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Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!

N-VA Zoersel  
wenst iedereen een 
fantastisch 2017!

Wensen en doelen voor 2017 van  
burgemeester Liesbeth Verstreken

Het zou geweldig zijn als de werken aan de nieuwe school in Halle  
volgens planning verlopen.

Als op 1 september 2017 kinderen met 
blije gezichten samen met hun juffen, 
meesters en ondersteunende leerkrachten 
alle nadelen van een noodschool achter 
zich laten om enthousiast een nieuw 
schooljaar te beginnen in hun nieuwe 
school, dan is er letterlijk en figuurlijk een 
steen verlegd in de rivier. 

Ik hoop dat het niet te mooi klinkt om 
waar te zijn. Samen met alle betrokkenen 
gaan we daar voor.

In 2017 wordt de brandweerzone Rand 
verder uitgebouwd. Dit betekent niet dat 
ons vrijwilligerskorps verdwijnt, wel dat 

er een samenwerking komt die veel  
voordelen biedt.

Ik wens de politezone Voorkempen een 
vlotte verhuis naar het nieuwe kantoor 
aan de Vaartdijk in Brecht.

Door verantwoord te bezuinigen, kunnen 
we nog investeren zonder de belastingen 
te verhogen. 

Samen met alle collega’s, en met dank aan 
ons personeel en de vele Zoerselse vrij-
willigers, zetten we ook in 2017 in op een 
leefbaar, veilig, net en aangenaam Zoersel.

En samen met de dichter eindig ik:

Maar elk jaar heeft zijn oudgekende  
grillen en bitterheden. Soms wat voor  
een ander briljanten zijn, schijnt ons  
goedkope sneeuw. Het enige waarin wij niet  
verschillen, is dat we ouder worden en  
verlangen: “Dit wordt ’ t schoonste  
jaar van deze eeuw.” 

(Paul Snoek)

Liesbeth Verstreken,  
burgemeester

N-VA ZOERSEL 
NODIGT UIT!

Kom naar onze nieuwjaars- 
receptie op zondag 22 januari 
2017 vanaf 14 uur.

Ontmoet Vlaams Parlementslid 
Valerie Van Peel en maak met 
burgemeester Liesbeth Verstreken 
een stand van zaken op.

Samen klinken we op 2017!

U bent van harte uitgenodigd. 
Iedereen is welkom in de zaal van 
KFC Eendracht Zoersel,  
Westmallebaan, 2980 Zoersel.

ZONDAG

22 januari 
2017

14 uur

Nieuwjaarsreceptie
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Anpr-camera’s:  
effectief in bestrijden 
van misdaad
De lokale politie Voorkempen vat-
te in de tweede helft van november 
twee verdachten van een gewapen-
de overval op een nachtwinkel in 
Zoersel. 

Dankzij de beelden van het ANPR- 
systeem (gebruikt voor trajectcontroles 
maar ook ingezet voor nummerplaat- 
herkenning) kon de politie twee jonge 
mannen uit Mortsel opsporen en  
aanhouden.

Het ANPR- systeem heeft uiteraard een 
prijskaartje, maar de N-VA is ervan  
overtuigd dat de veiligheid van onze  
burgers die investering waard is.

http://www.lokalepolitie.be/5355/home.html 
is de lokale website van politiezone Voorkem-
pen. Je vindt er heel wat informatie over het 
korps, veiligheidsbeleid, nieuws en aangekon-
digde flitscontroles.

Danny Van de Velde 
“Ik wil zorgen voor meer en 
aantrekkelijker groen. Hallehof wordt 
een écht park door de uitvoering van 
het parkbeheersplan. De pastorietuinen 
maken we toegankelijker. Scholen moeten 
ze kunnen gebruiken voor educatieve 
projecten. En ook onze begraafplaatsen 
zie ik als groene oases van rust voor de 
nabestaanden. Ik wil onze speelpleinen de 
aandacht geven die ze verdienen. 

