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Inleiding 

Zoersel, wat ligt onze gemeente ons nauw aan het hart! Een landelijke gemeente waar we graag 

wonen, waar we willen dat onze kinderen onbezorgd kunnen opgroeien en spelen, en waarin wie 

zorg nodig heeft goed omringd wordt en blijft deel uitmaken van onze gemeenschap. Een 

gemeente met tal van verenigingen met een grote dynamiek, zowel in de sport-, cultuur- als 

jeugdsector. 

Gedurende vele jaren is Zoersel in Vlaanderen voortrekker geweest op tal van domeinen. Denk 

maar aan het eerste structuurplan over hoe omgaan met de ruimte, het inspraakmodel, publiek-

private samenwerking, de integratie van gemeente en OCMW, enz. 

Het waren realisaties die wij vanuit CD&V samen met diverse partners (verenigingen, 

zorgvoorzieningen, private partners, andere gemeenten, . . .) mochten waarmaken. Denk aan de 

terreinen en het gebouw van de KFCE Zoersel, de bouw van de sportinfrastructuur in Sint-

Antonius, de samenwerking met Emmaüs om samen woonzorgcentrum De Buurt te bouwen in 

Zoersel, de brandweerpost in Sint-Antonius, … 

Realisaties waar we allemaal samen fier op mogen zijn. Omdat ze uitgaan van een duidelijke visie:  

- Doelgericht en efficiënt inzetten van de middelen. 

- Spaarzaam omgaan met de open ruimte. 

- Een beleid voeren in interactie met de inwoners en verenigingen. 

- De gemeentelijke diensten zo efficiënt mogelijk organiseren, zodat de dienstverlening 

voor de burger zo nabij en gemakkelijk mogelijk is. 

- Verenigingen en organisatoren van evenementen kansen bieden, omdat ze samen onze 

gemeente doen bruisen, en vereenzaming tegengaan. 

- Ervoor zorgen dat kwetsbare mensen de nodige hulp en zorg krijgen, en ook echt deel 

uitmaken van onze leefgemeenschappen. 

Samenwerking en goed partnership, het maakt dat we veel konden realiseren. Daarbovenop 

smeedde het ook banden tussen de verschillende verenigingen, wijkraden, bestuur, fracties, 

medewerkers, enz. En uw portemonnee, die voer er wel bij.  

De voorbije legislatuur konden we een aantal dossiers waarvan de wortels voorheen al werden 

gelegd verder afwerken. Zo werd in Halle de nieuwe school gebouwd  en in gebruik genomen en 

in Zoersel kwam er duurzame voetbalinfrastructuur en een moderne bibliotheek. Ook maakten 

we de planning verder op voor de nieuwe dienst openbare werken in Sint-Antonius.  

Op de beleidsdomeinen waarin we zelf verantwoordelijkheid droegen, zijn we erin geslaagd 

bakens te blijven verzetten: Zoersel is meer dan ooit een voorbeeld als zorgzame gemeente. 

Woonzorgcentrum De Buurt is niet meer weg te denken en biedt een thuis aan tal van Zoerselaars 

die omwille van zorgnood niet meer thuis kunnen blijven wonen. De sociale kruidenier, de 

Buurtbus, … ze maken intussen onlosmakelijk deel uit van Zoersel als zorgzame gemeente. 

Met de aanleg van riolering in verschillende buurten wordt systematisch voortgang gemaakt. De 

bouw van nieuwe verenigingslokalen aan de Kapelstraat is concreet gepland.  



3 

 

CD&V Zoersel – Verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2018 
 

Allemaal zaken die onze mandatarissen met veel overtuiging en enthousiasme hebben uitgewerkt 

en uitgevoerd.   

Dat we tevreden zijn over deze realisaties, neemt niet weg dat CD&V de voorbije legislatuur op 

een aantal domeinen op zijn honger bleef zitten. Dat we niet meer zelf aan het stuur zaten, liet 

zich immers voelen.  

Ondanks het feit dat we een aantal zaken konden realiseren samen met onze coalitiepartner, 

voelden we op een aantal beleidsdomeinen de voorbije jaren een gemis aan gedrevenheid en 

creativiteit.  

Waar is de drive om Zoersel de beste gemeente om wonen in Vlaanderen te maken? Waar is de 

ambitie om de beste dienstverlening in Vlaanderen te bieden?  Ook met betrekking tot 

communicatie verloor Zoersel haar koppositie.  Het wijkoverleg, waarvan we de vorige legislatuur 

zo veel leerden en dat ons in contact bracht met zovele inwoners, werd nooit heropgestart. 

Evenzo werd het onthaal voor nieuwe inwoners geschrapt. En de website, die ooit in de top drie 

in Vlaanderen prijkte, is aan vernieuwing toe.  

CD&V staat klaar om de handen uit de mouwen te steken en terug schwung te brengen in het 

beleid. Met inspiratie vanuit onze jaarlijkse huisbezoeken en ons thematisch overleg ‘Bij ons in 

Zoersel’ met deskundigen, verenigingen en geïnteresseerde inwoners, werkten een ambitieus 

programma uit.  

Onze speerpunten zetten we hier alvast voor u op  een rijtje: 

 Kei hart vooruit voor een FIETSVRIENDELIJKE gemeente 

 Kei hart vooruit voor AANGENAME Buurten 

 Kei hart vooruit in ECHTE DIALOOG met de burger 

CD&V Zoersel heeft een ploeg van enthousiaste kandidaten met een groot hart voor Zoersel. 27 

mannen en vrouwen die verbonden zijn met de gemeenschap, die actief zijn in het 

verenigingsleven, in onze buurtcomités, in zorginstellingen, … Zij weten wat er leeft in onze 

gemeenschap, en zijn gedreven om Zoersel terug op de kaart te zetten. Een ploeg met een 

enorme dynamiek, die met een groot hart voor onze inwoners, onze ondernemers, onze 

verenigingen, onze voorzieningen, onze natuur het beste van zichzelf wil geven. Een ploeg die 

initiatief wil nemen en daarvoor bruggen wil bouwen. Een ploeg die dat beleid wil uitwerken 

samen met de inwoners. Bovenal, een ploeg die de ambitie heeft Zoersel verder uit te bouwen 

als een hartelijke en zorgzame gemeenschap. Kortom, een ploeg die vooruit wil met Zoersel. En 

niet zomaar vooruit, maar wel kei hart! 
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KEI HART VOORUIT voor een LANDELIJK en GROEN Zoersel 
 

Graag en goed leven in Zoersel is leven in het groen. We zijn allemaal fier op onze groene 

gemeente en willen onze rijke natuur dan ook graag behouden. Wij als Zoerselaars genieten 

samen met toeristen van  wandelingen en fietstochten doorheen onze velden en bossen. 

