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VERANTWOORDELIJKHEID  
& VERANDERING
In dit boekje tonen we een deel van wat we gedaan hebben voor Zoersel, Halle en 
Sint-Antonius de voorbije jaren.

Een gemeente & ocmw wil dichtbij de mensen staan om op allerhande vlakken 
vooruit te gaan en te verbeteren maar daarbij hebben we nauwgezet de knip op de 
portemonnee gehouden. 

Om uw veiligheid te garanderen zijn politiediensten verhuisd naar een centrale plek 
om van daar uit, kort op de bal, criminaliteit te bestrijden en hulp te bieden waar 
nodig. Technologie zoals slimme camera’s op verbindingswegen helpen daarbij 
en maken de wegen veiliger omdat ze eveneens de snelheid controleren. Goed 
onderhouden wegen en (fiets)paden maken het verkeer veiliger. Uw (wijk)agent is 
er voor u: dienstbaar en efficiënt.

Of het nu om uw veiligheid gaat of om wat u van de gemeente & ocmw nodig heeft 
aan hulp, attesten, bewijzen of informatie. Elke burger moet in de eerste plaats 
deskundig en vriendelijk een correct antwoord op zijn vraag bekomen. Dat is het 
Zoersels handelsmerk.

Onze schepenen hebben in hun beleidsdomeinen hard gewerkt om het openbaar 
groen te doen toenemen, met grote zorg te beheren en biodiverser te maken. 
Levendige bibliotheken zijn blijvende zwaartepunten van cultuur, informatie en 
ontspanning in elke dorpsgemeenschap. Onze landelijke troeven zijn aantrekkelijk 
gemaakt voor Zoerselaars en wie als toerist onze gemeente bezoekt. De lokale 
economie verdient ondersteuning van het gemeentebestuur en vaart er wel bij. 

De nieuwe school in Halle is in één schooljaar gebouwd en 8 sociale woningen 
zijn al in opbouw. Voor meer sociale en andere woningen in de kern van Halle zijn 
de plannen in opmaak. Een nieuw gebouw voor de dienst openbare werken zal 
centraal in de gemeente aan de Achterstraat worden opgebouwd. Voor culturele 
verenigingen in Zoersel worden de plannen concreet zodat ook daar noodzakelijke 
investeringen aan de Kapelstraat kunnen gebeuren.

Ruimtelijk beleid is in afdwingbare plannen vorm gegeven en er zijn er nog in 
opmaak. De bebouwbare ruimte beperken met respect voor de rechten van mensen 
blijft een uitdaging, ook in de tijd die voor ons ligt.

We hebben de lokale overheid ook wat afgeslankt door gebouwen die niet nodig 
zijn voor het bestuur uit handen te geven en door dienstverlening die anderen 
misschien zelfs nog beter kunnen, door hen te laten doen. Maar we hebben 
boeiende initiatieven van burgers ook met plezier ondersteund (Diamantmuseum).  
Het bruisende evenementen-,sport-,jeugd-,cultuur- en seniorenleven is in Zoersel 
gedragen door vrijwilligers die we zoveel mogelijk willen helpen.

Het is met overtuiging gedaan, voor u, beste Zoerselaar. 

Liesbeth Verstreken
Burgemeester
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> ONDERWIJS 
Het gemeentebestuur investeert in haar 
gemeentelijke basisscholen. Een veilige 
omgeving, mooie gebouwen en goede 
uitrusting. Zo zijn alle klassen uitgerust 
met digitale borden en computers.

> BURGERZAKEN 
We digitaliseerden de aktes van de 
burgerlijke stand van 1900 tot op 
heden. Dit zorgt voor een vlottere 
dienstverlening.

> VEILIGHEID 
Deze legislatuur zullen we een 40-tal ANPR 
(Automatic Number Plate Recognition) camera’s in 
onze politiezone geïnstalleerd hebben. Camera’s met 
trajectcontrole en nummerplaatherkenning hebben 
tot onmiddellijk effect dat de snelheid van het 
gemotoriseerd vervoer drastisch daalt. Dit verhoogt 
de veiligheid.

We hebben deze camera’s nuttig kunnen inzetten bij 
onderzoek naar misdrijven, bendes gespecialiseerd 
in inbraken en overvallen. De camera’s hebben hun 
nut bewezen, zelfs voor onderzoeken buiten onze 
politiezone.

We bouwen de wijkwerking verder uit en brengen de 
wijkagent opnieuw te voet en met de fiets in uw buurt. 
Met de buurtinformatienetwerken nemen burgers 
samen met de politie de verantwoordelijkheid voor 
de veiligheid in hun wijk.

