het beste wapen tegen 
verzuring.

We openden de deuren van het Huis 
van het Kind, van waaruit de gezins-
ondersteunende diensten nog beter 
hun taak kunnen vervullen.

Terwijl we supporterden voor onze 
Duivels op WK, motiveerden we 

Zoerselse sportclubs om hun passie 
te beoefenen.  Waar mogelijk creëren 
en ondersteunen we warme ontmoe-
tingen die mensen uit hun sociaal 
isolement kunnen halen.

We werken aan een nieuw licht-
plan waarbij milieu-, veiligheids- en 
financiële doelstellingen hand in hand 
gaan. Allemaal dragen we ons steentje 
bij om een black-out te voorkomen. 
Mocht het een keer zover komen, 
dan hebben we in Zoersel de nodige 
procedures uitgewerkt.

Heeft u op onze infoavond tips geno-
teerd om een burn-out te vermijden 
of  weet u nu beter hoe ermee om te 
gaan?  De talrijke initiatieven van onze 
partij om het zorgende en sociale in 

de verf  te zetten, zijn u zeker niet 
ontgaan.  

Er staan nog veel boeiende projecten 
op stapel. Denk aan de opening van 
de nieuwe bib,  verenigingslokalen 
in Zoersel en de nakende herinrich-
ting van Halle-dorp met de nieuw-
bouw van de school.  

Inderdaad, met het ganse team zetten 
we ook dit jaar onverminderd in op 
een bruisend en zorgzaam Zoersel!

In naam van de ganse CD&V-ploeg 
wens ik u en uw familie veel geluk, 
liefde & gezondheid voor 2015!

Roel Van Elsacker

Fractieleider 
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2015 in cijfers
Schepen van Financiën Bart Sebreghts legt uit hoe Zoersel in 
moeilijke financiële omstandigheden een bruisende en zorgzame 
gemeente kan blijven met een lage uitstaande schuld en met een 
van de laagste belastingspercentages in Vlaanderen.

De ontvangsten uit personenbelas-
ting zijn lager dan voorzien, alsook de 
Vlaamse middelen voor jeugd, sport, 
cultuur en onderwijs. En nu onze 
veiligheidsdiensten samen met die van 
andere gemeenten zijn ondergebracht 
in een groter geheel, stijgen de kosten 
met € 400 000. Als gemeente hebben 
we hier amper impact op.

Schuldafbouw verder zetten en schuld-
opbouw verder vermijden zijn de 
ingrediënten om Zoersel op lange ter-

mijn financieel gezond te houden. Het 
OCMW wordt in 2015 schuldenvrij en 
de uitstaande schuld van de gemeente 
doen we, door verkoop van patrimo-
nium en het spreiden van investeringen, 
dalen met € 1,5 miljoen.

De komende 5 jaar staat er veel op het 
programma, zoals rioleringswerken 
en structureel wegenonderhoud. We 
maken werk van verenigingslokalen 
aan de Kapelstraat ter vervanging van 
het Zonneputteke, de nieuwe school 

in Halle, de aankoop van gronden van 
Antonia en tennisinfrastructuur aan De 
Kievit, een nieuwe technische dienst en 
restauratie- en onderhoudswerken aan 
kerken en pastorijen. Goed voor een 
totaalplaatje van ruim € 20 miljoen.

Belastingsverhogingen komen er niet. 
Wel bekijken we de eigen werking 
kritisch. Gebouwen met een beperkt 
gebruik stellen we in vraag. De toela-
ges en initiatieven die zorgen voor een 
bruisende gemeenschap, blijven behou-
den. Speciale aandacht blijft gaan naar 
kwetsbare groepen onder meer door 
het verder uitwerken van de Z-pas.

Op 6 dec. mocht schepen van 
Cultuur Katrien Schryvers de 
jaarlijkse cultuurprijs uitreiken. 
Op advies van de cultuurraad 
ging die naar Ivo Van Vaeren-
bergh. Naast ondernemer en 
voorzitter van onze lokale afde-
ling, is Ivo een liefhebber en 
promotor van kunst en cultuur.

