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Vlaanderen feest in 
Zoersel op 9 juli!

Kom op zaterdag 9 juli naar de 11 juliviering 
in het Administratief Centrum in St. Anto-
nius. Er is voor elk wat wils, voor jong en 
oud. In de namiddag kan u deelnemen aan 
een wandeling, zijn er volkssporten, mu-
zikale intermezzo’s, kraampjes, een hapje 
en een drankje. Na een korte toespraak in 
de vooravond volgen een receptie en geven 
het koor Cantemus Novum en de sfeerma-
kers van Stampen en Dagen het beste van 
zichzelf.

De toegang is gratis, vooraf inschrijven 
hoeft niet. U bent van harte welkom. Sa-
men maken we er een echte hoogdag van. 
Alle praktische informatie vindt u in de bro-
chure die samen met Zoersel Magazine in 
uw brievenbus valt en natuurlijk ook op de 
webstek van de gemeente.

Dit jaar geen traditionele parkavonden, maar wel samen genieten van het Europees 
kampioenschap voetbal op groot scherm. Ambiance verzekerd. Vanaf de achtste fina-
les is er een optreden voor elke uitzending. 

Voor dit evenement zijn er geen grote 
podia, feesttenten, tafels en stoelen nodig. 
“Het vervoer van die zware materialen zou 
de jonge grasmat ook niet verdragen”, weet 
schepen Danny Van de Velde (N-VA). “Ze 
is in het najaar 2015 ingezaaid en zeker nog 
niet overal voldoende sterk. We willen ze 
alle kansen geven en beslisten daarom – 
in overleg met de organisatoren – om dit 
jaar geen parkavonden te laten doorgaan. 
Volgend jaar is er geen belangrijk voetbal-
toernooi. Dan wordt het weer een zomer 
met traditionele parkavonden.”

Na het EK voetbal, dat eindigt op 10 juli, 
zijn er nog activiteiten in het park: een 
muzikale avond ten voordele van de Derde 
Wereldraad, het sportieve gebeuren ‘De 
Nacht van de Maan’ en festiHalle georga-
niseerd door Jeugdhuis de Non.

“Na deze evenementen, vanaf half augus-
tus, voeren we verder het  parkbeheersplan 
uit”, vertelt Danny. “Dan verwijderen we 
de zogenaamde exoten, planten die niet 
van nature in onze streken voorkomen.”  

Deze zomer: wel voetbal en geen 
muziek in het park?

Kleurt u mee Zoersel zwart-geel op 11 juli?
Die Vlaamse feestdag, die moeten we samen vieren. En wat is er feestelijker dan een gemeente 
waar massaal gevlagd wordt? Helpt u mee Zoersel een feestelijk uitzicht te geven door uw 
leeuwenvlag buiten te halen? 

Zoals elk jaar op 11 juli bezorgt N-VA Zoersel een kleine verrassing aan elke Zoerselaar die de 
Vlaamse leeuw laat wapperen. 
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De N-VA wil u duurzamer doen leven. “Via een aantal projecten willen we de Zoerselaar aanzetten om bewuster en duurzamer te le-
ven en meer aandacht te besteden aan eerlijke handel en ons leefmilieu. Het gaat om kleine veranderingen, zoals meer de fiets nemen, 
kraantjeswater drinken, meer buiten spelen, tweedehandskleding kopen en zo verder”, zegt schepen van Milieu Koen Paredaens. Via 
de Climate Alliance, een Europese klimaatbelangenvereniging, kreeg Zoersel subsidies om deze projecten uit te voeren. 

Koken met restjes
De campagne startte op 11 mei met een kookworkshop 
voor jong en oud in het Zonneputteke. De KVLV leerde 
ons koken met restjes. Op de braderij zetten sketches de 
bezoekers aan om kraantjeswater te drinken. De actie 
‘Fiets naar het werk’ moedigt het gemeentepersoneel 
aan om met de fiets naar het werk te komen. 

Fietsroute
Een fietsroute brengt u via de fietsknooppunten langs 
locaties met een link naar eerlijke handel en lokale, 
duurzame voeding. In Zoersel kan u kennis maken met 
de Velt-ecotuin, de Vorse Beemden, de Oxfam wereld-
winkel, het Zwarthof, het Doezelbos, Den Haveraert, 
Den Achtersten Dries en het Bezoekerscentrum Zoersel-
bos. Tijdens de fietstocht ervaart u dat eerlijke handel en 
duurzaamheid centraal staan in Zandhoven en Zoersel.

N-VA Zoersel roept mee op om plastiek zo veel mogelijk te ver-
mijden en zeker niet achteloos weg te gooien. Want wist u dat een 
weggeworpen PET-fles na honderd jaar nog niet volledig afgebro-
ken is? Andere kunststoffen, zoals PVC, blijven zelfs duizenden 
jaren intact. 

Overal op aarde vindt men afvalbergen van plastiek, vooral in 
arme landen. In de oceanen houden de golfstromen alle kunststof-
fen bij elkaar en spreken we echt al van eilanden met afval. Zon 
en zout breken de kunststoffen langzaam af tot heel kleine deeltjes 
die worden opgenomen door zeedieren. Uit onderzoek blijkt dat 
in mossels, oesters en zelfs in garnalen plastiekresten aanwezig 
zijn. En via die weg komen ze weer in ons voedsel terecht. Dat dit 
schade toebrengt aan onze gezondheid is wel duidelijk. 