Jeugdverenigingen leven zich er uit en ook sporters kunnen er hun hart ophalen. Dit alles in 

harmonie met de Zoerselse landbouwers, die we waarderen en ondersteunen. 

 

Kei hart vooruit voor een GROEN Zoersel, dat betekent 

kei hart vooruit voor een FIETSVRIENDELIJKE gemeente 

 

Kiezen voor onze natuur is resoluut kiezen voor de fiets. Naast een milieuvriendelijk alternatief 

om naar het werk, de winkel of de vereniging te gaan, is fietsen sociaal, goed voor je gezondheid 

en een leuke ontspanning. We stimuleren iedereen om er zoveel mogelijk op uit te trekken met 

Koning Fiets en engageren ons om bij beslissingen steeds de fietsbril op te zetten. Op die manier 

houden we al van bij de voorbereiding van verkeersingrepen of bouwprojecten en de planning 

van evenementen rekening met de fietser.  

Ons kei hart engagement om Zoersel uit te bouwen tot een fietsvriendelijke gemeente: 

 Veilig kunnen fietsen op comfortabele fietspaden, ook met elektrische fietsen, daar 

maken we een prioriteit van. Zo  voorzien we een nieuw en veilig fietspad langsheen de 

Sint-Antoniusbaan,  alsook een comfortabele fietsverbinding tussen wijk  De Kievit en 

KFCE Zoersel. Bovendien dringen we er bij het Vlaams Gewest op aan om ook een nieuw 

en veilig fietspad te voorzien langsheen de N12 tussen Malle en Sint-Antonius, en 

langsheen de Oostmallebaan. In Wandelweg, Hogedreef en Gestelsebaan bekijken we in 

samenspraak met de buurt de mogelijkheden. 

 Waar er geen volwaardig fietspad kan, willen we werken met fietssuggestiestroken. Dit 

alvast in volgende straten:  Kerkhoflei, Kwikaard, Jukschot, Heideweg, Sint-

Martinusstraat, Vogelzang, Sniederspad, Antwerpsedreef, Medelaar, Drengel, 

Herentalsebaan, Zoerselhofdreef, Langebaan, Kievit en Krekelenberg. 

 We maken werk van voldoende en goede fietsenstallingen. De fietsenstalling in het begin 

van de Olmenlei krijgt opnieuw een overdekking, in samenspraak met de gemeente 

Malle. Acties tegen fietsdiefstallen zijn mee prioritair in het politiebeleid. Gelet op de 

diefstal- en vandalismegevoeligheid kiezen we voor een bewaakte fietsstalling t.h.v. De 

Wissel en Ploeg Halle, door middel van camerabewaking. Zo kunt u uw fiets steeds met 

een gerust hart achterlaten.  

 Bij activiteiten en evenementen zetten we maximaal in op bereikbaarheid met de fiets. 

De gemeente kiest niet alleen voor eigen activiteiten voor bewaakte fietsenstallingen 

maar biedt ook het nodige materiaal en ondersteuning hiervoor aan aan verenigingen. 

 We maken opnieuw werk van de aanduiding en beveiliging van schoolfietsroutes, en dit in 

de drie deelgemeenten.  
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 In overleg met scholen, buurten en oudercomités bekijken we de mogelijkheden tot het 

inrichten van schoolstraten. 

 Gemeente & OCMW Zoersel moet zelf het goede voorbeeld geven. De fiets is het meest 

gezonde en vaak ook het snelste middel voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen. 

We willen het fietsen daarom nog meer ingang doen vinden bij alle medewerkers. 

 Voor kansarme gezinnen is het niet evident een fiets te kopen. Voor hen werken we een 

fietsotheek uit waar men voor kinderen fietsen kan uitlenen tot ze deze ontgroeid zijn. 

We realiseren dit in samenwerking met arbeidszorg. 

 De wandel- en fietsknooppuntenroutes die doorheen onze gemeente lopen zijn ook 

toeristische troeven. We zetten deze verder in de kijker en dragen zorg voor hun 

onderhoud en aantrekkelijkheid, onder meer door het voorzien van rustplaatsen. 

 In overleg met de provincie Antwerpen onderzoeken we of een fietsostrade tussen 

Zoersel en het station van Brecht mogelijk is. 

 In samenwerking met politie, scholen en verenigingen zetten we in op opleiding rond 

veilig fietsgedrag, fietsbehendigheid (onder meer door gebruik van een verkeerspark) en 

fietscontroles.  

 De vele trage wegen en fietsverbindingen die onze gemeente rijk is en interessante 

plekjes verbinden, versterken we.  

 We investeren in alternatieve fietsroutes, zodat je verplaatsen met de fiets snel en 

aantrekkelijk is. In de verschillende deelgemeenten onderzoeken we de mogelijkheden 

van een fietsnetwerk. 

 Voor de veiligheid van fietsers en voetganger is het van belang te voorzien in voldoende 

verlichting wanneer het donker is. We investeren in ledverlichting en maken een slim 

lichtplan op.  Wij doen het licht terug aan. 

 

Kei hart vooruit voor een GROEN Zoersel, dat betekent  

kei hart inzetten op MILIEUVRIENDELIJKE ALTERNATIEVEN voor de auto 

 

 We stimuleren en ondersteunen  initiatieven tot autodelen, onder meer door het voorzien 

van voorbehouden parkeerplaatsen. 

 Gemachtigde opzichters aan oversteekplaatsen dragen bij aan een veilig verkeer.  Zij 

verdienen de grootste appreciatie en ondersteuning.  

 Moet je te ver gaan om de fiets te nemen? Dan moet het openbaar vervoer een 

aantrekkelijk alternatief kunnen bieden. We sturen aan op een goede bediening van onze 

drie deelgemeenten door De Lijn. We bekijken hoe de Buurtbus kan rijden voor zoveel 

mogelijk mensen. 

 Het gebruik van milieuvriendelijke vervoersmiddelen stimuleren we door elektrische 

oplaadpunten te voorzien.  
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Kei hart vooruit voor een GROEN Zoersel, dat betekent  

kei hart vooruit voor een GEMEENSCHAPSVORMENDE ruimtelijke ordening 

 

 Nieuwe woongelegenheden? Fijn! Omringd door groen? Nog beter! Waar er nieuwe of 

vernieuwde woongelegenheden komen, voorzien we voldoende groen.  

 Open ruimten geven rust, lucht en licht, en zijn dus belangrijk om te vrijwaren in een 

ruimtelijk beleid. Daarom leggen we de focus op inbreiding: nieuwe woningen sluiten aan 

bij de kernen, zodat open ruimten groen blijven.  

 Om meer kansen te geven aan waardevol groen, kiezen we voor verdichting binnen het 

woongebied. 