We hebben al heel wat  
misdrijven kunnen oplossen door  

de nummerplaatherkenning

> PRIVATISERING 
De gemeente moet zich beperken tot 
haar kerntaken. Zo zochten we samen-
werkingen voor taallessen, kinderop-
vang en uitbating van het Koetshuis.

> RUIMTELIJKE ORDENING 
Met de stedenbouwkundige ver-
gunning maken we de normen voor 
kwalitatief wonen afdwingbaar.  
We strijden daarmee tegen willekeur 
en winstmaximalisatie van project-
ontwikkelaars en houden we voldoende 
parkeerplaatsen in de straat. Met 
de ruimtelijke uitvoeringsplannen 
bestemmen we gebieden voor bepaalde 
activiteiten en bepalen we het ruimtelijk 
uitzicht van een groter gebied.

Liesbeth Verstreken
BURGEMEESTER

Ook voor ‘levenslang leren’ heeft N-VA 
zich ingezet. Met Horito hebben we 
opleidingen die aansluiten bij het 
grote aantal zorgjobs in de gemeente. 
De lessen vinden plaats in de Vleugel 
aan de Achterstraat. Zo optimaliseren 
we het gebruik van gemeentelijke 
infrastructuur. Natuurlijk is er ook 
Digidak, waar we mensen op hun 
eigen tempo laten kennismaken met de 
digitalisering.

Onze burgemeester bij een 
huwelijksplechtigheid in de oude raadzaal.
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> OPENBAAR GROEN 
In samenwerking met JMN 
Voorkempen en Regionaal Landschap 
De Voorkempen legden we een 
natuurspeelpark aan tussen de 
Achterstraat en de Gestelsebaan. In 
de Dwergenbergen, 6000m² groot, 
met heuvels, speelpoelen, rietvelden 
en klimbomen kunnen kinderen  
naar hartenlust ravotten en de natuur 
ontdekken. Wist u dat er onlangs 
zelfs een driedoornige stekelbaars 
aangetroffen is? 

> BIJEN 
N-VA draagt de bijen een warm hart toe. 
Deze geel-zwarte werkers zorgen voor 
bestuiving. Zonder bijen geen voedsel. 
We werkten samen met de imkers voor 
het inzaaien van de braakliggende 
terreinen zowel aan het rond punt van 
de Medelaar als op de Dwergenbergen. 
Bij nieuwe aanplantingen houden we 
rekening met ‘bijvriendelijke’ bomen 
en planten.

> BEGRAAFPLAATSEN
We hebben de begraafplaatsen luchtiger 
en moderner gemaakt. Dit oogt mooier 
en rustgevender en is gemakkelijker 
voor het onderhoud. Op de vergroe-
ning van de ereparken kregen we veel 
positieve reacties. Met de nieuwe visie 
voor de drie begraafplaatsen, nieuwe 
columbariummuren, sterretjesweides 
en een natuurbegraafplaats is onze 
gemeente helemaal mee.

> MOBILITEIT 
Weet u nog 5 jaar geleden?…dan 
stond u telkens in de file voor de 
verkeerslichten op de Handelslei 
(kruispunt Processieweg). N-VA liet, 
in samenwerking met het ministerie 
van Verkeer (Ben Weyts), de lichten 
afstellen. Waar u vroeger in de file 
stond vanaf de Liersebaan is er nu een 
vlotte doorgang door Sint-Antonius.

> LOKALE SCHAAPHERDER 
De grasvelden in het Hallehof worden 
ecologisch begraasd en beheerd. Dit 
bespaart 80 uren machinaal maaien. 
Hierdoor komt meer tijd vrij voor 
andere onderhoudswerken in het 
Hallehof

Danny Van de Velde is nog zeer actief bij  
de jeugdbeweging, hier in gesprek met de 
voorziter van de Zoerselse jeugdraad, Laura  
Vanduffel.

N-VA bestuursleden maken 
beeldjes voor het CWRM 
monument, een land-art installatie 
aan het provinciaal domein  
“De Palingbeek” in Ieper

> 11 NOVEMBER 
Scholen stapten mee in het schoolproject “11 november”, 
herdenking van de oorlogslachtoffers. We vernoemden 
een straat in Halle naar gesneuvelde soldaat Jozef Hens. 
Het Jozef Henspad is gelegen tussen het plein en de 
nieuwe school.

