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Niet te missen!

Luckas Vander Taelen in 
Zoersel (toegangsprijs: 5 euro)

Op uitnodiging van N-VA Zoersel 
zakt Luckas Vander Taelen op 
5 mei af naar Halle Dorp. Deze 
historicus, zanger, politicus, 
reportagemaker, schrijver en 
acteur heeft één rode draad in 
zijn doen en laten: hij schuwt 
de controverse niet. Zo neemt 
hij scherpe, maar boeiende 
standpunten in tegenover de 
toenemende diversiteit in de 
hoofdstad. 

Na zijn politieke loopbaan werd 
Luckas een vooraanstaand 
opiniemaker, onder meer  
als columnist bij De Tijd en 
deredactie.be.

Na de terreuraanslagen in Parijs, 
Brussel en Zaventem schreef 
hij ‘De grote verwarring, of hoe 
reageren op het Islamitisch 
fundamentalisme?’ (2016). 
In dit boek ontleedt hij de 
voorgeschiedenis en ook 
de fouten van vooral linkse 
intellectuelen en politici die 
de multicultuur tot enige norm 
hebben verheven.

In zijn lezing voor N-VA Zoersel 
behandelt hij dit thema.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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:     /     /
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Lokale besturen werken samen

Stedenband tussen Zoersel en Bohicon 
is succesverhaal

De Vlaamse Regering steunt gemeen-
tebesturen om een samenwerking op te 
zetten met lokale besturen uit het zuiden. 
De stedenband tussen Zoersel en Bohicon 
(in het Afrikaanse Benin) is daarvan een 
mooi voorbeeld. Door wederzijds respect 
en een goede samenwerking stampen 
beide gemeenten belangrijke projecten uit 
de grond. 

Zoersel steunt bibliotheekprojecten in 
Bohicon
De bib in Bohicon was donker, klein en 
onaantrekkelijk. Toen Bohicon besloot 
een nieuwe bib te bouwen, verleende 
Zoersel dan ook meteen steun. Onze 
bibliothecaris werkte in de eerste plaats 
een systeem uit om de boeken beter te 
catalogeren en ordenen. De collectie 
werd vervolgens verrijkt met boeken van 
Afrikaanse schrijvers en uitgeverijen. Het 
project kreeg een extra elan toen Bohicon 
besloot om ook eigen middelen in te zet-
ten voor aankopen.

Ondertussen heeft de Bohiconse bib ook 
een internetcafé en een bib-mobiel. De 
bibliotheek werkte ook een tentoonstel-
lingsapp uit en begon een project met au-
dioverhalen. Met dank aan de bibliothe-
caris van ons eigen Zoersel die tijdens een 
aantal vakanties in Bohicon de projecten 
mee vorm hielp geven.

Persoonlijke contacten versterken 
samenwerking
Ook op de burgerlijke stand van Bohi-
con drukten Zoerselse ambtenaren een 
stempel. Zij gaven de aanzet voor een 
goed geboorteregistratiesysteem, zodat 
burgers hun (mensen)rechten kunnen 
waarmaken.

Samen met de plaatselijke bevolking zette 
onze gemeente ook mee de schouders on-
der een tuinproject waarin gehandicapten 
actief zijn. Monnikenheide deelt boven-
dien kennis met het plaatselijk psychia-
trisch centrum Saint-Camille. Er is ook 
een project voor doofstomme kinderen.

VRIJDAG

5 mei
20 uur 

Zaal Sint-Maarten
Halle Dorp

 Tijdens de inleefreis voor gemeente- en OCMW-raadsleden konden de Zoerselse  
beleidsmensen (die de reis uit eigen zak betaalden) zelf de positieve resultaten zien van 
projecten in Bohicon.
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Eindelijk veilig fietsen in Zoersel
Jaren geleden werd in Zoersel-dorp het fietspad heraangelegd. Geen overbodige luxe. 

Het deel tussen Westmallebaan en Voetbalstraat, richting Oostmalle, 
bleef echter om onbekende redenen onaangeroerd. Daar moeten de 
fietsers over een smal strookje tussen de stoep of parkeerplaatsen en het 
gevaarlijke autoverkeer. 

Schepen van Verkeersveiligheid en Mobiliteit Danny Van de Velde  
zorgde eerst voor een betere bewegwijzering. Dit was echter maar  
een opstapje naar een definitieve structurele oplossing.

