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Veilig thuis in een wel-varend Zoersel

Ik ben in 1969 geboren in het huidige gemeentehuis en opgegroeid in de Medelaar. Later ben ik 

gehuwd met Kristel en zijn we de trotse ouders van Wannes en Lotte. Het stemt me gelukkig te 

kunnen werken daar waar ik geboren en getogen ben, in deze prachtige gemeente met haar  

drie deelgemeenten met elk hun eigenheid.

In 1994 werd ik lid van de toenmalige Volksunie en stapte later in de boot van de recht-

matige opvolger van de VU, “de N-VA”. Ik werk bij de gastransportmaatschappij Fluxys 

als verantwoordelijke leidingtoezicht voor het hogedruk aardgasnet in de provincie 

Antwerpen en het Antwerps Havengebied.

De voorbije zes jaar heb ik van u het mandaat gekregen om actief te werken 

aan een beter Zoersel. Ik was schepen voor onder andere openbaar groen, 

erfgoed en mobiliteit. In deze beleidsdomeinen werd heel wat gerealiseerd 

dat Zoersel mooier, groener en veiliger maakt. Aan politiek doen is wer-

ken aan de toekomst, geen snelle beslissingen nemen om in de krant 

te komen, maar een langetermijnvisie ontwikkelen waar iedereen 

beter van wordt. Zorgzaam omgaan met de beschikbare middelen en 

weloverwogen keuzes maken, daar hebben we de voorbije zes jaar 

naar gestreefd. 

We wensen met deze principes ook de volgende legislatuur mee te 

werken aan het beleid. Hopelijk geeft u mij een nieuw mandaat van  

zes jaar om verder te bouwen aan het behoud van ons mooie Zoersel.

Danny  
Van de Velde
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Ons verplaatsen
Mobiel en veilig 
Het is meer dan tijd om de mobiliteit te vrijwaren 
en de veiligheid te optimaliseren. Onze droom: 
iedere weggebruiker (van jong tot oud) kan zich in 
Zoersel veilig verplaatsen: te voet, met de fiets, de 
auto of het openbaar vervoer. 

Een plan voor elke wijk 
In woongebieden wil N-VA Zoersel alleen lokaal 
verkeer toelaten en doorgaand autoverkeer vermij-
den. Iedere wijk verdient een eigen doorlichting 
en aanpak, gebaseerd op de noden van de wijk. 
Voor elke wijk willen wij N-VA, in overleg met de 
bewoners, een wijkcirculatieplan opstellen, een 
plaatselijk mobiliteitsplan, zeg maar. 

Fiets denkt Zoersel 
•  Het memorandum van de Fietsersbond inspireert ons fietsbeleid. 

•  Meer dan de helft van de verplaatsingen die we met zijn allen maken, zijn korter dan vijf kilo-
meter. Het zijn ideale fietstrajecten op voorwaarde dat er veilige fietsverbindingen zijn. 

•  Ook voor het woon-werkverkeer zet N-VA Zoersel in op de fiets en dit in combinatie met auto-
delen, samen rijden en openbaar vervoer. Voor het schoolverkeer én voor de recreatieve fietsers 
vindt N-VA Zoersel een uitgebreid fietsnetwerk in combinatie met trage wegen noodzakelijk. 

•  Een goed en doordacht fietsbeleid bevordert sociale cohesie en brengt mensen tot bij de  
lokale handelaar. 

•  Het wagenpark van de gemeente willen we ‘verfietsen’, korte verplaatsingen gebeuren bij  
voorkeur met (deel)fiets, dienstvoertuigen worden daar waar mogelijk vervangen  
door fietsen en deelauto’s. 



Trage wegen 
Voor N-VA Zoersel zijn veilige fietsroutes naar elke school een noodzaak. 
Daarom worden de bestaande schoolroutes geactualiseerd en in combinatie 
met de trage wegen ontstaat een veilig trage wegen net, ideaal voor fietsers 
en voetgangers. 

Snelheid in het verkeer 
Elk vervoermiddel heeft zijn plaats in het verkeer. Iedere weggebruiker 
dient met respect voor de wegcode en de andere weggebruikers deel te 
nemen aan het verkeer. 
Jammer genoeg moeten we dagelijks vaststellen dat onder andere de snel-
heidslimieten en de afstandsregels met de voeten worden getreden. 
Daar waar sensibilisering en snelheidsremmers niet helpen, moet de politie 
adequaat opgetreden. Snelheidscontroles via ANPR camera’s en mobiele 
meters én de bijhorende verbalisering zijn dan nog de enige optie om de 
snelheidslimieten te laten respecteren. Dit geldt zowel voor de auto, de 
bromfiets als de elektrische fiets. 