Danny Van de Velde
SCHEPEN 

Met de 10 op 10 subsidies verbeterden 
we de toegang tot de parking aan 
Beuk & Noot. Voetgangers en fietsers 
kregen meer ruimte en op vraag van 
de gemachtigde opzichters werden er 
extra zebrapaden aangelegd zowel bij 
Beuk & Noot als aan de Hoge Dreef 
voor de Sint-Antoniusschool. Ook bij 
Antoontje werd de schoolomgeving 
verbeterd. Dankzij de “schoolstraat”  is 
er geen doorgaand verkeer meer bij het 
begin en einde van de schooldag. 

De plotse afschaffing van de belbus van De Lijn stelde voor veel 
(vooral kwetsbare) inwoners van Zoersel, Zandhoven en Malle  
een vervoersprobleem. Daarom lanceerden we de “Buurtbus”  
voor het lokale vervoer.

In de gemeentebossen en het Zoerselbos   
werd de toegankelijkheid verbeterd.
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Koen Paredaens
SCHEPEN

> MILIEU – AFVAL 
Bermmeesters: In onze gemeente 
ruimden al enkele vrijwilligers 
zwerfvuil in de bermen in hun buurt. 
N-VA besloot om het zwerfvuil actief 
en structureel aan te pakken. We 
zochten vrijwilligers om mee in het 
project te stappen. Het resultaat is er. 
De gemeente ligt er netter bij en het 
werken met geëngageerde burgers 
zet het zwerfvuilprobleem extra in 
de kijker! Eén van die vrijwilligers 
is Gerda Fransen, actief bestuurslid 
bij N-VA Zoersel. Gewapend met 
grijper en vuilniszak verzamelt ze  
tijdens wandelingen met haar vier-
voeter regelmatig heel wat achteloos 
weggegooide papiertjes blikjes en  
flessen. De gemeente voorzag verschil-
lende bermmeesters van een bolderkar 
voor de vuilniszakken.

> PERSONEEL 
De medewerkers van de gemeente 
zijn zorgvuldig geselecteerd en 
vormen de basis voor een goede 
dienstverlening. Met doelgerichte 
vormingen versterken we hun 
expertise. Deze legislatuur brachten 
we een nieuwe personeelsformatie, 
een hervormde rechtspositieregeling 
en arbeidsreglement. We bieden vele 
kansen aan medewerkers om hun 
kwaliteiten te ontdekken en door te 
groeien naar andere functies. 

> COMMUNICATIE 
Door het Zoerselmagazine van acht 
naar zes publicaties terug te brengen 
maakten we de informatie compacter. 
Met een wekelijkse elektronische 
nieuwsbrief en facebook brengen we 
snel korte berichten tot bij u. 

Bij inschrijving in onze gemeente 
krijgt u een onthaalmap en wordt u 
een persoonlijk gesprek en rondleiding 
aangeboden.

Bomenprotocol: Het bomenprotocol 
is een toevoeging aan het gemeentelijk 
kapreglement dat het beleid van de 
gemeente toelicht bij kappingen van 
bomen op privéterrein. We zijn strenger 
in de beoordeling of een boom al dan 
niet gekapt mag worden. We hanteren 
daarbij een aantal objectieve criteria. 
We leggen systematisch heraanplanting 
op en controleren dit ook. Ons beleid 
bevordert het groene karakter van onze  
gemeente en stimuleert heraanplanting 
met streekeigen plantmateriaal.

Kringlooppark: Voor de uitbating 
van het kringlooppark verkozen we 
om toe te treden tot Igean cluster 
Noord. Dit biedt het grote voordeel 
dat onze Zoerselaars ook in de andere 
kringloopparken van die cluster terecht 
kunnen én 300 kg groenafval per jaar 
gratis naar het kringlooppark kunnen 
brengen. We konden hiermee tegemoet 
komen aan een vraag die al lang leefde 
bij onze bevolking. 

> ONTWIKKELINGS- 
SAMENWERKING 

Dankzij Vlaamse, federale en Europese 
subsidies konden we de stedenband 
met Bohicon verder uitbouwen. 
Door samenwerking met andere 
gemeenten en buitenlandse orga-
nisaties slagen we er echt in onze 
gemeentelijke stedenband op de 
kaart te zetten. Dit tot in Europa en 
bij de Verenigde Naties. Zo werd ons 
samenwerkingsmodel in de steden- 
band een blauwdruk voor toekomstig 
mondiaal beleid. We ondertekenden 
met Bohicon het burgemeesterscon-
venant om de klimaatopwarming 
tegen te gaan, daarmee werden we de 
eerste gemeente ter wereld die samen 
met haar partner in het zuiden dit 
engagement aanging.