Eindelijk wordt de zaak ten gronde aangepakt. Er komt een volwaardig 
fietspad als schakel tussen Zoersel-dorp en het fietspad naar Oostmalle.

Nieuwe bestuursleden bij N-VA Zoersel: even voorstellen

Karin Verbiest
Ik ben een jonge vijftiger maar voel me nog een pak jonger. Ik heb gewerkt in een bakkerij in Brasschaat. 
Daar was ik ook gemeenteraadslid voor de N-VA en volgde ik met belangstelling de beleidsdomeinen lokale 
economie en ruimtelijke ordening. Na onze verhuis naar Zoersel werd ik bestuurlid van N-VA Zoersel.  
Professioneel ben ik momenteel zaakvoerder van B-day diamond, samen met mijn man Marc. B-day 
diamond brengt een innovatief concept in de diamantsector. Hobby’s: in dans, vooral jazzballet, kan ik me 
helemaal uitleven.

Georgette Truyens
Ik werkte als secretaresse in het advocatenkantoor van mijn man. Bovendien ben ik al 30 jaar politiek actief 
in Zoersel, zowel in de gemeenteraad als in diverse adviesraden. De natuur, planten en dieren liggen mij 
nauw aan het hart. Wij hebben hier thuis wel 120 verschillende soorten planten in de tuin en ik was één van 
de eerste compostmeesters in Zoersel. Een echte passie is het aquarelschilderen. Ik stelde mijn werken al een 
aantal keer tentoon tijdens het Wintersalon in De Bijl.

Wim De Cock
Ik ben 63 jaar, bruggepensioneerd en heb heel mijn actieve loopbaan bij Lanxess in Zwijndrecht gewerkt als 
onderhoudsmecanicien. Mijn hobby’s: ik sleutel graag aan oldtimer auto’s en moto’s. Techniek en mechaniek 
boeien mij enorm. Met mijn twee kleinzonen ga ik graag wandelen en fietsen.

Heidi Piette
Als ondernemer in de kinderopvang stond ik 25 jaar geleden mee aan de wieg van de georganiseerde  
particuliere kinderopvang in Vlaanderen. Ik deed de volledige aansturing en coördinatie van zes  
kinderdagverblijven. Momenteel ben ik vlinder- of zelfstandige onthaalmoeder. In 1978 trouwde ik met  
mijn man Rudi. Wij kwamen beiden uit goede Vlaamse families. Hobby’s: manden vlechten, wandelen, 
skiën. Ook de (klein)kinderen krijgen volop aandacht.

Tinne Smet
Ik ben verpleegkundige maar werkte altijd als huisvrouw. Samen met mijn man Eric Behiels heb ik drie 
kinderen en drie kleinkinderen. Zij komen graag op bezoek bij hun grootouders met de verjaar- en  
feestdagen om lekker te eten. Samen gaan we op uitstap naar pretparken en wandelen of fietsen. Ik hou 
van voetbal en supporter fervent voor Beerschot. Dit komt de huiselijke rust niet altijd ten goede omdat 
Eric voor Antwerp kiest.
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Veilig op weg naar school
In Zoersel werken de ouderraden van de Elisabethschool en 
van de GBS de Kiekeboes samen aan veiliger woon-school-
verkeer. De gezamenlijke werkgroep legde een werkdocu-
ment voor waarin de knelpunten worden opgesomd.

Danny Van de Velde, schepen van Mobiliteit, nam het initia-
tief ter harte. Hij pakte samen met de ouders en de directies al 
heel wat onveilige punten aan. Het gaat hierbij niet om grote 
ingrepen. Door een aantal kleinere verbeteringen kunnen de 
kinderen in Zoersel veiliger naar school. Er zijn zeker nog stap-
pen mogelijk, maar de aanzet is gegeven.

Ook bij Beuk en Noot wordt de situatie aan de schoolpoort 
veiliger. Als de planning strikt wordt opgevolgd, zal de inkom 
van de parking van de lagere school aangepast worden rond 
de paasvakantie. “Het doel is om de inkom te verbreden zodat 
deze veiliger wordt en meer ruimte biedt aan inkomend en uit-
gaand verkeer. De markering van het fietspad zal ook duidelij-

ker worden aangegeven, zodat ook de veiligheid van de fietsers 
meer gegarandeerd wordt”, aldus Danny. 