 Via een Beleidsplan Ruimte Zoersel zetten we de bakens uit voor het toekomstig beleid 

inzake ruimtelijke ordening. Het bewaren van de authenticiteit van onze kernen, het 

versterken van de open ruimten en het voorzien van groene vingers vanuit het landelijk 

gebied tot in de kern, zijn daarbij onze krachtlijnen. 

 Met een stedenbouwkundige verordening zorgen we ervoor dat nieuwe 

woongelegenheden op maat van Zoersel blijven dat onze gemeente trendsetter wordt 

op het vlak van duurzaam bouwen en wonen, onder meer door bij nieuwbouw een 

groendak te voorzien op platte daken. 

 De dorpspleinen richten we in als aangename, groene ontmoetingsruimten. 

 We hebben oog voor de toegankelijkheid van de dorpskernen voor mensen die minder 

mobiel zijn en voor kinderwagens.  

 In de kernen verzekeren we de beschikbaarheid van voldoende parkeergelegenheid. We 

gaan daarvoor proactief op zoek naar achterliggende percelen. 

 We bewaren het karakter van de drie deelgemeenten en maken de openbare ruimte 

toegankelijk voor alle inwoners.  

 In de woonparkgebieden gaan we verdere opdeling van kavels tegen, zodat het groene 

karakter behouden blijft.  

 Betaalbaar wonen blijft een prioriteit. We bieden kavels met korting te koop  aan voor 

specifieke doelgroepen. Bouwen met erfpacht en inkoopmogelijkheid nadien blijft 

mogelijk. 

 Voor de problematiek van  de beperkte weekendzones die Zoersel heeft, zoeken we een 

oplossing via een ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 

Kei hart vooruit voor een GROEN Zoersel, dat betekent  

kei hart inzetten op een LANDELIJKE en DUURZAME omgeving 

 

 De voorbije jaren hebben we systematisch voortgang gemaakt met de aanleg van 

riolering. We maken verder werk van een doorgedreven waterzuivering en zetten nieuwe 

rioleringsprojecten op de planning. 
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 Het water laten we zoveel mogelijk lokaal infiltreren. Overstromingen voorkomen we 

door middel van een goed waterlopenbeheer.  

 Onderhouden wegen, bermen en grachten maken deel uit van een nette buurt. 

  Een nette buurt is zoveel aangenamer. Dat realiseren we met bermmeesters en een 

subsidie.  

 We gaan verder met een klantgericht afvalbeleid met een maandelijkse glas- en 

papierophaling, een professioneel uitgebouwd kringlooppark en een gescheiden ophaling 

van GFT- en restafval  met een correcte aanrekening aan de aanbieder. 

 We maken werk van samenwerking met andere gemeentelijke kringloopparken, zodat de 

burger er tijdens meer openingsuren terecht kan. 

 We dragen ons steentje bij aan de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen van de 

VN en streven naar een CO2-neutrale gemeente.  

 Onze buren die boeren ondersteunen we. Lokale producten zetten we graag in de kijker. 

 We zetten maximaal in op het behoud van het landelijke karakter. Elementen die 

daarnaar refereren, zoals de kerststal, het Lindepaviljoen, enz zetten we verder in de 

kijker. 

 We beheren het park Hallehof conform de plannen die daarvoor zijn opgemaakt en 

zorgen ervoor dat groen blijf en opnieuw uitnodigend wordt voor al onze inwoners. Op 

korte termijn worden de paden in het Hallehof heraangelegd.  

 De  uitvoering van de tweede fase van het Natuurinrichtingsproject Zoerselbos biedt een 

herwaardering van de wandel- , fiets- en ruiterfaciliteiten en een verfraaiing van de 

omgeving Slijkvoort. 

 De begraafplaatsen in de drie deelgemeenten worden respectvol onderhouden. Met de 

aanduiding van natuurbegraafplaatsen komen we tegemoet aan de wens van mensen om  

in een natuurlijke omgeving uitgestrooid te worden. Op de verschillende begraafplaatsen 

zorgen we ook voor een overdekte afscheidsruimte. 

 De bladkorven, die in de herfst in heel wat straten worden geplaatst voor de bladeren van 

de laanbomen, worden tijdig geplaatst en geledigd.  

 We zorgen dat het bezoekerscentrum in het Zoerselbos zijn educatieve en informatieve 

functie kan blijven vervullen. 

 Aan de vraag naar een hondenlosloopzone willen we tegemoetkomen. CD&V wenst dit 

gescheiden te houden van zones waar wandel- en fietsroutes door lopen.  
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KEI HART VOORUIT voor AANGENAME BUURTEN 
 

De buurt waar je woont, moet de plaats zijn waar je je thuis voelt: een aangename, nette, groene 

en veilige buurt, waar mensen elkaar kennen.  

Buurt en bestuur zijn partners voor een aangename wijk. We zorgen voor een permanente 

dialoog via regelmatig wijkoverleg en een buurtcoördinator die mee de stem is van uw buurt in 

het beleid.  

Goed onderhouden straten, mooie bebloeming, stemmige verlichting… het blijft voor ons 

belangrijk. De openbare ruimte moet uitnodigen tot ontmoeting en de perfecte gastheer zijn 

voor leuke activiteiten die opborrelen vanuit de eigen buurt. We doen er alles aan om sociaal 

isolement te doorbreken en inclusie zo groot mogelijk te maken. Het verenigingsleven is een 

belangrijke pijler van maatschappelijke participatie en betrokkenheid, in het bijzonder voor 

kansengroepen.  

 

Kei hart vooruit voor een AANGENAME BUURT, dat betekent  

kei hart inzetten op MENSEN in de buurt SAMENBRENGEN 

 

 Een buurtbank, buurtbabbel, wijkbarbecue, …? Via een buurtbudget beslist u zelf over uw 

buurt. Buurt en gemeente bespreken samen hoe de buurt aangenamer kan gemaakt 

worden. Wederzijds engagementen worden opgenomen  in een charter. 

 Speelpleintjes richten we in als ontmoetingsruimten, waar Zoerselaars van verschillende 

leeftijden elkaar kunnen tegenkomen.  Speeltoestellen vinden kinderen fijn, maar 

minstens even leuk is het als speelpleintjes natuurlijk en avontuurlijk worden ingericht, 

zodat kinderen er naar hartenlust kunnen ravotten. En waarom ook niet ineens een 

fitnesstoestel voorzien, zodat ook volwassenen er aan beweging kunnen doen? Iedereen  

uitnodigen om voldoende te bewegen, als lokaal bestuur kan je zo ook bijdragen tot een 

gezonde gemeente. 

 Buurtbabbels blijven een gezellige, laagdrempelige manier om elkaar te leren kennen. 

Tijdens de zomermaanden moet elke buurt die dit wenst de gelegenheid krijgen een 

buurtbabbel in te richten. 