Vele kansen voor jonge mensen  
om hun kwaliteiten te ontdekken

• 
BE

RM
MEESTER •

Z O E R S E L

Een modern personeelsbeleid in een slanke organisatie is cruciaal om  
de strategische doelstellingen en de kerntaken te kunnen verwezenlijken.
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Liesbeth Verstreken
Burgemeester 
bevoegd voor: 
algemene coördinatie van het po-
litiek beleid, veiligheid (brandweer, 
politie ...), feestelijkheden & proto-
col, bevolking & burgerlijke stand, 
kieszaken, ruimtelijke ordening & 
stedenbouw, onderwijs en deeltijds 
kunstonderwijs 
liesbeth.verstreken@n-va.be  

Als burgemeester voel ik de 
polsslag van de gemeente. Deze 
job slorpt je op van ’s ochtends 
vroeg tot dikwijls ’s avonds laat en 
laat voor mijn twee fijne dochters 
al wel eens wat minder tijd dan 
ik zou willen. Toch is de lokale 
politiek voldoende belangrijk om 
er ten volle voor te gaan. Zoersel 
is een boeiende gemeente om in 
te werken met drie dorpskernen, 
elk met hun eigenheid, daartussen 
een groene omgeving maar vooral 
hartelijke Zoerselaars en een 
levendig, divers en rijk vereni-
gingsleven.


Danny Van de Velde

Koen Paredaens

Marcel De Vos

Eerste schepen 
bevoegd voor: 
aanleg en onderhoud van parken/
plantsoenen, groenonderhoud, 
onderhoud bermen, bovengemeen-
telijke waterlopen, begraafplaatsen, 
natuurbeleid, bosbeheer, mobiliteit, 
verkeersveiligheid en leefbaarheid, 
openbaar vervoer, erfgoed en 
kunstpatrimonium 
danny.vandevelde@n-va.be  

Als schepen ben ik nu actief in het 
gebouw waar ik het levens-
licht zag. Het moederhuis van 
Sint-Antonius is nu immers het 
gemeentehuis van Zoersel. Als 
Hallenaar, actief in het dorpsleven, 
ben ik begaan met het dorpsleven 
in Zoersel. U kan me tegenkomen 
op diverse activiteiten in Sint 
-Antonius, Zoersel en Halle.  

Derde schepen 
bevoegd voor: 
milieu, personeel en organisatie, 
afvalverwerking, communicatie, 
Noord-Zuid 
koen.paredaens@n-va.be 

Ik ben nu reeds 5 jaar schepen.  
Ik ben dankbaar dat ik die kans 
gekregen heb. We hebben een 
aantal zaken kunnen veranderen 
en verbeteren. We legden de 
klemtonen op een financieel ge-
zond beleid, om geen belastingen 
te verhogen, want dat was één 
van onze verkiezingsbeloftes. 
We hebben ook ingezet op 
veiligheid  met de ANPR camera’s 
en met het bomenprotocol en 
nieuwe bosaanplant zal ook in de 
toekomst Zoersel een ‘groene’ 
gemeente zijn.  


Vijfde schepen, politie-
raadslid
bevoegd voor: 
vorming, bibliotheek, dienstverle-
ning en kwaliteit, lokale economie, 
toerisme, gelijke kansen en inte-
gratie, dierenwelzijn, internationale 
samenwerkingen (jumelages) en 
11 juliviering 
marcel.devos@n-va.be  

Geboren in het gezegende jaar 
1947, echtgenoot, vader van twee, 
grootvader van vijf. Zelfstandig 
ondernemer en nog steeds actief. 

Marcel De Vos
SCHEPEN

> TOERISME
Een N-VA streefpunt was de renovatie 
van het Lindepaviljoen. Dit mooi 
stukje erfgoed was toe aan een 
actualisatie. De tentoonstelling werd 
grondig vernieuwd en uitgebreid 
met een boeiende multimedia show. 
De Zoerselse scholen herontdekten 
de Lindeboom en met de komst 
van Radio Zoe in een deel van het 
paviljoen werden de openingsuren en 
toegang tot het paviljoen uitgebreid. 
Het beheer is toevertrouwd aan 
Toerisme Zoersel. In samenwerking 
met het Land Van Playsantiën  
plaatsten we het Lindepaviljoen op de 
fietsknooppuntenroute.

In het oud gemeentehuis van Halle 
werd een klein maar levendig 
diamantmuseum ingericht, een mooi 
initiatief van gedreven vrijwilligers.

> 11 JULI
Met nieuwe impulsen hebben we meer 
mensen en verenigingen betrokken bij 
deze viering. Op 5 jaar tijd maakten we 
er opnieuw een Vlaams volksfeest van.

