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ZOERSEL

www.n-va.be/zoersel

We bezochten in maart het Vlaams Parlement. Een interessant bezoek onder 
leiding van Vlaams N-VA-parlementslid Annick De Ridder. We besloten de dag 
met een bezoek aan de whiskystokerij De Molenberg in Mechelen. 
 
In april ontvingen we in de nieuwe bib in Zoersel Vlaams parlementslid en 
burgemeester van Dessel Kris Van Dijck. Kris bracht een geanimeerde uiteen-
zetting en de toehoorders hingen aan zijn lippen. 

Een geslaagde activiteit, ons eerste aperitiefgesprek.

N-VA Zoersel nodigt in het najaar Elke Sleurs uit op het tweede aperitief- 
gesprek. Elke Sleurs, gynaecologe van opleiding, is staatssecretaris voor  
armoedebestrijding, gelijke kansen, personen met een beperking, wetenschaps-
beleid en grootstedenbeleid en brengt een boeiend verhaal. De overstap naar  
de politiek, van zorg naar zorg zeg maar, maakte ze in 2010. 

Gezondheidszorg en ethische dossiers volgt ze op de voet. Ook op plaatselijk 
niveau is Elke Sleurs politiek actief. In Gent werkt ze aan gezondheidszorg, ar-
moede en de problematiek in de Gentse zuidbuurt. Haar ervaring als  
vrijwilliger maakt dat ze weet wat er in het beleid nodig is. Een dame die  
heel wat te vertellen heeft. 

Een  niet te missen gesprek!

11 JULI:  
VLAANDEREN FEEST
De werkgroep van de culturele raad stak 
heel wat tijd in een nieuwe aanpak voor 
de 11 juliviering. Die nieuwe formule wil 
iedereen betrekken bij het feest: het indi-
vidu en de vereniging, jong en oud. N-VA 
Zoersel is ervan overtuigd dat 11 juli een 
moment is dat in het teken staat van het 
verstevigen van ons sociaal weefsel als 
basis voor onze Vlaamse gemeenschap.
Met een wandeling, volkssporten,  muzi-
kale intermezzo’s, kraampjes, een hapje, 
een drankje in de namiddag; de toespraak 
van burgemeester Liesbeth Verstreken, 
het optreden van Michaël van Peel en een 
gelegenheidskoor in de vroege avond, is 
er voor elk wat wils. 
De toegang is gratis, vooraf inschrijven 
hoeft niet. 
U bent van harte welkom. Samen maken 
we er een echte hoogdag van.

Bij feesten hoort een vlag, bij 11 juli hoort 
een leeuwenvlag. De gemeente zorgt 
voor de nodige bevlagging. Hangt u ook 
de leeuwenvlag uit op onze feestdag? Zo 
geven we samen Zoersel een extra zwart-
gele feesttint. U heeft geen leeuwenvlag? 
Geen nood, de N-VA helpt! Bezorg uw 
gegevens (naam, adres, telefoonnummer, 
e-postadres) aan Bert Claessens, (bert.
claessens@n-va.be, telefoon: 03 3091421). 
De twintig eerste inzenders  bezorgen we 
gratis een leeuwenvlag .
En uiteraard, zoals ieder jaar, bezorgt 
N-VA Zoersel al wie vlagt, een attentie.V.
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zit niet stilN-VA Zoersel

Elke SleursStaatssecretaris komt naar Zoersel

11 JULI:  
U VLAGT TOCH OOK ?



www.n-va.be/zoerselzoersel@n-va.be

Zoersel heeft een hart voor bijen en bermen Internationale conferentie in Bohicon

Het gaat niet goed met de honingbij. Imkers klagen over 
het sterven of verdwijnen van volkeren.  Als u in uw 
tuin onkruid verdelgt denkt u dan soms aan de gevolgen 
van het gebruik van giftige producten voor ons leef-
milieu? Houdt u af en toe rekening met wat u aanplant 
met het oog op het welzijn van honingbijen, hommels, 
solitaire bijen?

Omdat bijen zo belangrijk zijn voor onze voedselpro-
ductie en een barometer zijn voor het ecosysteem riep 
de Koninklijke Vlaamse Imkersbond alle gemeentebe-
sturen op om het charter ‘Bij-vriendelijke gemeente’ te 
ondertekenen. “Onze gemeente realiseert al heel wat 
van wat er in het charter voorgesteld wordt” stelt N-VA-
schepen Danny Van de Velde. Ondertussen ondertekende de gemeente 
het charter ‘Bij-vriendelijke gemeente’.

We zagen ook de prachtige bloemrijke bermen de laatste 
weken en inwoners vragen zich af waarom er gewacht wordt 
met het maaien van de wegbermen. 

Het antwoord op deze vraag vinden we in het bermdecreet. 
Eén van de doelstellingen van het decreet is de natuurwaar-
de van wegbermen te verhogen en zo natuurlijke migratie-
routes voor fauna en flora te creëren. Eén van de bepalingen 
in het decreet betreft de tijdstippen waarop er mag gemaaid 
worden. Een eerste maaibeurt mag pas vanaf 15 juni, een 
eventuele tweede maaibeurt is pas mogelijk na 15 septem-
ber. Er zijn slechts twee maaibeurten per jaar toegelaten.

Door zo laat te maaien, geeft men planten en bloemen de 
kans om in zaad te komen en zich voort te planten. Ondertussen begroeien boterbloemen, paarden-

bloemen, kattestaart, klaver, duizendblad en tal van mooie grassen onze wegbermen. Een gratis bloemenpracht 
die elk jaar kwalitatief beter wordt dankzij het verbod op het gebruik van pesticiden.