Kitty  
Busschodts
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Geert Heeres

Samenwerken met de regio 
Met de aangrenzende gemeenten maken we afspraken en zetten samenwer-
kingen op om de mobiliteit in de regio te garanderen. 
•  We gaan in gesprek met de gemeente Brecht om Zoersel te integreren  

in de buslus tussen Malle en het treinstation in Brecht. 

Voetgangers 
N-VA Zoersel vindt dat ook voetgangers recht hebben op goede en veilige 
voorzieningen. 
•  We zorgen er voor dat stoepen er netjes bijliggen en hindernissen  

worden verwijderd. 
•  Waar aangewezen worden afgeschuinde elementen geplaatst bij zebra-

paden om op- en afrijden van stoepen met rolstoelen en kinderwagens 
gemakkelijker te maken. 

•  We bewaren oude paadjes en herstellen ze in ere en maken die beter 
begaanbaar, ook bij nieuwe bouwprojecten en we creëren er nieuwe 
waar mogelijk. 

Deelauto’s 
We zoeken een partner om autodelen in Zoersel mogelijk te maken en 
motiveren de bewoners om hiervan gebruik te maken. Deelauto’s worden ook 
ingezet voor verplaatsingen van het gemeentepersoneel. 

Mijn man en ik vinden een leefbaar Zoersel erg belangrijk. Beiden zijn wij 

geboren en getogen in Zoersel en beslisten in 2004 onze toekomst verder 

op te bouwen in Zoersel. 

Samen proberen we onze kinderen op te voeden tot bewuste Vlamingen. 

Met de fiets naar school, afval sorteren, lokale initiatieven ondersteunen, 

vermijden van energieverspilling. Dit zijn slechts enkele punten die voor 

mij van groot belang zijn. Samen met N-VA Zoersel wil ik onze Vlaamse 

identiteit verder uitdragen zodat onze kinderen kunnen thuiskomen in een 

veilig en welvarend Zoersel. 

Sinds 2012 zetel ik in de OCMW-raad. Naast mijn werk als ICT-manager, 

ben ik actief als bestuurslid van Natuurpunt Voorkempen en van de Halse 

fietsvereniging De Doortrappers.

De komende legislatuur wil ik mij vooral inzetten om onze dienstverlening 

naar de burger te verbeteren en verder te digitaliseren. Vanuit de OCMW-

raad heb ik gezien dat een aantal jongeren en alleenstaande ouders het 

moeilijk hebben. Ik pleit vooral voor een goede en actieve trajectbegelei-

ding bij hun studies en hun zoektocht naar werk. 

N-VA wil niemand aan de kant laten staan. Door hard te werken voor onze 

gemeente zullen wij van deze gemeente een nog betere plek maken om te 

wonen en het verenigingsleven te laten bloeien. 

Hier ga ik voor, voor ALLE ZOERSELAARS.
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Ik woon in Halle-Zoersel sinds 1989 en ben ver-
liefd geworden op de Kempen door mijn functie als 
vertegenwoordiger. Mijn half wilde tuin geeft me 
dagelijks het genoegen om nieuwe flora en fauna 
te ontdekken. Toen ik vernam dat er in Zoersel 
knelpunten waren voor migrerende amfibieën heb 
ik direct met andere vrijwilligers actie ondernomen. 
Wie ’s avonds mensen met zaklampen ziet lopen, 
heeft kans mij daarbij aan te treffen. Jaarlijks 
redden we zo duizenden padden, kikkers en sala-
manders. Het verdwijnen van insecten en daarmee 
ook de achteruitgang van vogelsoorten kunnen 
we keren door de aanleg van wildakkers en kleine 
landschapselementen te stimuleren. Het is daarom 
heel tof om vast te stellen dat onze partij achter 
veel initiatieven voor de natuur staat. Laten we er 
vooral voor zorgen dat de grote aaneengesloten 
stukken groen als stapsteen kunnen fungeren 
naar naburig gelegen natuurgebieden. Gelukkig is 
onze burgemeester zich heel bewust van het feit 
dat Zoersel zijn gebieden moet koesteren voor nu 
en later. Na een drukke dag is er niks dat meer 
ontspant dan het geluid van fluitende vogels en het 
ruisen van bladeren in de bomen. Je kan gewoon 
wandelen door onze gemeente zonder veel volk 
tegen te komen en genieten van propere beken. 
Gelukkig gaat het steeds beter met de waterkwali-
teit en ook hier moeten we waakzaam voor blijven. 
Je zal ondertussen wel doorhebben wat me nauw 
aan het hart ligt en daarom vraag ik jullie steun op 
14 oktober.