> MIDDENSTAND
In samenwerking met de plaatselijke 
middenstandsverenigingen heeft onze 
gemeente nieuwe kerstverlichting 
aangekocht. De vorige kerstverlichting 
had al vele jaren op de teller staan en 
was zeker niet energievriendelijk, laat 
staan zuinig.

Toenmalig schepen voor midden-
stand, Tania Kohlen: “Ik ben heel blij 
dat we de nieuwe led kerstverlichting 
in onze dorpskernen kunnen 
bewonderen. Heel belangrijk is ook dat 
de gemeente en de middenstand voor 
een energiezuinig alternatief hebben 
gekozen.”

We ondersteunen met de gemeente voluit 
activiteiten van de middenstand zoals 
de braderij en het nieuwjaarszingen.

Met het verplaatsen van de steen van 
Laubach aan het kerkplein in Sint-
Antonius creëerden we bijkomende 
parkeerplaatsen. Op de maandelijkse 
markt in Zoersel kwam een fietsen-
stalling en een toilet voor de 
marktkramers en bezoekers.

> EUROZOERSEL
In 2014 organiseerden we een mooie 
samenkomst met onze jumelagegemeenten 
in het teken van de eerste wereldoorlog. 
Emotionele verbroederingen tijdens het 
kerkhofbezoek brachten ons dichter bij 
elkaar. Voor het eerst was bij de talrijke 
buitenlande gasten ook een delegatie uit 
Bohicon.

Griet Decock
Voorzitter gemeenteraad 
griet.decock@n-va.be  

Voor mij is één van de aantrekke-
lijkste aspecten van Zoersel haar 
mooie natuur. Het behoud van en 
respect voor deze natuur zijn dan 
ook de voornaamste drijfveren voor 
mijn engagement.


Tania Kohlen met dochter Naomi. Wordt de fakkel doorgegeven?

Trix Lacante
Gemeenteraadslid,  
fractieleidster
trix.lacante@n-va.be   

N-VA heeft een sterk sociaal 
-economisch programma en 
kiest rechtlijnig voor Vlaamse 
identiteit, daarom liet ik me in 
2012 overtuigen de lijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen mee 
“op te vullen”. Ik heb mijn mandaat 
naar best vermogen ingevuld. De 
overtuiging blijft maar ik neem niet 
meer deel aan de verkiezingen 
in 2018 omdat ik mezelf een 
leeftijdsgrens heb opgelegd voor 
dit publieke mandaat. Achter de 
schermen wil ik nog wel één en 
ander doen.


Als zelfstandige weet ik maar 
al te goed dat geld niet aan de 
bomen groeit. Een efficiënt en 
zuinig financieel beleid is voor een 
gemeentebestuur dan ook van het 
grootste belang.


Als schepen, bevoegd voor 
openbaar groen, mobiliteit en 
verkeersveiligheid, erfgoed en 
patrimonium en bovengemeen-
telijke waterlopen, kan ik mijn 
interesses ten volle ontplooien in 
mijn bevoegdheden.
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Liesbeth
Uw burgemeester,



Kitty Busschodts

Rita Laureyssens

Michaël HeyvaertTania Kohlen

Jef Laureyssens

Gemeenteraadslid 
kitty.busschodts@n-va.be  

Als mama van twee opgroeiende 
kinderen wil ik, samen met N-VA 
Zoersel, ervoor zorgen dat wij onze 
gemeenschap leefbaar houden. 
Het behoud van onze Vlaamse 
normen en tradities staat hierbij 
centraal.


Gemeenteraadslid 
rita.laureyssens@n-va.be 

Ik hou van mensen, ben sociaal 
zeer geëngageerd en na mijn brug-
pensioen wou ik ten dienste blijven 
staan van mijn medeburgers. Ik 
ben nogal een “bezige bij” en als 
organisatieverantwoordelijke kan 
ik mij uitleven in lokale activiteiten. 
Als bermmeester draag ik mijn 
steentje bij voor een propere 
gemeente.  


Gemeenteraadslid, politie-
raadslid 
michaël.heyvaert@n-va.be 

Als gemeenteraadslid, politie-
raadslid en bestuurder bij Igean 
milieu en veiligheid zet ik mij in 
voor het algemeen belang van de 
Zoerselse burger op het vlak van 
milieu, veiligheid, mobiliteit, enz. 
Met mijn ervaring in de energie-
sector is dit voor mij natuurlijk ook 
een hot-item.   


Gemeenteraadslid 
tania.kohlen@n-va.be  

Als gemeenteraadslid en voormalig 
schepen van de gemeente Zoersel 
wil ik mij blijven inzetten voor een 
financieel gezonde structuur van 
onze gemeente. Als accountant 
vind ik een degelijk financieel 
beleid en een verantwoord 
personeelsbeleid heel belangrijk. 
Overheidsdiensten moeten 
kunnen functioneren als moderne 
organisaties en wat dat betreft zijn 
er nog heel wat uitdagingen op 
onze weg.