 Als binnen buurten initiatieven worden genomen die mensen dichter bij mekaar brengen, 

moet dit de steun krijgen vanwege de gemeente.  

 Vanuit het beleid worden buurten ertoe aangezet en ondersteund om tijdens 

vakantieperiodes speelstraten te organiseren.  

 Voor acties als ‘Wij weten elkaar wonen’ spreken we verder gericht de buurten aan.  

Dergelijke ontmoetingen maken immers het sociaal weefsel in een buurt sterker.  

 Naar analogie met de BIN’s, organiseren we buurtzorgnetwerken om vereenzaming 

tegen te gaan. Mensen in de buurt nemen zo  zorg op voor mekaar.  
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 De nieuwe dorpszaal aan de pastorie in het dorp van Halle met podium en mooie tuin 

biedt mogelijkheden voor verenigingen en particulieren en brengt mensen uit de buurt 

samen. 

 Leefbare dorpskernen nodigen uit tot wandelen, winkelen en elkaar ontmoeten. Een 

omleidingsweg moet zwaar verkeer weren uit Zoerseldorp, net zoals een 

vrachtwagensluis in Halle. 

 De dorpspleinen in onze deelgemeenten moeten uitnodigend zijn om mensen bij mekaar 

te brengen. Daarom investeren we in de inrichting van deze pleinen als aangename en 

groene ontmoetingsruimten. In en nabij de kernen verzekeren we de beschikbaarheid 

van voldoende parkeergelegenheid. 

 

Kei hart vooruit voor een AANGENAME BUURT, dat betekent  

kei hart inzetten op een NETTE buurt 

 

 Een nette buurt is zoveel aangenamer. Dat realiseren we met bermmeesters, vrijwilligers 

uit de wijk die op regelmatige basis zwerfvuil verzamelen, en een subsidie voor de wijk of 

voor verenigingen die hier een steentje voor willen bijdragen.  

 Straatnaamborden en straatmeubilair worden goed onderhouden. 

 We voeren doorgedreven acties om te sensibiliseren tegen kleine hinder, zoals 

sluikstorten en hondenpoep. Tegen wie zich toch schuldig maakt, treden we kordaat op. 

Het GAS-reglement wordt consequent toegepast. 

 Goed onderhouden grachten en bermen maken de buurt mee aangenaam om wonen.  

 

Kei hart vooruit voor een AANGENAME BUURT, dat betekent 

kei hart inzetten op een VEILIGE buurt 

 

 Goede samenwerking en communicatie tussen buurt en politie vinden we belangrijk. 

Daar zetten we op in, onder meer door het herwaarderen van de BIN-werkingen.  

 Investeren in ledverlichting verdienen we terug door een lager verbruik. Zo maken we 

onze buurten veiliger en duurzaam, en gaan we spaarzaam om met uw centen. 

 Bij infrastructuurwerken zetten we de fietsbril op. Veiligheid voor fietsers en 

voetgangers is een prioriteit. 

 Bij het Vlaams Gewest blijven we aandringen op de  aanleg van  de omleidingsweg rond 

Zoersel. Zo kan het dorp verkeersluw worden. Dit grijpen we ook aan om, in overleg met 

alle betrokkenen, de leefkern opnieuw aan te leggen. Veiligheid, ruimte voor fietsers en 

voetgangers, toegankelijkheid, gezelligheid en groen zijn, daarbij onze toetsstenen. 

 De wijkinspecteur moet opnieuw meer beschikbaar en bereikbaar zijn in de buurt en bij 

evenementen in de nabije omgeving.  
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 We blijven ijveren voor een lokale binding met de brandweer. Een lokaal team moet 

aanspreekbaar zijn voor kleine en dringende interventies, wespennesten, enz. 

 Het wijkoverleg grijpen we aan om buurten te sensibiliseren inzake inbraakpreventie en 

brandpreventie.  

 

Kei hart vooruit voor een AANGENAME BUURT, dat betekent  

kei hart investeren in OVERLEG met onze buurten 

 

 De hele buurt is mee dankzij proactieve informatie en communicatie vanuit het bestuur. 

 Het wijkoverleg dat we vorige legislatuur invoerden, willen we heropstarten. Daarbij 

engageren we ons om elke buurt minimaal éénmaal per jaar te bezoeken. Een 

buurtcoördinator is mee de stem van uw buurt in het beleid.  

 “Beter een goede buur dan een verre vriend,” zegt het spreekwoord. Goed nabuurschap 

is inderdaad belangrijk. CD&V wil hier op inzetten, onder meer door het organiseren van 

buurtbemiddeling. Door overleg tussen buren kunnen zo problemen worden opgelost of 

in de kiem gesmoord.  

 Buurt en gemeente bespreken samen hoe de buurt aangenamer kan gemaakt worden. 

Wederzijdse engagementen worden opgenomen  in een charter. 
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KEI HART VOORUIT met een vernieuwd PARTICIPATIE- en OVERLEGmodel 
 

 Veel belang hechten we aan een duidelijke communicatie via o.a. het ZoerselMagazine, 

een wekelijkse elektronische nieuwsbrief, gerichte bewonersbrieven  

 Onze gemeente is mee met de nieuwe evoluties en actief op sociale media om iedereen te 

bereiken en te verbinden. 

 Informeren doen we ook via een sms-netwerk en we promoten BE-Alert. 

 Het wijkoverleg willen we terug invoeren, om per wijk in dialoog te gaan met de 

Zoerselaar en proactief te kunnen inspelen op wat er leeft. Een buurtcoördinator is mee 

de stem van uw buurt in het beleid.  

 We maken een charter waarin we samen met de buurten afspraken maken met 

wederzijdse engagementen, onder meer met betrekking tot de netheid van de buurt. 

 Nieuwe inwoners willen we leren kennen en hen wegwijs maken in de gemeente. We 

brengen dan ook het onthaal van nieuwe inwoners terug.  

 Met thematische infomomenten, zoals de wooninfodag en de jobdag, informeren we 

specifieke doelgroepen op een laagdrempelige wijze over een bepaald onderwerp.  

 Wanneer er grote projecten worden gerealiseerd of op stapel zijn, betrekken we de 

Zoerselaar erbij vanaf het begin en zorgen we ervoor dat iedereen mee is met elke 

nieuwe fase. 

 We herwaarderen de adviesraden. Hun stem is een belangrijke inbreng bij het nemen van 

beslissingen.  

 De ondernemers in onze gemeente brengen we samen binnen een netwerk.  

 We maken werk van een nieuwe website, waarin ook ondernemers en verenigingen een 

plaats krijgen.  