Bij het ter perse gaan zijn de werken in volle gang. Eenmaal die 
zijn afgerond wordt ook dit deel van Zoesel weer wat veiliger 
voor de kinderen.

Twee aardgasvoertuigen  
voor onze technische dienst

N-VA Zoersel wil werk maken van duurzame 
mobiliteit. Het gemeentebestuur moet hierbij het 
voorbeeld geven. Daarom koopt de gemeente  
Zoersel twee voertuigen aan die rijden op aard-
gas (ook wel CNG genoemd). Eén voertuig rijdt al 
rond.

Beter voor het milieu

“Deze aankoop past in onze doelstelling om het wagenpark 
milieuvriendelijker te maken,” licht N-VA-schepen Koen  
Paredaens toe.

Aardgas is een goed alternatief voor de vervuilende diesel- en 
benzinewagens. De aankoopprijs van deze voertuigen is iets 
hoger, maar de meerkosten verdienen zichzelf snel terug.  
Rijden op aardgas zorgt voor een besparing van 30 tot  
50 procent op de brandstofkosten. Daarnaast biedt de Vlaamse 
overheid een fiscale korting voor het inschrijven van wagens 
op aardgas. Ook de jaarlijkse verkeersbelasting ligt lager.

Eén schepen minder  
bespaart u 106 000 euro
In het huidige bestuursakkoord werd  
overeengekomen dat Bart Sebreghts (CD&V)  
na vier jaar zijn schepenambt zou overdragen  
aan iemand van de N-VA, zonder overdracht  
van bevoegdheden. 

De bevoegdheden van Bart (financiën en begroting,  
boekhouding, sport- en buurtwerking, informatisering  
en publiek-private samenwerkingen) zouden onder de  
schepenen van CD&V worden verdeeld. 

Als het bestuur inspanningen vraagt aan het personeel, leek 
het ons niet meer dan billijk dat de politiek ook een duit in het 
zakje doet. Daarom besliste onze partij vorig jaar om het extra 
schepenambt niet op te nemen. 

N-VA Zoersel zorgt zo voor een besparing van 53 000 euro 
per jaar. Voor de rest van de bestuursperiode (tot eind 2018) 
gaat het om 106 000 euro. N-VA Zoersel zet de tering naar de 
nering in deze budgettair krappe tijden.
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In de gemeenteraad van maart is de toetreding tot Igean Regio Noord goedgekeurd. Ons recyclagepark 
maakt nu deel uit van die regio, met identieke tarieven en de mogelijkheid voor Zoerselaars om de andere 
parken van de regio te gebruiken 

De Zoerselaars vroegen al lang de mogelijkheid om ook in de 
omliggende recyclageparken hun afval te kunnen aanbieden. 
Schilde besloot om de exploitatie van hun containerpark over 
te dragen aan Igean en daarmee toe te treden tot Regio Noord. 
Dat was voor Zoersel dé gelegenheid ook toe treden tot de regio. 

Voordien was dit geen goede keuze omdat geen enkele buur- 
gemeente een recyclagepark had dat uitgebaat werd door  
Igean met een weegbrug. Schilde droeg de uitbating van het  
recyclagepark over aan Igean en sloot ineens aan bij Regio 
Noord.  Met de aansluiting van buurgemeente Schilde was de 
keuze voor toetreding tot de Regio Noord evident.

Het nieuwe recyclagepark van Schilde opent op 2 mei. Wij  
stappen vanaf die datum ook mee in de Regio Noord.  
De Zoerselaars kunnen dan terecht op de recyclageparken 
van Schilde, Sint-Job, Brecht, Sint-Lenaerts, Essen, Kalmt-
hout, Wuustwezel, Stabroek, Kapellen en Brasschaat.  
N-VA Zoersel hoopt dat Malle en Zandhoven in de toekomst 
ook aansluiten bij Regio Noord. Zo kunnen onze inwoners alle 
dagen van de week wel op één van de recyclageparken in de 
regio terecht.

Tarieven en openingsuren worden 
aangepast aan de nieuwe situatie. 
Er worden drie tarieven gehanteerd in de toekomst:

  0,20 euro per kilo: grofvuil, gemengd bouw - en sloopafval, 
asbestafval (vrijstelling eerste 1000 kg).