Gemeenteraadslid, politie-
raadslid 
jef.laureyssens@n-va.be  

In Zoersel zit ik in de gemeente-
raad en politieraad. Ik ben ook 
lid van het directiecomité van 
Pontes, een samenwerkingsver-
band tussen gemeenten die de 
uitbating doet van onze provinciale 
crematoria. Ik ben ook voorzitter 
van toneelvereniging ’t Jukschot 
en nog steeds zeer actief, maar 
minder op de planken. 


Jurgen Opreel
Gemeenteraadslid  
jurgen.opreel@n-va.be 

Het is belangrijk dat het bestuur 
voldoende maatregelen neemt 
om het kostbare sociale weefsel 
in onze gemeente te behouden. 
Als bestuurslid van tenisclub Den 
Otter ben ik verantwoordelijke 
voor de festiviteiten, financiën en 
website. Ik werk als zelfstandig 
btw-adviseur die vooral boekhou-
ders en accountants begeleidt bij 
btw-problemen. 


Annemie Van Orshaegen

Irene Meersman

Geert Heeres

Pieter Goedemé

OCMW-raadslid 
annemie.vanorshaegen@n-va.be  

N-VA is een warme partij. Ook op 
lokaal vlak in Zoersel moeten wij 
een sociaal beleid durven voeren. 
Gezondheid is bij uitstek een lokaal 
thema. Ik vind het belangrijk dat 
de gemeente goed is uitgerust 
en sensi biliseert om een gezonde 
levenswijze aan te moedigen en 
daarbij alle burgers betrekt, ook 
mensen met een beperking en 
chronisch zieken. Tevens mogen 
we onze ouderen niet vergeten. 
Jong en oud samen laten leven, 
met wederzijds respect, dat maakt 
een warme samenleving.


OCMW-raadslid 
irene.meersman@n-va.be 

Als OCMW-raadslid ondervind ik 
hoe belangrijk het is om personen 
en gezinnen te ondersteunen in 
financieel moeilijke periodes. Door 
een gerichte begeleiding trachten 
we hen opnieuw op eigen benen te 
laten staan.  


OCMW-raadslid 
geert.heeres@n-va.be 

Als OCMW raadslid ben ik vooral 
bekommerd om de jongeren.
Als jongeren aankloppen bij het 
OCMW zitten zij al in een situatie 
die niet bevorderlijk is voor hun 
toekomst. Ik pleit vooral voor 
een goede en actieve trajectbe-
geleiding bij hun studies en hun 
zoektocht naar werk.


OCMW-raadslid 
pieter.goedemé@n-va.be 

Mijn ruime ervaring in het bedrijfs- 
leven doet me kijken naar de 
financiële aspecten zowel in de 
OCMW-raad als in het bestuur 
van ons woonzorgcentrum. Mijn 
activiteiten voor een internationale 
NGO geven mij de mogelijkheid 
om op de hoogte te blijven van de 
vluchtelingenproblematiek.  


VOOR ZOERSEL
N-VA

N-VA toont elke dag dat de 
verandering echt werkt. N-VA 
Zoersel zorgt voor een veilige 
samenleving en heeft een hart  
voor wie onze hulp nodig heeft.  
Ook op economische vlak hebben 
we de nodige hervormingen 
aangepakt… Maar deze 
veranderingen moeten we 
de volgende jaren kunnen 
verderzetten. Bent u ook overtuigd 
van die verandering, sluit dan 
vandaag nog aan bij N-VA. 
>  bert.claessens@n-va.be

Bert Claessens
OCMW-raadslid 
voorzitter N-VA Zoersel
bert.claessens@n-va.be 

Als lid van de gesplitste VU, stond 
ik mee aan de wieg van N-VA 
afdeling Zoersel. Sedert 2004 ben 
ik afdelingsvoorzitter. Thans zetel 
ik in de OCMW-raad en ben lid van 
het bestuur van “WZC De Buurt”. 
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Groen
in ZOERSEL

> BEHAAG 
Met de “Behaag natuurlijk”-actie in 
samenwerking met Natuurpunt  kan u 
streekeigen plantmateriaal aankopen. 
Een statige beukenhaag of liever een 
haag waarvan u naar hartenlust bessen 
kan snoepen. Er is voor elk wat wils.