 De huisbezoeken aan kwetsbare mensen grijpen we ook aan om gericht info te geven. 
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KEI HART VOORUIT voor een BRUISEND ZOERSEL 
 VOORUIT voor AANGENAMUURTART VO 

Kei hart vooruit voor een BRUISEND Zoersel, dat betekent  

kei hart werken aan doorgedreven ONDERSTEUNING voor VERENIGINGEN 

 
 Jeugd-, sport-, cultuur- en andere verenigingen kunnen op onze steun rekenen, zowel 

voor wat betreft infrastructuur, materiaal, advies en een financiële ondersteuning. 

 Via de erkenning van speerpuntacties stimuleren we de organisatie van evenementen. 

 De gemeentelijke uitleendienst stelt verenigingen, wijken en organisaties in staat 

evenementen te organiseren. Daarvoor voorzien we voldoende en degelijk materiaal. We 

richten de uitleendienst  in op de meest optimale manier, zodat materiaal tijdig ter 

bestemming komt of kan afgehaald worden op de dienst openbare werken.  

 Onder meer door intergemeentelijke samenwerking wordt de uitleendienst verder 

uitgebreid, we voorzien o.a. een extra WC-wagen en een mobiel mindervalide toilet. Ook 

een  podiumwagen voegen we toe aan de uitleenlijst. 

 We stimuleren samenwerking tussen verenigingen. Heel wat verenigingen bezitten heel 

wat materiaal. We zoeken naar mogelijkheden voor de uitwisseling van het gebruik van 

materiaal tussen verenigingen en organisaties. Dit doen we via een gebruiksvriendelijk 

digitaal platform. 

 We ondersteunen verenigingen in hun werking en organisatie door o.a. info te 

verschaffen omtrent administratieve verplichtingen en wetgeving. 

 We behouden de aankondigingsborden voor plaatselijke evenementen. We controleren 

wel op correct gebruik, zodat alle verenigingen en evenementen voldoende aan bod 

komen. 

 Diverse lokalen  en terreinen van verenigingen hebben nood aan vernieuwings- of 

verbeteringswerken. Hiervoor voorzien we de nodige budgetten. 

 Het vrijwilligerspunt vindt een match tussen vraag naar en aanbod aan vrijwilligerswerk. 

Zo worden mensen en verenigingen geholpen en vinden anderen een zinvolle 

dagbesteding. Op die manier werken we allen samen aan een bruisende gemeente. 

 Via een evenementenloket maken we het de verenigingen die een grotere activiteit 

organiseren, gemakkelijker en bundelen we de vragen met betrekking tot uitleendienst, 

veiligheidsplan, verkeersmaatregelen, enz.  

 We geven verenigingen de kans zich voor te stellen in een onthaalpakket voor nieuwe 

inwoners. 

 De gemeente zet verenigingen en vrijwilligers die zich hiervoor inzetten in de kijken op 

het dankmoment voor vrijwilligers. 

 Via het Z-charter stimuleren we verenigingen om in hun werking rekening te houden met 

kwetsbare mensen.  

 De steeds groter wordende groep van actieve senioren heeft eigen noden met betrekking 

tot ontmoeting.  We zoeken samen hoe we op de best mogelijke manier aan deze nood 

tegemoet kunnen komen, o.a. met OKRA Sint-Antonius.  

 



13 

 

CD&V Zoersel – Verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2018 
 

Kei hart vooruit voor een BRUISEND Zoersel, dat betekent  

kei hart SPORTIEF vooruit 

 

 We zetten  ons beleid verder om  sportverenigingen maximale kansen te bieden om hun 

werking te ontplooien voor alle Zoerselaars 

 We voorzien in een aanbod voor individuele sporters op de sportpleinen in elke 

deelgemeente en ondersteuning van activiteiten zoals de stratenlopen, enz. 

 Als gemeente zetten we, in samenwerking met seniorenraad en sportraad, verder in op 

de organisatie van een jaarlijkse seniorensportdag en de scholenveldloop. 

 We hernieuwen en promoten het gebruik van de sportkoffers. 

 We onderzoeken of het mogelijk is om samen met andere partners (gemeenten, 

instellingen, privé…) een nieuw zwembad te realiseren. Daarbij blijven we inzetten op een 

samenwerkingsverband, om zo zwemmogelijkheden voor onze inwoners te blijven 

bieden. 

 Via een ruimtelijk uitvoeringsplan werd grenzend aan de terreinen van KFCE Zoersel een 

zone voorzien waar het mogelijk is een tennishal te bouwen. In overleg met de 

tennisclubs bekijken we de verdere realisatiemogelijkheden hiervoor. 

 We werken missing links in de trage wegen weg.  Hierdoor kunnen we onder meer een 

loopomloop in Halle realiseren. 

 We onderzoeken de mogelijkheden om in de buurt van scholen speel- en sportbossen in 

te richten. Zo stimuleren we buitenlessen. 

 We zorgen voor een opfrissing van de Fit-o-meters in het park in Halle en in het 

gemeentebos . 

 We leggen een Finse piste aan met dimbare ledverlichting. 

 Sportverenigingen die terreinen gebruiken met buitenverlichting, ondersteunen we in de 

omschakeling naar ledverlichting.  

 We bekijken op welke  sport- en speelterreinen een openbaar fitnesstoestel kan worden 

geplaatst. 

 Minstens in elke deelgemeente voorzien we ingrepen om een wandelpad 

rolstoeltoegankelijk te maken. 

 Via het aanbod buitenschoolse opvang en in samenwerking met de sportverenigingen, 

voorzien we een aanbod van verschillende sporten en sportkampen voor kinderen en 

jongeren. 

 Met de kampioenenviering zetten we verdienstelijke sporters en sportverenigingen in de 

bloemetjes en brengen we sporters bij mekaar.  

 Het omnisportterrein aan KFC Antonia vormen we samen met de vereniging om tot een 

volwaardig voetbalterrein.  

 Voor de huidige gebruikers van het omnisportterrein zoeken we een goede oplossing in 

de omgeving. 

 Met Emmaüs maken we afspraken voor het gebruik van de looppiste op het domein van 

KFC Antonia. 
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Kei hart vooruit voor een BRUISEND Zoersel, dat betekent  

kei hart vooruit voor CULTUUR met kleine en grote C 

 

 Vanuit onze eigen cultuurhuizen  (De Bijl en De Kapel), de bibliotheken en de 

cultuurdienst voorzien we in een cultureel aanbod op maat van Zoersel.  De 

programmatie gebeurt in samenspraak en afstemming met de culturele verenigingen. 

 Tilia, Obscura en harmonie Eendracht Maakt Macht krijgen een  onderkomen in een 

nieuwe verenigingenschuur aan de Kapelstraat. Voor kooklessen zoeken we naar een 

goed alternatief voor het Zonneputteke, en dit samen met de verenigingen. 

 Vanuit de gemeentelijke cultuurdienst organiseren we jaarlijkse culturele initiatieven 

zoals de Week van de amateurkunst, de poëzieweek, Open Monumentendag, 11-juli-

viering, 11-novemberviering, enz. 