Als zoon van Jef Laureyssens (gemeenteraads-
lid) en kleinzoon van Gerard Laureyssens (oud 
burgemeester) ben ik met mijn 48 lentes de derde 
generatie in de dorpspolitiek van Zoersel. Geboren 
en getogen in Zoersel, ben ik opgegroeid in een 
oervlaams nest. Ik ben reeds 26 jaar gelukkig 
getrouwd met Sandy en samen hebben we drie zo-
nen. Door mijn job in de watersector bij Water-Link, 
ben ik erg begaan met het waterbeleid. Daarnaast 
behoren ook milieu en ruimtelijke ordening tot mijn 
interessegebieden. 
Als fervent fietser vind ik een goed en veilig 
fietsbeleid erg belangrijk. Niet enkel het fietsbeleid 
verdient aandacht, maar ook het taalbeleid. Het 
behoud van onze Vlaamse taal is voor mij noodza-
kelijk. Mijn hart gaat uit naar de werkende mens 
die dag in dag uit gaat werken en die daarmee ons 
sociaal systeem in stand houdt.
Door voor N-VA te kiezen, sluit ik me aan bij de par-
tij die sinds 2012 een beleid voert om het groene, 
bruisende, sociaal aangename en innovatieve Zoer-
sel te behouden en te verbeteren. Door op N-VA te 
stemmen geeft u ons daarvoor een mandaat.

Geboren in Antwerpen, opgegroeid in een 
bloeiende kleinhandelszaak, ontstond reeds op 
jeugdige leeftijd een band met Bethaniën, toen nog 
in Sint-Antonius-Brecht. Ook met Halle-in-de-Kem-
pen, waar mijn ouders destijds een tweede verblijf 
kochten. Dat is ons sinds lang gewenste einddoel 
kunnen worden in de lente van 2012. Als geluk-
kige inwoner, zou ik graag de kwaliteitsnorm, die 
een erekwestie was in onze familiezaak, ook hier 
uitdragen. Aandachtspunten zijn dan onder andere 
een beter contact en samenwerking tussen onze 
kwaliteitsvolle middenstand, horeca, zelfstandigen 
en kmo’s met de gemeente. Dat geldt ook voor 
de fantastische verenigingen die Zoersel kent. 
Immers een fusiegemeente veronderstelt dat men 
over de deelgemeentegrenzen heen elkaar weet te 
vinden om er samen beter van te worden. Werken 
aan meer aandacht voor onze onschatbare parels 
natuur en bos. De vrijwilligers die zich daar onbaat-
zuchtig voor inzetten verdienen meer ondersteu-
ning. Hetzelfde geldt voor zorg, wat een belangrijke 
factor is in onze gemeente, met impact op de ons 
omringende wereld en onszelf. Mensen die bij ons 
terecht komen hebben menselijk contact broodno-
dig, om zich mens te kunnen voelen zoals u en ik. 
Daarvoor vraag ik UW steun.

Edwige Heyvaert
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Een mobiliteitsplan voor planten  
en dieren 
Door de versnippering van het landschap zitten 
dieren en planten vaak opgesloten en geïsoleerd 
in een klein stukje natuur. 
•  N-VA Zoersel wil een structurele oplossing 

voor de paddenoversteekplaatsen aan de 
gemeentewegen zoals gerealiseerd aan het 
kruispunt Sint-Antoniusbaan en Hallebaan. 

•  We stimuleren de aanleg van kleine land-
schapselementen, zoal heggen en bomenrijen.

Zorgen voor betere waterkwaliteit 
N-VA Zoersel wil ruimte geven aan (zuiver) water 
door een ruimtelijk beleid te voeren met aandacht 
voor hemelwater en waterlopen. De historische 
achterstand willen we in een sneller tempo 
afbouwen. 
•  N-VA Zoersel wil meer middelen voorzien 

voor de aanleg en het onderhoud van ons 
rioleringsstelsel. 

•  Bij nieuwe verkavelingen en grote bouw-
projecten moeten waterinfiltratiebekkens, 
wadi’s en speelzones met infiltratie al in het 
ontwerp geïntegreerd worden. 

•  We geven waterlopen structureel voldoende 
plaats en maken ruimte voor de natuurlijke 
zomer- en winterbedding van rivieren. 