> HALLEHOF 
In het Hallehof doen we aan ecologisch 
beheer van de graslanden. In plaats 
van het maaisel af te voeren voor 
compostering, wordt het nu gebruikt om 
dieren te voederen. 

> SUBSIDIES AANKOPEN 
NATUURGEBIED
Sinds deze legislatuur is er een forse 
stijging van de subsidies voor de 
aankoop van natuurgebiedjes door 
natuurverenigingen. De laatste 5 jaar is 
er meer subsidie gegeven dan de jaren 
voordien. De Vorse Beemden werden 
niet aangekocht, maar op aangeven van 
N-VA, werd het terreintje eigendom 
van de provincie. Het  beheer werd 
in handen gegeven van Natuurpunt 
om hier een natuurreservaatje te 
maken. Een beleving voor fietsers en 
wandelaars.

> KAPVERGUNNINGEN
Wanneer u op privéterrein een boom 
laat kappen zal er in de kapvergunning 
dikwijls een verplichte heraanplanting 
met streekeigen plantmateriaal 
opgenomen worden. De gemeentelijke 
diensten controleren dit twee jaar 
na afgifte van de vergunning. Deze 
verplichte heraanplanting werd 
vroeger enkel sporadisch opgelegd en 
nooit gecontroleerd. Met dit beleid 
trachten we een groene leefomgeving te 
behouden. 

> GEMEENTEBOS
In het gemeentebos Voorste- en 
Achterste hoeven werd Amerikaanse 
eik gekapt en vervangen door een mooie 
lindedreef. Een linde is een belangrijke 
boom voor bijen en hommels. Door 
voedselconcurrentie kunnen onder 
solitaire lindebomen soms dode 
hommels liggen omdat er meer energie 
verbruikt wordt dan dat er nectar en 
stuifmeel is. Door de bomen in groep 
aan te planten voorkomen we deze 
sterfte.

> DWERGENBERGEN 
Bloemenweides op de hoek 
Achterstraat-Medelaar en de 
Dwergenbergen zorgen voor een wild 
stukje natuur waar hommels en bijen 
aan hun trekken komen. 

N-VA is ook een groene partij kijk maar naar 
onze inspanningen om de natuur te behouden 
en daarmee ook het groene karakter van onze 
leefomgeving . 

Spui Boshuisweg beschermd monument.

Besparing en minder CO²-uitstoot.
De Zoerselse straatverlichting wordt 
gedoofd tussen 23 uur ’s avonds en  
6 uur ‘s morgens behalve waar de 
veiligheid in het gedrang komt. Zo dragen 
we bij aan minder lichtvervuiling.

-41,7
door doven straatverlichting

TON CO²-uitstoot

In samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij werden werken 
uitgevoerd in het Zoerselbos. Zo werden de wegen voor wandelaars, 
fietsers en paarden verbeterd. We hebben ook nieuw bos aangeplant  
en hooiweiden afgeplagd.
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Sociaal
ZOERSEL

> Z-PAS
De Z-pas wordt sinds september 2014 
ingezet als middel om inwoners met 
een laag inkomen aan te moedigen deel 
te nemen aan ontspannende, sportieve 
en culturele activiteiten. 

De houders van een Z-pas krijgen 50% 
korting bij zulke activiteiten. Op die 
manier worden drempels weggenomen 
en kunnen mensen uit kwetsbare 
groepen participeren aan het sociaal-
cultureel leven. 

> SOCIALE KRUIDENIER 
Door de opening van de sociale 
kruidenier “De Netzak” zorgen we 
voor materiële ondersteuning van  
mensen in armoede. Het is tegelijker-
tijd een ontmoetingsplaats waar 
mensen een kop koffie of een kom 
soep kunnen drinken, hun isolement 
doorbreken en contacten leggen met 
anderen. Het project kwam tot stand 
in samenwerking met verschillende 
diensten over de grenzen van het 
OCMW heen. 

> VRIJWILLIGERSPUNT 
Het sociaal beleid draait niet alleen op 
personeel. De goede werking hangt af 
van vele vrijwilligers en verenigingen 
die op bezoek gaan bij mensen, zorgen 
voor vervoer en het integreren van 
mensen in onze gemeente. Om vraag 
en aanbod op elkaar af te stemmen 
werd het vrijwilligerspunt opgericht.

> HULP- EN DIENST-
VERLENING VOOR ONZE 
OUDEREN 
We zorgen ervoor dat onze ouderen of 
mensen die op één of andere manier 
zorg nodig hebben, geholpen worden 
zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen.   

Maaltijdbedeling aan huis, poetsdienst, 
klusjesdienst en de minder mobiele 
centrale maken dit allemaal mogelijk. 
Met de Handicar en de Buurtbus is er 
voor haast elk vervoersprobleem een 
oplossing binnen handbereik.