 Het tweejaarlijks cultuurthema is een succes en stimuleert verenigingen om samen te 

werken. We zetten dit dan ook verder. 

 De jaarlijkse cultuurprijs zet verdienstelijke inwoners en verenigingen in de bloemetjes. 

De organisatie is jaarlijks weer een cultureel hoogtepunt. 

 De rol van de bibliotheek is de voorbije periode sterk geëvolueerd. Ook in Zoersel vinden 

we het belangrijk dat het aanbod wordt verruimd, onder meer via de samenwerking in het 

kader van bibburen. Onze bibliotheken moeten een toegankelijke plaats zijn voor 

informatie, ontmoeting en dienstverlening. De stripotheek blijft een plek hebben. 

 We stimuleren samenwerking tussen het deeltijds kunstonderwijs en de culturele 

verenigingen. 

 We onderzoeken hoe de bestaande jumelages  een nieuw élan kunnen krijgen in de 

veranderende wereld,  zodat ze bakens blijven voor vriendschapsbanden en culturele 

uitwisseling.  

 Op waardevolle plekken en in nieuwe projecten zoeken we gericht hoe kunst in de 

openbare ruimte kan worden geïntegreerd. Een voorbeeld zijn de pastorijtuinen. 

 

Kei hart vooruit voor een BRUISEND Zoersel, dat betekent  

kei hart vooruit voor onze JEUGD, onze toekomst 

 

 Via een weloverwogen fuifbeleid kunnen jongeren zich uitleven in eigen omgeving,  met 

correcte afspraken t.a.v. de buurt. 

 We ondersteunen de drie jeugdhuizen die Zoersel rijk is, zodat ze een werking kunnen 

uitbouwen waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. 

 We ondersteunen jeugdverenigingen bij het verbeteren van hun jeugdlokalen en zorgen 

voor een uitgebreide betoelaging van hun werking.  

 We voorzien in een ruim aanbod van activiteiten voor onze kinderen en jongeren in de 

zomer en tijdens de korte vakanties. De thematische kampen zijn een succes en zetten 

we verder. 
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 Sport- en speelpleintjes moeten uitnodigend zijn voor iedereen in de buurt, en in het 

bijzonder voor kinderen. We zorgen er, in afspraak met de buurten, voor dat deze goed 

onderhouden zijn. Waar mogelijk voorzien we een avontuurlijke inrichting.  

 We bekijken hoe het aanbod voor kinderen om te kunnen spelen kan worden uitgebreid, 

in de lijn van het charter Goe Gespeeld!, met speelbossen, speelpleintjes, de uittekening 

van een speelweefsel, … 

 We stimuleren buurten tot het inrichten van speelstraten. 
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KEI HART VOORUIT via een EFFICIËNT en ZUINIG bestuur 
 

Kei hart vooruit via een EFFICIËNT bestuur, dat betekent 

kei hart werken aan een UITMUNTENDE DIENSTVERLENING 

 

 Digitale mogelijkheden, zoals een goed uitgebouwde, moderne website, een e-loket, een 

app… benutten we maximaal om de toegankelijkheid van de diensten van gemeente & 

ocmw Zoersel te verbeteren en drempels te verlagen, in het bijzonder voor kwetsbare  

doelgroepen. 

 Échte elektronische dienstverlening waarin we elke burger, elke vereniging en elke 

onderneming maximaal via het web kunnen verder helpen: aanvragen van documenten, 

opvolgen van dossiers, meldingen, inschrijvingen, reservaties… Kortom, “mijn gemeente” 

op www.zoersel.be. 

 De gemeente is digitaal voor wie wil, maar van vlees en bloed voor iedereen. In elke 

deelgemeente moeten mensen dicht bij huis een aanbod aan basisdienstverlening 

kunnen vinden, ook wanneer ze geen toegang hebben tot digitale toepassingen. Dat 

voorzien we  in de bibliotheken van Zoersel en Halle. 

 Een persoonlijke aanpak op maat blijven we nastreven. Voor wie dit nodig heeft, blijven 

huisbezoeken mogelijk.  

 Klantgerichtheid en vriendelijkheid moeten basisattitudes zijn bij de medewerkers van 

gemeente & ocmw Zoersel.  

 Blijven werken aan dienstbaarheid is essentieel om goede kwaliteit te garanderen. We 

meten de kwaliteit en de efficiëntie van onze dienstverlening om jaar na jaar de lat hoger 

te kunnen leggen en eruit te kunnen springen als klantvriendelijke organisatie. 

 

Kei hart vooruit via een EFFICIËNT bestuur, dat betekent 

kei hart SAMENWERKEN 

 

 Door samen te werken kunnen we schaalvoordelen realiseren en meer doen met minder 

middelen.  

 We onderhouden goede contacten en smeden samenwerkingsverbanden met private 

partners, intercommunales, naburige gemeenten, verenigingen, organisaties…om samen 

mooie dingen voor de Zoerselaar te kunnen verwezenlijken, denk aan de realisatie van 

grote werken, maar ook aan de mogelijkheden op vlak van dienstverlening en beleid. 

 Met deze partners delen we know how, expertise en goede voorbeelden. Van elkaar 

leren, dat is win-winsituaties creëren.  

 

 

http://www.zoersel.be/
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Kei hart vooruit via een ZUINIG bestuur, dat betekent 

kei hart waken over GEZONDE FINANCIËN 

 

 Aan het begin van de legislatuur maken we een transparant meerjarenplan op, met 

daaraan gekoppeld een uitgebalanceerd budget.  

 We springen duurzaam om met onze middelen. Elk investeringsproject maakt deel uit van 

een duidelijke toekomstvisie. Vooraf maken we steeds een grondige analyse om een 

goed zicht te hebben op de impact op de exploitatiekost.  

 De investeringen die we doen, zijn op maat van Zoersel. 

 De schuld van Zoersel ligt veel lager dan het gemiddelde in Vlaanderen. Ook daar blijven 

we aandacht aan besteden door het voeren van een actief schuldbeheer.   

 Aan de belastingpercentages, die in Zoersel laag liggen, raken we niet.  

 Ook de dagdagelijkse uitgaven en personeelskosten blijven we beheersen. Zo blijft de 

factuur ook op lange termijn betaalbaar.  
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KEI HART VOORUIT voor een ONDERNEMEND Zoersel 
 

Kei hart vooruit voor een ONDERNEMEND Zoersel, dat betekent 

kei hart onze MIDDENSTAND ondersteunen 

 

 Handelsfuncties concentreren we in afgebakende kernen, niet alleen grote concerns langs 

drukke banen. Een levendige middenstand in uw dorp geeft mogelijkheden voor 

boodschappen dicht bij huis en versterkt het sociaal weefsel. Dit ondersteunen we ten 

volle!  