Samenwerken voor meer natuur 
N-VA Zoersel wil burgers, landbouwers en ver-
enigingen laten samenwerken om een diversere 
natuur en duurzame landbouw te bekomen. 
•  We voorzien gronden voor herbebossing en 

herstel van heidelandschappen. 

•  We werken een project uit dat de burger 
betrekt bij het divers én bij- en vlindervrien-
delijk aanplanten van tuinen. 

•  We motiveren burgers om het voorbeeld van 
de gemeente te volgen en in hun tuin herbici-
den en pesticiden te bannen. 

Veilig thuis in een wel-varend Zoersel
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Cultuur verbindt 
Voor N-VA Zoersel motiveert de gemeente 
verenigingen en individuen om culturele activi-
teiten te ontplooien. De gemeente ondersteunt 
deze initiatieven. Daar waar verenigingen niets 
kunnen inbrengen, neemt de gemeente via de 
adviesraad zelf initiatief. Losse , tijdelijke struc-
turen en projecten worden belangrijker. Ook 
met deze initiatiefnemers gaan we in dialoog 
en ondersteunen waar mogelijk. Verenigingen 
blijven voor ons de belangrijkste partner. 

•  We werken administratieve rompslomp weg 
door de aanvraag- en inschrijfprocedures 
zo eenvoudig mogelijk te maken. 

•  We moedigen onze lokale verenigingen en 
culturele partners aan om hun maatschap-
pelijke rol als ontmoetingsplek op te nemen.

Nadat ik 16 jaar zeer actief was in het verenigingsleven en jaren lid van de 
Zoerselse jeugdraad ben ik als 23-jarige geboren en getogen Hallenaar erg 
begaan met de Zoerselse jeugd. Als een enthousiast, gemotiveerd en gedre-
ven persoon wil ik mij hier dan ook ten volle voor inzetten. 
Jeugd moet de kans krijgen om, respectvol, jong te zijn en in een mooie 
landelijke gemeente als Zoersel de fundamenten te kunnen leggen voor een 
mooie toekomst. Een toekomst waar iedereen zijn verantwoordelijkheden 
neemt, waar er voor jongeren een plaats is om te wonen, te werken zich te 
ontplooien en deel uit te maken van ons rijk verenigingsleven.

Liesbeth  
stelt voor

Wannes Van de Velde
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Jongeren vragen de aanleg van meer 
speelnatuur zoals de Dwergenbergen

Wijken 
Sterke buurten en wijken zijn de basis van een 
gelukkige lokale gemeenschap. De cohesie binnen 
buurten en wijken bevorderen vinden we daarom 
erg belangrijk. 

•  Blijft de gemeente wijk-, buurt- en straatfees-
ten ondersteunen. 

•  Krijgt elke wijk een eigen wijkbudget. 

•  Willen we dat elke wijk een nette wijk is. 

•  Zorgen we voor minder verkeer in de wijk 
door weldoordachte mobiliteitsingrepen.

•  Houden we regelmatig wijkoverleg en zorgen 
zo voor een vlotte communicatie tussen de 
bewoners, de gemeentelijke diensten en het 
bestuur. 

•  Motiveren we buurten en wijken om overkoe-
pelend samen te werken, samen initiatieven 
te nemen. 

Bibliotheek 
In elke deelgemeente is er een bibliotheek. Voor 
N-VA Zoersel moet dit zo blijven. De bib is en 
blijft een cultuurbaken, Ze wijst kinderen de 
weg naar het boek via de schoolbezoeken. In het 
kader van de ruime dienstverlening is de bib 
voor ons in Halle en Zoersel het contactpunt met 
de administratie. N-VA Zoersel vindt dat de bib 
nieuwe manieren moet zoeken om gebruikers te 
blijven aanspreken. 

•  Daarom willen we dat de bib in de toekomst 
nog meer een ontmoetingsplaats wordt 
waar Zoerselaren terecht kunnen om te 
studeren, te lezen, te debatteren, cursussen 
te volgen.

Geïnteresseerd in ons volledig programma? Ga naar www.zoersel.n-va.be



Speerpunten
• Fiets denkt Zoersel. 

• Budget en mobiliteitsplan voor elke wijk. 

• Zoersel bij- en vlindervriendelijke bloemengemeente. 

• Herbebossing en herstel van heidelandschappen. 

• Gemeente ondersteunt culturele activiteiten van verenigingen.

Geïnteresseerd in ons volledig programma? Ga naar www.zoersel.n-va.be