> SOCIAAL BELEID IS VOOR 
WIE HET NODIG HEEFT 
Mensen activeren door ze in te 
schakelen in een arbeidsproject of door 
hen te laten deelnemen aan het sociaal 
leven, daar kiest N-VA voor. Integreren 
en activeren dat moet het doel zijn van 
het sociaal beleid. Mensen kansen geven 
hun eigen leven weer op te bouwen 
geeft hen meer zelfvertrouwen. Maar 
sociaal beleid is meer dan activeren 
alleen. Het is ook laten deelnemen aan 
de maatschappij of mensen langer thuis 
laten wonen door onze uitgebreide 
hulp- en dienstverlening.

> WOON-ZORGCENTRUM 
Het woon-zorgcentrum De Buurt is nu vijf jaar operationeel en niet 
meer weg te denken. Ook dit is een publiek private samenwerking 
met de deskundige inbreng van een private zorgpartner.

De Zoerselse jeugdherberg draait voor 
haar werking volledig op vrijwilligers.
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Grote projecten
ZOERSEL
in

> PUBLIEK PRIVATE 
SAMENWERKING HALLE 
De nieuwe school in Halle is het 
resultaat van een goed “plan van eisen”, 
beslissingen in de PPS werkgroep, 
inspraak van directie, leerkrachten, 
adviesraden en buurtbewoners. 
Vanaf 1 september 2017 zitten alle 
schoolkinderen in Halle op één 
locatie. Dat is een besparing omdat 
de infrastructuur beter benut wordt. 
Met een overdekte speelplaats en voor 
de kleuters per klas eigen tuintjes is er 
ruimte genoeg om te spelen en te leren. 

Naast de school is een nieuwe sporthal 
gebouwd. Ook deze is al volop in 
gebruik. Aan de school is ook een lokaal 
voorzien voor de gemeentearbeiders. 

In de Meester Berghmansstraat 
verrijzen 8 nieuwe sociale woningen.

Aan De Blokskens zal een nieuw 
woonproject met de focus op jonge, 
Zoerselse gezinnen komen.

De pastorij wordt gerestaureerd en een 
mooie nieuwe zaal zal in een deel van 
de pastorijtuin gebouwd worden. Zo 
wordt een stukje Halle dat al heel lang 
afgesloten was voor de gemeenschap 
bestemd voor publiek gebruik. 

Aan de Lindedreef is een woonproject 
gepland met een mix van sociale en 
gewone wooneenheden. Het huidig 
plan voorziet in een woonerf rond 
een centraal groen binnenplein. Het 
toewijzingsreglement van de gemeente 
zorgt ervoor dat deze woningen eerst 
aan de Zoerselse gezinnen toegewezen 
worden.

PPS (Publiek Private Samenwerking) beoogt de realisatie van publieke infrastructuur (school, 
bibliotheek) die betaald wordt uit de (grond)opbrengst van private infrastructuur (woningen).  
Dit laat toe om met weinig geld projecten samen te brengen waardoor de kostprijs daalt.

> PUBLIEK PRIVATE 
SAMENWERKING ZOERSEL 
De aanzet van het PPS project was 
de slechte staat van ‘t Zonneputteke. 
Het gebouw waar zowel de technische 
dienst, de vorige bibliotheek en een 
conciërgewoning in gevestigd is. Een 
verouderd en dikwijls opgelapt gebouw 
dat zorgt voor hoge stook- en herstel-
lingskosten.

De bibliotheek verhuisde naar het  
centrum van het dorp, met achter-
liggend een mooi woonerf. In de 
nieuwe bibliotheek zijn ook een aantal 
vergaderzalen. 

De technische dienst verhuist naar de 
Achterstraat waar een nieuw gebouw 
met kantoren en werkplaatsen zal 
verschijnen. 

Voor de verenigingen nog actief in ‘t 
Zonneputteke (Tillia en Obscura) maar 

ook voor de harmonie (Eendracht 
Maakt Macht) zullen nieuwe lokalen 
gebouwd worden aan de Kapelstraat. 
De nodige gronden werden al door 
Igean aangekocht. De gesprekken met 
de betrokken verenigingen lopen volop.

Origineel wedstrijdvoorstel  
Van Roey Halle-Zoersel

De mooie infrastructuur van KFC Zoersel 
kan ook door andere verenigingen 
gebruikt worden. 

Deze gebouwen van de technische dienst 
(‘t Zonneputteke) zijn aan vervanging toe.
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Bruisend
ZOERSEL
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