 We hebben oog voor de toegankelijkheid van de dorpskernen voor mensen die minder 

mobiel zijn en voor kinderwagens. 

 Rond de dorpspleinen promoten we horecafuncties. Het is daar waar de mensen elkaar 

ontmoeten. 

 Om de kernen zelf verkeersluw te houden, creëren we parkeerhavens dichtbij. 

 We moedigen het gebruik van de fiets aan om vanuit de wijken naar de dorpskernen te 

gaan. We verzorgen de fietsverbindingen en voorzien voldoende en veilige 

fietsenstallingen of fietshavens. 

 Een levendige middenstand en een bloeiend toerisme zijn afhankelijk van elkaar.  We 

zetten in op beide en zorgen ervoor dat zij elkaar makkelijk ontmoeten.  

 Gemeente & ocmw Zoersel blijft ambassadeur voor Zoerselse bedrijven. Evenementen 

zoals de braderij of de middenstandsdrink blijven we ondersteunen. 

 Het bestuur zet lokale ondernemers mee in de kijker.  

 Met een digitaal platform en netwerkmomenten zetten we Zoerselse ondernemers in de 

kijker en leren we hen en hun dienstverlening kennen.  

 Samenwerking tussen verenigingen en ondernemers ondersteunen we en promoten we.  

 We stimuleren lokale tewerkstelling via de organisatie van een jobdag met 

ondernemingen uit de regio.  

 We moedigen de komst van pop-ups en start-ups aan in leegstaande panden.  

 Wie vragen heeft over ondernemerschap of van start wil gaan als zelfstandige kan terecht 

bij de diensten van gemeente & ocmw Zoersel aan één loket.  

 Aangename dorpskernen nodigen uit er tot winkelen. Daarom blijven we o.a. inzetten op 

de bebloeming van de kernen en sfeervolle kerstverlichting. 

 We bevragen lokale ondernemers bij overheidsopdrachten.  

 De Zoerselcheque promoten we, en de geschenkdoos grijpen we aan om Zoerselse 

producten bekendheid te geven. 

 Lokale middenstanders geven we de gelegenheid zich voor te stellen in een 

onthaalpakket voor nieuwe inwoners. 

 We stimuleren de uitbating van handelszaken in de kernen, met gecombineerd wonen 

boven winkels. Zo wordt het aanbod aan handelszaken gegarandeerd, gaan we leegstand 

tegen en verlevendigt de kern. 

 Beslissingstrajecten houden we kort, duidelijk en transparant. 
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KEI HART VOORUIT voor een ZORGENDE GEMEENSCHAP 
 

In onze Zoerselse gemeenschap is iedereen mee en dragen mensen zorg voor elkaar. 

We stimuleren hechte buurten, waar mensen elkaar kennen en op elkaar kunnen rekenen. Voor 

wie de eigen woning te groot wordt of niet meer is aangepast aan de eigen zorgnoden, zorgen 

we voor een aanbod aan zorgwoningen, seniorenwoningen en zorgflats. Wie écht 

zorgbehoevend is, kan een thuis vinden in het nieuwe woonzorgcentrum.  

We zetten in op inclusie van mensen met een beperking of mensen met een psychische 

problematiek. Vrijwilligerswerking is daarbij enorm belangrijk. Vrijwilligers zijn het cement van de 

gemeenschap. Vrijwilligerswerking brengt mensen met diverse achtergrond samen. 

Ook inzetten op betaalbaar wonen is inzetten op zorgzaam Zoersel. Wanneer jonge mensen in de 

buurt van hun familie kunnen blijven, is het makkelijker de verbondenheid te behouden en zijn er 

minder drempels om wederzijdse zorgrelaties te laten groeien (ouders-kinderen, grootouders-

kleinkinderen). 

 

Kei hart vooruit voor een ZORGENDE GEMEENSCHAP, dat betekent 

kei hart vooruit voor een KINDVRIENDELIJKE gemeente 

 

 Een uitgebreide kinderopvang in elke leefkern maakt de combinatie werk en gezin 

mogelijk. 

 Het Huis van het Kind bouwen we verder uit als centraal aanspreek- en informatiepunt 

van diverse diensten rond gezondheid en opvoeding van kinderen en jongeren (o.a. 

opvoedingswinkel, consultatiebureau…). 

 Door het uitbouwen van een DOMO-werking ondersteunen we kwetsbare gezinnen in 

opvoeding. 

 Via babybabbels zorgen we ervoor dat jonge gezinnen mekaar ontmoeten en ervaringen 

kunnen uitwisselen.  

 De scholen in onze gemeente hebben oog voor het fysieke en psychische welzijn van de 

leerlingen. 

 Voor de buitenschoolse opvang van kinderen stimuleren we samenwerking met en tussen 

scholen en verenigingen.  

 Tijdens schoolvakanties biedt een aanbod van inclusieve kinderopvang speel- en 

ontspanningsmogelijkheden voor kinderen met een beperking. 
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Kei hart vooruit voor een ZORGENDE GEMEENSCHAP, dat betekent 

kei hart vooruit voor WIE ZORG NODIG HEEFT 

 

 Met een stedenbouwkundige verordening zorgen we dat nieuwe woongelegenheden 

aangepast zijn aan toekomstige noden.  

 We bouwen nieuwe zorgwoningen en een ontmoetingsruimte aan de Smissestraat. 

 We blijven inzetten op thuisdiensten (warme maaltijden, poetshulp…) om mensen met 

een zorgnood zelfstandig en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten 

weten. 

 Situaties begrijpen en herkennen kan leiden tot betere en snellere hulpverlening. We 

zetten in op sensibilisering omtrent geestelijke gezondheid, kansarmoede, eenzaamheid, 

… 

 Binnen het zorgstrategisch plan blijven we alert voor de zorgvragen in onze gemeente en 

hoe we daarop het best inspelen.  

 We blijven inzetten op een goede samenwerking tussen alle zorgpartners om de noden 

binnen onze gemeente te detecteren en samen een vraaggericht aanbod te garanderen. 

 We nemen initiatieven om elke Zoerselaar, ook wie zorg nodig heeft, de kansen te bieden 

die hij of zij verdient. 

 We richten een lokaal dienstencentrum op, waar mensen in een beginnende zorgsituatie 

aan informatieve, recreatieve en vormende activiteiten kunnen deelnemen.  

 Via het geïntegreerd breed onthaal blijven we sociale hulp- en dienstverlening makkelijk 

toegankelijk maken en gaan we onderbescherming tegen.  

 De Buurtbus maakt mensen met een zorgnood mobiel, zodat ook zij vlot kunnen gaan 

werken, naar de dokter kunnen gaan, vrienden en familie kunnen bezoeken. We 

onderzoeken hoe we de Buurtbus voor nog meer mensen toegankelijk kunnen maken. 