Onze gemeente heeft sinds enkele jaren een stedenband met Bohicon. 
In Bohicon leefde al een tijdje het idee om hun diverse partners die hen 
steunen in de lokale ontwikkeling (Coopération Décentralisée) bij elkaar 
te brengen. De buitenlandse partners focussen op diverse projecten rond 
water, onderwijs, lokale economie en dienstverlening. 

Zoersel heeft momenteel een aantal projecten lopen in Bohicon: 
•  Bibliotheekwerking met de knowhow van onze bibliothecaris, de bouw van een nieuwe bib met internetruimte, 

nieuwe Afrikaanse boeken en een motor met biblioboxen om boeken naar de diverse deelgemeenten te brengen. 
•  Informatica: we steunen via onze informaticus de aanleg van een gemeentelijk intranet. Zo werd het oude en het 

nieuwe gemeentehuis volledig bekabeld en brachten we servers, backups  en switchen mee uit België (gift van de 
provincie Antwerpen).

•  Onderwijs: Zoersel voorziet een deel van het budget ontwikkelingssamenwerking voor een subsidie voor de aan-
koop van schoolmateriaal. We investering mee in hun project en laten zo meer dan 15 000 kinderen naar school gaan.

•  Dienstverlening: Vorig jaar werd in samenwerking met La Roche een project opgestart om de geboorteakten in te 
scannen. 

Ook een aantal Zoerselse gezinnen heeft als vierde pijlerorganisatie een project in Bohicon. 

Burgemeester Liesbeth Verstreken trok samen met bevoegde schepen Koen Paredaens en ambtenaar Erik Fuhlbrügge 
begin februari naar Bohicon om deel te nemen aan de conferentie. Samen met de Franse en Duitse partners werden er 
vier dagen ideeën uitgewisseld en contacten gelegd.

We laten even Koen Paredaens aan het woord:
“Het waren zeer intense dagen. Heel de dag aandachtig discussies en interventies volgen in het Frans en ondertussen 
ook je eigen interventies voorbereiden in een drukkende hitte vergt toch wat mentale en fysieke inspanning. We zijn 
wel heel blij met de resultaten. We hebben dieper kunnen ingaan op de inhoud van onze projecten en er zijn zeer goe-
de contacten gelegd en banden gesmeed met de andere aanwezige partners. Als Zoerselse delegatie hebben we enkele 
interventies gedaan op de grote onderwerpen en deze werden opgenomen in de finale besluiten van de conferentie. 

Alle lof naar de organisatie. De conferentie was een geslaagd huzarenstukje in een mooie omkadering. Het is dit jaar 
zeker niet het laatste bezoek aan Bohicon. In april ging er een delegatie ambtenaren op werkbezoek en in juli/augustus 
zullen een dertigtal Zoerselse jongeren projecten begeleiden samen met jongeren van ginder. Zo brengen we onze ken-
nis naar daar.  Zoersel laat Bohicon niet los! We hebben een partner gevonden die veel wil investeren en de capaciteiten 
heeft om te groeien als lokale overheid en dit doet in het belang van de bevolking met oog voor de zwakken in hun 
samenleving.”

Bohicon is een stad van 66 000 inwoners in het West-Afrikaanse Benin. 

Nieuwe gezichten in gemeenteraad en OCMW-raad

Waarom worden de bermen niet 
vaker gesnoeid? Om planten en 
bloemen in bloei te laten komen en 
zo de fauna een handje te helpen.

Kitty Busschodts Irene Meersman Marcel De VosJurgen Opreel

U verwacht meer van een bezoek aan de gebeeldhouw-
de lindeboom in het Lindenpaviljoen. N-VA-schepen 
van Toerisme Tania Kohlen, de vrijwilligers van Toe-
risme Zoersel en de gidsen overleggen om het museum 
te moderniseren. 

“Het project krijgt vorm”, weet Tania Kohlen. “De ge-
schiedenis van onze landelijke gemeente wordt op een 
hedendaagse manier voorgesteld. Interactief maar met 
blijvende aandacht voor de kunstwerken van Paul van Esbroeck en Mariëtte Coppens. 

Na de zomer sluit het museum een tijdje maar zal hopelijk klaar zijn voor een volgend toeristisch seizoen.”

wordt gemoderniseerdTentoonstelling lindeboom 

In juni 2014 verhuisde Pascale Loveniers naar Herentals. Zij werd in de gemeenteraad opgevolgd door Kitty Bus-
schodts. Christiaan Janssens, de man van Pascal Loveniers verhuisde natuurlijk mee naar Herentals en hij werd in de 
OCMW-raad opgevolgd door Irene Meersman. Begin 2015 verhuisde Lotte Noelants naar Vorselaar en werd ze in de 
gemeenteraad opgevolgd door Jurgen Opreel. Voor Tania Kohlen is de eigen zaak niet meer combineerbaar met haar 
schepenambt. Als voltijds bedrijfsleidster van een accountantskantoor kan zij niet meer voldoende tijd vrijmaken om 
ook haar werkzaamheden als schepen te behartigen. Met spijt in het hart neemt zij ontslag. We kennen Tania als een 
gedreven en loyale schepen. Zij tekende voor de nieuwe kerstverlichting in onze gemeente en ook de modernisering 
van de tentoonstelling van de lindeboom werd door haar ingeleid. Zij blijft zetelen in de gemeenteraad en wordt opge-
volgd als schepen door Marcel De Vos. Marcel is gemeenteraadslid sinds 2013. We wensen zowel Tania als Marcel veel 
succes met hun toekomstige werkzaamheden.



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