Plastiek is een populair verpakkingsmiddel, maar heeft ook een gezondheidsprijs. Gelukkig zijn er duurzame alternatieven, zoals af-
breekbare plantaardige kunststof. Die wordt onder meer gebruikt voor tijdschriftwikkels. U kan dus zelf meehelpen aan het verkleinen 
van de afvalberg: ga voor composteerbare verpakkingen en zeg neen tegen plastiek tasjes. 

N-VA Zoersel wil u duurzamer doen leven

“Vermijd plastiek”

zondag11 september

Volwassenen
10 euro*

Kinderen
5 euro*

Spetterend 
optreden

K3

www.n-va.be/familiedagplopsaland

Enkel leden kunnen tickets bestellen. Maar dat kan wel onbeperkt. 
Ook niet-N-VA-leden zijn dus van harte welkom. 

Breng met andere woorden gerust je hele familie, 
je buren en vrienden mee!

*Het inschrijvingsgeld van 5 of 10 euro wordt volledig terugbetaald in de vorm van drankbonnetjes
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N-VA ZOERSEL WENST U EEN LANGE, 
WARME EN DEUGDDOENDE VAKANTIE

De Vlaamse overheid keurde op 25 mei 2016 de subsidie voor de nieuwe school in Halle goed. Wij gingen 
langs bij onze burgemeester, Liesbeth Verstreken, voor meer uitleg.

Liesbeth, waarom komt er een nieuwe school in Halle?
“In Halle is er maar één school – ontstaan door de fusie van de 
gemeentelijke en de vrije school – op twee locaties. Dat is niet 
erg handig voor de organisatie. Een aantal gebouwen is ook in 
minder goede staat. Daarom koos de gemeente er in 2006 voor 
om een subsidie aan te vragen 
voor nieuwe gebouwen, op één 
plaats. Dat zal zorgen voor meer 
efficiëntie. Directie, lesgevers en 
ondersteunend personeel kunnen 
zo hun tijd en energie volop aan de 
kinderen besteden.”

Waar komt de nieuwe school en 
waarom op die locatie?
“We hebben weloverwogen beslist 
het nieuwe schoolgebouw te bou-
wen achteraan het plein, waar de 
kleuters en eerste en tweede leer-
jaar nu hun plekje hebben, tussen 
Hallevelden en Halmolenweg. 

Andere plaatsen zijn onderzocht: onder meer de vroegere 
bedrijfsterreinen van Transport Van Aerde en de Bremberg. Maar 
telkens bleken de nadelen groter dan de voordelen.”

Hoe gaat de school er uitzien?
“De architect kreeg de opdracht om een kindvriendelijke, 
hedendaagse, toekomstgerichte en energiezuinige school te 
ontwerpen. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de 
kwaliteiten van de dorpskern van Halle: gezellig, open en groen. 
De school moet ook makkelijk toegankelijk zijn voor fietsers en 
voetgangers. Er komen drie ingangen met fietsenstallingen. Er 
zijn ook parkeerplaatsen voorzien, heel wat meer dan nu.

Aan de kant van de Hallevelden vind je straks de lagere school en 
achter de sporthal de kleuterschool, met bij elke klas een tuintje. 
Het aantal klassen, zes voor de kleuterschool en elf voor de lagere 
school houdt rekening met uitbreiding. Flexibele aanpassingen 
zijn mogelijk.

We gaan voor een compacte constructie, energiezuinig en 
duurzaam. Er zullen groendaken aangelegd worden en er komen 
zonnepanelen. Het regenwater wordt hergebruikt voor de 
toiletten. Op de kindvriendelijke speelplaatsen is ook ruimte voor 
bomen en struiken. 

We willen in de nieuwe gebouwen 
ook andere functies huisvesten. 
Zo zal er plaats zijn voor de 
groenarbeiders van de gemeente, 
dicht bij de plekken waar ze het 
meest werken. De sporthal is wat 
groter dan de huidige. Ze komt 
dichter bij het plein, achter de oude 
turnzaal. Die blijft als waardevol 
dorpsbeeld behouden.”

Hoe verlopen de lessen tijdens de 
bouw?
“Het schooljaar 2016-2017 wordt 
bijzonder, omdat de hele school 
verhuist naar de Lindendreef, de 

plaats van de vroegere ‘meisjesschool’. Op de parking van de pa-
rochiezaal worden tijdelijke klassen opgericht voor de kleuters. 
De parking en de tuin achter het jeugdhuis doen dienst als speel-
plaats. Het eerste en tweede leerjaar vinden in de bestaande ge-
bouwen een plek. Het wordt een jaar dicht bij elkaar. 

De activiteiten in de parochiezaal vinden grotendeels plaats zoals 
gepland. De tijdstippen van die activiteiten zijn immers te com-
bineren met het gebruik tijdens de schooltijd. Natuurlijk zal je de 
parking slechts gedeeltelijk kunnen gebruiken. Nog meer dan an-
ders zal er begrip moeten zijn voor ieders werking, maar ik heb er 
vertrouwen in dat de Hallenaren elkaar daarin zullen verstaan.”

Wanneer is alles klaar?
“Als alles volgens plan verloopt, starten we het schooljaar 2017-
2018 in de nieuwe gebouwen. Over de vrijgekomen sites nemen 
we op korte termijn een beslissing. Verkopen is daarbij een mo-
gelijkheid, want de subsidie dekt maar een deel van de kosten.”

Halle krijgt een gloednieuwe school



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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

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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten

 Plichten

20
15

20
15

vrijwillig

gedwongen

4.000

5.900

4.000

5.900

+ € 1.500
per jaar in 2018

68%
NU

72%2018

Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen
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