In 1989 kocht Ivo het Zoerselhof. Hij 
renoveerde het 18e eeuwse gebouw 
met respect voor het oorspronkelijk 
uitzicht en karakter. Het gebouw werd 
beschermd als monument en de tuin is 
een prachtig park dat regelmatig wordt 
opengesteld en waar plek is voor heden-
daagse kunst.

Later zette Ivo mee zijn schouders 
onder de restauratie van het bezoe-
kerscentrum in het Zoerselbos en het 
Pescheurorgel in de Sint-Elisabethkerk. 

In het kader van Kunst in Zoersel, 
waarvan Wivina Demeester bezieler 
was, organiseerde hij in de jaren ‘90 mee 
tentoonstellingen hedendaagse kunst 
in het park van Halle. En hij bracht het 
Vlaams Radiokoor naar Zoersel, dat nu 
een vaste plek heeft in de cultuuragenda.

“Dat Ivo Van Vaerenbergh de cultuur-
prijs kreeg, is niet zozeer omwille van 
een speciale verdienste in 2014, maar 
wel als waardering voor zijn inzet voor 
cultuur gedurende vele jaren,” aldus 
Katrien. De beloning van € 500 vanuit 
de gemeente schonk Ivo aan Huize 
Monnikenheide.

Ivo Van Vaerenbergh 
wint cultuurprijs

Save the date
Onze winterwandeling gaat dit jaar 
door op 1 febr. ’15. Afspraak om 10u 
in zaal De Vriendenband, Bethaniëlei 
108b. Na een trip door Sint-Antonius 
genieten we van een hapje, drankje en 
leuke babbel. Iedereen welkom! Wie 
blijft eten betaalt € 5/pers. Inschrijven 
via luc.kennis@zoersel.be 
of  0477 25 88 65.

Waarop letten in de zoektocht naar een 
eigen stek? Samenwonen, wat houdt 
dat in? Op de infoavond over (sa-
men)wonen, bouwen en lenen van 
JONGCD&V geven experts een hel-
dere uitleg. De avond is gratis en gaat 
door op 12 maart ’15 in het administra-
tief  centrum, Handelslei 167.
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Erkenning en 
subsidie voor 
Huis van het Kind
Onze erkennings- en subsidie-
aanvraag voor het Huis van het 
Kind werd positief onthaald 
door Kind & Gezin. “Ons dossier 
scoort blijkbaar erg goed in ver-
gelijking met andere,” vertelt 
schepen van Jeugd en kinder-
opvang Wim Govers.

Bedoeling is om binnen het Huis van 
het Kind het aanbod aan diensten pre-
ventieve gezinsondersteuning samen te 
brengen. Zo kan iedereen er onder één 
dak geholpen worden, dankzij juiste de-
tectie en doorverwijzing op maat. Het 
Zoerselse Huis van het Kind ligt aan de 
Handelslei en opende in mei de deuren. 
“Dat we officieel erkend worden, is 
een kroon op het geleverde werk,” zegt 
Wim fier. De opvoedingswinkel heeft 
er al een plaats. In de loop van dit jaar 
volgen nog andere diensten.

Nieuwe looppiste 
in Halle
Sinds november biedt een nieuwe looppiste doorheen het groen 
van Ranst, Schilde en Zoersel een nieuw actieterrein voor looplief-
hebbers. Bloso en de provincie zorgen voor de materiële onder-
steuning, de lokale besturen voor de plaatsing en het onderhoud.

“De nieuwe omloop voldoet aan alle 
eisen om als zodanig erkend te wor-
den,” vertelt schepen van Sport Bart 
Sebreghts. “Het parcours ligt in een 
natuurvriendelijke omgeving, er is 
bewegwijzering, afstandsindicatie en 
de paden zijn voornamelijk onverhard 
en breed genoeg om in groep te lopen. 
Bovendien kan het looppad zowel in 
de zomer als bij daglicht in de winter 
gebruikt worden.”

De omloop telt 3 lussen van verschil-
lende afstanden, 1 in elke gemeente en 

samen goed voor 15 km loopplezier. 
De startplaats in onze gemeente ligt 
vlakbij de Sint-Jozefskapel in Halle. 
Onderweg kan u kiezen of  u de Zoer-
selse lus blijft volgen of  ook die van 
Schilde of  Ranst en dus minder of  
meer afstand loopt.