  0,03 euro per kilo: grond, vlak glas, kalkplaten en cellenbeton
  0,01 euro per kilo: zuiver steenpuin, hout en groenafval  

(vrijstelling eerste 300 kg)

Er is een stijging van 5 cent per kilo voor grofvuil en gemengd 
bouw- en sloopafval. De prijs voor grond en kalkplaten en  
cellenbeton daalt dan weer naar 12 cent per kilo. Er zijn twee 
nieuwe betalende fracties: vlak glas (3 cent) en hout (1 cent).  
Voor groenafval krijgt u vanaf nu per jaar en per gezin een  
vrijstelling van 300 kilo. Voor asbest krijgt u zelfs een vrijstelling  
van 1 000 kg.

Een speciale regeling werd uitgewerkt voor de Zoerselse  
landbouwers. Zij kunnen hun zuivere landbouwfolie in de maanden 
mei en oktober gratis aanbieden op het recyclagepark in Zoersel, 
in de door de gemeente voorziene container voor aparte  
verwerking.

 Onze bewoners kunnen ook terecht in andere containerparken van Igean Regio Noord.

Zoerselaars kunnen vanaf 2 mei ook 
terecht in recyclageparken in regio
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Vrijstelling van 300 kg per jaar en per gezin voor  
groenafval.

“De stijging van de tarieven voor grofvuil en gemengd bouw- 
en sloopafval zijn te verantwoorden”, zegt bevoegd schepen 
Koen Paredaens. “Het is niet enkel een verdere toepassing  
van het principe de vervuiler betaalt,  maar het is ook een 
stimulans tot beter scheiden van afval. Want in de container 
grofvuil zit nog een belangrijk percentage recycleerbaar afval. 
Er is ook een stijgende kost voor de verwerking van het  
bouw- en sloopafval. Ten slotte willen we het afvaltoerisme 
tegengaan (vooral voor hout en grofvuil).”

Ook voor het houtafval is een stijging van de prijs nodig. 
De verwerkingskost van houtafval is de laatste jaren sterk 
gestegen, waarop onze omliggende gemeenten een retributie 
invoerden op het aanbieden van houtafval. Dit leidde tot een 
bijna-verdubbeling van de aangeboden hoeveelheid hout - 
waarschijnlijk afkomstig van Malle en Zandhoven. Om het 
afvaltoerisme tegen te gaan en de balans tussen de inkomsten 
en de verwerkingskost te behouden, was hier een kleine  
prijsstijging nodig. 

Koen: “Ook de openingsuren wijzigen. Ze worden afgestemd 
op de andere recyclageparken zodat er elke dag een park 
ergens in de buurt open is. Wij waren ook de laatste gemeente 
waar het recyclagepark ‘s middags niet gesloten was. Ook dit 
is in lijn gebracht met de openingsuren van de andere parken. 
Wel blijft het recyclagepark op dinsdag, donderdag en  
zaterdag een uur later open.”

Nieuwe openingsuren recyclagepark Zoersel

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

voormiddag gesloten 9 - 12 uur gesloten 9 - 12 uur 9 - 12 uur 9 - 16 uur

namiddag 13 - 17 uur 13 - 17 uur 13 - 19 uur

aantal uren  7  7 9 7

totaal 30

CONCLUSIE:
Met de toetreding tot Regio Noord stappen we in een systeem van afgestemde tarieven en openingsuren. Het is een verhaal van een 
aantal prijsdalingen, maar ook verantwoorde prijsstijgingen. Met een vrijstelling voor groenafval en de regeling van de landbouw-
folie komen we tegemoet aan vragen van de bevolking.

Praktisch
Regio Noord omvat de recyclageparken van Schilde, Sint-Job, Brecht, Sint-Lenaerts, Essen, Kalmthout, Wuustwezel,  
Stabroek, Kapellen en Brasschaat.

  Alle recyclageparken van de Regio Noord hanteren op elkaar afgestemde openingsuren.

  In alle recyclageparken gelden dezelfde tarieven. 

  Voor groenafval is er een vrijstelling van 300 kilo per gezin, voor asbest zelfs eentje van 1 000 kilo.

  Zoerselse landbouwers kunnen in mei en oktober zuivere landbouwfolie gratis aanbieden.
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