 De mindermobielencentrale blijven we verder organiseren voor mensen met een 

mobiliteitsnood. 

 Handicar als Dienst Aangepast Vervoer kan verder op onze steun rekenen.  

 Woonzorgcentrum De Buurt is niet meer weg te denken uit onze gemeenschap. Door 

verdere exploitatie ervan blijven we garanderen dat wie omwille van een zorgnood niet 

meer thuis kan blijven wonen, een nieuwe thuis vindt in de vertrouwde omgeving.  

 We herhalen B-close, de bevraging van de 80-plussers in onze gemeente door de 

postbode, opdat zorg- en hulpnoden nog beter gedetecteerd zouden worden en zodat 

we gepast kunnen inspelen op de vragen van onze oudste inwoners. 

 Met gerichte acties zetten we sterk in op de strijd tegen eenzaamheid, onder meer door 

de actie ‘Wij weten elkaar wonen’, de uitbouw van buurtzorgnetwerken… 

 Minstens in elke deelgemeente voorzien we ingrepen om een wandelpad 

rolstoeltoegankelijk te maken. 

 Mantelzorgers maken dat mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. We 

voeren een beleid dat hen daadwerkelijk helpt in hun vrijwillig engagement, o.a. via het 

dagverzorgingscentrum, kortverblijf, … Vorming en info voorzien we in samenwerking met 

Samana. 
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 Voor wie moeilijkheden heeft met woonvaardigheden, bieden we verder intergemeentelijke 

woonbegeleiding aan.  

 Via de stedenband met Bohicon ondersteunen we ook daadwerkelijk projecten in het 

Zuiden. Hiervoor blijven we de nodige middelen voorzien. 

 We nemen onze taakstelling in de opvang en begeleiding van asielzoekers ernstig en zetten 

in op integratie. Dit doen we in samenwerking met de groep vrijwilligers.  

 

Kei hart vooruit voor een ZORGENDE GEMEENSCHAP, dat betekent 

kei hart vooruit in de strijd TEGEN ARMOEDE 

 

 de verdere uitbouw van een stedenband, en zowel aandacht als middelen blijven voorzien 

voor ontwikkelingssamenwerking. 

 Bij de sociale kruidenier kunnen mensen met een Z-pas terecht voor de aankoop van 

alledaagse levens- en verzorgingsmiddelen. 

 De Z-pas en het Z-charter blijven middelen om mensen met minder financiële 

mogelijkheden meer kansen te geven deel uit te maken van onze gemeenschap, door hen 

kortingen toe te staan bij deelname aan activiteiten en verenigingen. 

 Kinderfietsen zijn niet goedkoop, en de kinderen groeien er zo snel uit. We bouwen een 

fietsotheek uit, zodat mensen met minder middelen goedkoop fietsen voor hun kinderen 

kunnen ontlenen, tot ze aan een groter maatje toe zijn. 

 We ijveren voor een vestiging van de kringwinkel Brecht in Zoersel. Zo zetten we in op 

duurzaamheid en op de strijd tegen armoede.  

 Sommige kinderen hebben baat bij huiswerkbegeleiding. Dit ondersteunen we.  

 We blijven ijveren voor betaalbaar wonen en meer sociale huurwoningen. Waar mogelijk 

doen we dit in combinatie met private woongelegenheden. 

 

Kei hart vooruit voor een ZORGENDE GEMEENSCHAP, dat betekent 

kei hart vooruit voor een ZINVOLLE DAGBESTEDING 

 

 Binnen buurtzorgnetwerken vinden mensen een zinvolle tijdsbesteding, worden mensen 

geholpen en komen probleempunten sneller aan het licht. Zo gaan we vereenzaming 

tegen en nemen mensen in de buurt zorg op voor mekaar. 

 Dankzij inclusie kan iedereen op een volwaardige manier deel uitmaken van onze 

gemeenschap. Initiatieven als het soepproject en sociale tewerkstellingsprojecten zoals 

de spelotheek bevorderen de integratie van mensen die het moeilijk hebben. 

 Verdere ondersteuning van initiatieven en evenementen die de solidariteit tussen mensen 

aanmoedigen, zoals de kerstmarkt en ‘Wij weten elkaar wonen’. 
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 Het vrijwilligerspunt vindt een match tussen vraag naar en aanbod aan vrijwilligerswerk. 

Zo worden mensen en verenigingen geholpen en vinden anderen een zinvolle 

dagbesteding. Op die manier werken we allen samen aan een hechte gemeenschap. 

 

Kei hart vooruit voor een ZORGENDE GEMEENSCHAP, dat betekent 

kei hart vooruit voor een GEZONDE gemeente 

 

 Gezondheid is het allerhoogste goed. Zoersel onderschreef dan ook het charter ‘Gezonde 

gemeente’.  We nemen initiatieven die de aandacht richten op het belang van een goede 

gezondheid, gezonde voeding, voldoende bewegen.  Zowel voor de Zoerselaar als voor 

de medewerkers van gemeente & ocmw Zoersel. 

 Preventie is een belangrijk luik in het gezondheidsbeleid. Hiermee willen we inspelen op 

problematieken zoals bijvoorbeeld druggebruik. 

 In samenwerking met o.a. het Rode Kruis bieden we gerichte vorming aan, zoals EHBO. 

 Gemeentelijke activiteiten grijpen we aan voor een gezond aanbod, bijv.  bij recepties. 
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KEI HART VOORUIT voor een LEREND Zoersel 
 

 Elke deelgemeente heeft een gemeentelijke basisschool.  

 Er is een goede samenwerking met de scholen van de andere netten, daarvan getuige de 

organisatie van acties over de netten heen: Veilig naar School, de scholenveldloop, 

boomplantacties, enz.  

 Dankzij digitale schoolborden bouwen we onze scholen verder uit op digitaal vlak. 

 De scholen in onze gemeente hebben oog voor het fysieke en psychische welzijn van de 

leerlingen. 

 We zijn fier op onze bloeiende filialen van de academies voor woord, muziek en 

beeldende kunst voor de creatieve ontwikkeling van zowel jongeren als volwassenen. 

 We ijveren voor een hogere graad en volwassenenonderwijs in het deeltijds 

kunstonderwijs zodat ook deze doelgroep over een aanbod in de eigen gemeente 

beschikt. 

 We stimuleren verrijkende samenwerking tussen het deeltijds kunstonderwijs, 

basisscholen en de verschillende verenigingen. 

 Om iedereen mee hebben in de wereld van computers en netwerken, behouden we een 

laagdrempelig Digidak. 

 Met het faciliteren van taallessen in De Vleugel,  maken we levenslang leren waar. 

 We promoten en ondersteunen de zorgopleidingen die worden aangeboden in De 

Vleugel. 