Nieuwe mogelijkheden voor Halle
Studiebureaus werkten al ideeën uit voor de herinrichting van 
het dorp van Halle. Met de aankoop van de site Van Aerde op de 
Driesheide enkele maanden geleden, kreeg dit PPS-project er een 
element bij. Gemeenteraadslid Jan De Prins zag in dit perceel heel 
wat mogelijkheden en stelde voor om het mee op te nemen in het 
onderzoek naar de herindeling van de dorpskern.

“Een combinatie tussen bijv. een 
sportbos, woongelegenheden en poly-
valente ruimten voor verenigingen zou 
mooi zijn. Ook in het onderzoek naar 
een goede locatie voor de basisschool 
moeten we deze gronden meenemen,” 

vertelt Jan, “Onderzoek dat de eco-
nomische haalbaarheid, veiligheid en 
mobiliteit in kaart brengt, zal leiden tot 
het beste resultaat voor de invulling van 
dit perceel.”



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)

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

Colofon
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e Woonbegeleiding uit de startblokken
Mensen met een geestelijke zorgnood of psychosociale kwets-
baarheid vinden vaak moeilijk op eigen kracht een betaalbare en 
kwaliteitsvolle huurwoning. Slagen ze er toch in, dan gebeurt het 
dat ze de woning niet kunnen behouden omdat ze zich ongepast 
gedragen of niet voldoen aan de huurdersverplichtingen.

Daarom ondertekenden Sociaal Ver-
huurkantoor Het SAS, de Sociale Huis-
vestings-maatschappij De Voorkempen 
Helpt Elkander, de Intergemeentelijke 
Vereniging Lokaal Wonen, gemeente 
& OCMW Zoersel, PZ Bethanië en 
Psychiatrische Thuiszorg en Beschut 
Wonen De Sprong op 15 dec. een 
samenwerkingsovereenkomst waarmee 

ze zich engageren om vanaf  januari te 
voorzien in een aanbod van woonbege-
leiding.

“Dankzij subsidie vanuit de provin-
cie kunnen we een woonbegeleider 
aanstellen. In samenwerking met de 
stuurgroep zal hij het project in praktijk 
omzetten,” vertelt OCMW-voorzitter 

Katrien Schryvers. Zij wil woonbe-
geleiding een vaste plek geven in het 
Zoersels zorglandschap. In de toekomst 
kan de doelgroep worden uitgebreid tot 
daklozen, jongeren uit de jeugdzorg, 
mensen die huren in de private huur-
sector…

Zuinige kerstverlichting in heel de gemeente
In Sint-Antonius kocht de middenstand 
een aantal jaren geleden kerstverlichting 
en zorgde de gemeente voor de nood-
zakelijke bevestigingsmaterialen. “Jaren 
was deze verlichting door zijn eenvoud 
één van de mooiste in de regio. Het 
werd echter moeilijk om nieuwe lamp-
jes te vinden en de verlichting werd te 
duur in verbruik,” vertelt schepen Luc 
Kennis, “Intussen bestaat er, in tegen-
stelling tot enkele jaren geleden, mooie 
led-verlichting. Vorig jaar beslisten we 
dus om samen met de middenstand te 
investeren in nieuwe kerstverlichting.” 
In Zoersel en Halle, waar voorheen 
kerstlichtjes gehuurd werden, han-
gen vanaf  nu dezelfde lichtjes. 

Dankzij de nieuwe led-verlichting 
verbruiken we 84 % minder. Bovendien 
gaat de kerst- en monumentverlichting 
uit tussen 23 uur ’s avonds en 6 uur ’s 
morgens.  

Goed voor de arbeiders van de tech-
nische dienst is dat de verlichting 
makkelijk te hangen is. Deze mannen 
waren ook verantwoordelijk voor de 
met lichtjes opgetuigde bomen aan. 
De Bijl in Zoersel, de kerk in Halle en 
het gemeentehuis in Sint-Antonius. Zo 
hebben zij ook daar gezorgd voor een 
warme kerstsfeer.