Ik vraag ook speciale aandacht voor 
ons Zoersels erfgoed. Samen met de 
gemeenten in de regio werken we aan de 
oprichting van de IOED Voorkempen, de 
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed 
Dienst. 

Ten slotte wil ik onze  
gemeentearbeiders de  
waardering te geven die ze  
verdienen. We hebben  
echte vakmensen in  
dienst.”

Marcel De Vos
“Ik hoop in 2017 op meer samenwerking 
met de bibliotheken van onze 
buurgemeenten zodat onze inwoners 
straks ook daar terecht kunnen. We 
werken ook aan een nieuwe locatie voor 
onze bibliotheek in Sint-Antonius. 

Samen met de middenstand werk ik 
aan oplossingen voor het groeiend 
parkeerprobleem aan de Handelslei. 

Ik wil ons Lindepaviljoen duidelijk op 
de kaart te zetten als ‘belevingscentrum’ 
voor Kempense dorpsgeschiedenis, 
natuur, bos en landbouw.”

Koen Paredaens
“De Brexit en de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen hebben getoond 
wat verzuring in een maatschappij kan 
teweeg brengen. Nochtans leven we hier 
in het westen in een van de beste landen 
ter wereld, kennen al meer dan zestig 
jaar geen oorlog, hebben de hoogste 
levensverwachting en een enorme 
vrijheid. Toch hoor je mensen klagen. Zij 
geven uiting aan hun ongerustheid, het 
gevoel dat ‘het leven’ hen voorbijloopt, 
dat ze niet kunnen volgen. Ik werk elke 
dag om mensen en projecten op een 
positieve manier samen te brengen. Veel 
mensen die ik dagelijks tegenkom zetten 
zich professioneel of vrijwillig in om een 
hechte gemeenschap te  
vormen. Ik dank hen  
hiervoor en wens alle  
Zoerselenaars sterkte en  
levensvreugde in dit  
nieuwe jaar.

Een budget in evenwicht!
De gemeenteraad keurde in december het budget voor 2017 en het meerjarenplan 
goed. Het budget en meerjarenplan is in evenwicht en conform de bepalingen van de 
beleids- en beheerscyclus.

N-VA gaat resoluut voor een zuinig beleid
De N-VA gaat resoluut voor een zuinig beleid. Zo bespaarden we in 2016 een  
extra 250 000 euro op de personeelskosten die in het budget voorzien waren.  
We installeerden ook nieuwe printers en kopieerapparaten in het gemeentehuis, 
de technische dienst en de gemeentescholen. Kopiëren en printen kan enkel nog 
met een badge met individuele toegangscode. Dit zorgt voor sensibilisering en 
responsabilisering bij het gemeentepersoneel. Zo bespaarden we in 2016 alleen al  
22 000 vellen papier, dat zijn 2 bomen en 200 kg CO2 minder. 

N-VA investeert zonder belastingen te verhogen
Tegelijkertijd staat de N-VA voor verantwoorde investeringen. We investeren in 
scholen: in de eerste plaats in de bouw van de nieuwe school Pierenbos (met sporthal) 
in Halle, in Beuk en Noot (inrit parking), de Kiekeboes (akoestiek, vervanging 
prefabs) en de muziekschool (akoestiek, ventilatie). De weginfrastructuur wordt 
aangepakt met een veilig fietspad op de Oostmallebaan en extra asfalteringswerken. 
We investeren ook in het milieu zoals met de aanleg van rioleringen en 
milieuvriendelijke voertuigen (op gas) voor de technische dienst. Maar ook voor 
verenigingen zoals onder andere voetbal Antonia, Tillia, Obscura, Harmonie EMM, 
Handicar, Rode Kruis en Heemkundige Kring zijn investeringsplannen. En dit alles 
zonder een verhoging van de belastingen komen we tot een totaal van geplande 
investeringen voor 2017 van 10 000 000 euro.

Bermmeesters in de kijker
Onze gemeente startte op initiatief van de N-VA met het project 
‘bermmeesters’. Gerda Fransen is een van de vrijwilligers. Ze 
helpt bossen, bermen en beekkanten netjes te houden.

Waarom doe je dit, Gerda?
“Ik wandel regelmatig met mijn hond door de Halse bossen en ruim daarbij 
achtergelaten papier en blikjes op. Als er grotere sluikstorten zijn, dan 
verwittig ik de gemeente. De gemeente ondersteunt mij met de nodige 
afvalzakken die op afroep worden opgehaald. 

Het goede voorbeeld
“Ik word regelmatig aangesproken door mensen en moedig hen aan ook 
zelf mee zorg te dragen voor de netheid van straten en bossen. Ik vind het 
belangrijk dat mensen meer verantwoordelijkheid nemen. Bermmeester zijn 
is een kleine moeite. Je geeft het goede voorbeeld, het is een besparing voor 
de gemeente en ook goed voor de natuur. Zo krijgen we propere bossen en 
straten.” 

Wat kan er nog beter, Gerda?
“In Knesselare krijgen de bermmeesters bolderkarren van de gemeente. Dat 
zou een geweldige hulp zijn. Soms vul ik meer dan één zak met zwerfvuil en 
moet die dan later weer ophalen, tijdverlies! Een zak met zwerfvuil kan ook 
heel wat wegen. Ik las onlangs in de krant dat iemand 31 ton zwerfvuil had 
opgeruimd. Die had gelukkig een bolderkar en hoefde niet de hele tijd een 
afvalzak te dragen.”

Wensen en doelen voor 2017 van uw schepenen

Zoerselaars kunnen 
binnenkort ook  
terecht in contai-
nerparken van Igean 
cluster Noord
In het schepencollege werd het  
principe van de toetreding tot Igean 
cluster Noord goedgekeurd. 

Vanaf de opening van het nieuwe  
containerpark in Schilde (voorjaar 2017) 
zullen de inwoners van Zoersel met hun 
identiteitskaart ook terecht kunnen  
op de containerparken van cluster 
Noord waarvan Schilde en Sint-Job de 
dichtsbijgelegen zijn. 

Bij toetreding tot de cluster Noord, mits 
goedkeuring door de gemeenteraad, 
worden ook de openingsuren en de  
tarieven op elkaar afgestemd. We  
houden u op de hoogte!

Valentijnsactie: op dinsdag 14 februari 2017:
De N-VA deelt chocolaatjes uit.

Aperitiefgesprek: 
op zondag 12 maart 2017 in het Koetshuis in Halle met Rob Van de Velde,  
schepen stad Antwerpen.

Brunch: 
voor de leden op zondag 23 april 2017 in de parochiezaal St.-Martinus in Halle.

Lezing:
Luckas Vander Taelen op vrijdag 5 mei 2017 in de parochiezaal St.-Martinus in Halle.

NOTEER ALVAST

 30 000 euro subsidie voor begeleidingstraject rond zwerfvuil
In 2016 besloot de milieuraad een actieplan tegen zwerfvuil op te maken.  
Zwerfvuil is niet enkel storend in het straatbeeld, maar heeft ook een enorme 
kostprijs. In Vlaanderen kost zwerfvuil ophalen 61,5 miljoen euro. Dat is meer dan 
tien euro per inwoner (220 000 euro voor Zoersel). 

“We zijn gestart met het in kaart brengen wat we nu al tegen zwerfvuil doen”, 
vertelt N-VA-schepen Koen Paredaens. “We weten nu hoeveel we ophalen en 
welke middelen de gemeente hiervoor inzet. En er zijn natuurlijk ook de  
bermmeesters, de jaarlijkse schoonmaakacties en de speelpleintjes die door 
verenigingen worden onderhouden. In 2017 krijgt de gemeente 30 000 euro 
subsidie voor een begeledingstraject rond de aanpak van zwerfvuil. Een eerste 
vergadering met OVAM om de problemen en uitdagingen in kaart te brengen is  
al achter de rug.” De schepen beloofde ook de aankoop van bolderkarren voor  
de bermmeesters te onderzoeken!
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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

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 toegangsrecht 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:     /     /


