
Een honderdtal leden van onze afdeling 
bezorgden voorzitter Bert Claessens 
een nieuw mandaat van drie jaar. 
Walda van Onckelen werd verkozen tot 
ondervoorzitter.

Daarmee kiest de afdeling voor de 
zekerheid van de ervaring.

En met die ervaring willen voorzitter  
(en ondervoorzitter) volharden om  
wat in de beleidsintenties van 2013 
vastgelegd werd te bewaken en de 
raadsleden te ondersteunen bij de 
realisatie van het beleidsplan. 

Voor de volledige samenstelling van het 
nieuwe bestuur kan u terecht op onze 
webstek www.n-va.be/zoersel.
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Halfweg deze legislatuur is het voor de N-VA nog veel te vroeg om aan verkiezingen 
te denken. Er is nog heel wat te doen in Zoersel. Onze burgemeester en schepenen 
sommen voor u nog te realiseren uitdagingen in hun beleidsdomein op.

  een nieuwe school in Halle zal de prefab-klassen en de gebouwen van 
Hallevelden - die helaas al na dertig jaar zijn versleten – vervangen, 

  we willen duidelijke en afdwingbare richtlijnen opstellen van de bouw-
mogelijkheden in onze gemeente,

  de dienst Openbare Werken verhuist in de toekomst van het Zonneput-
teke naar een centraal gelegen hedendaags gebouw. 

  we moeten samenwerkingsverbanden met buurgemeenten opzetten 
om efficiënter te kunnen werken, 

- onze sociale dienstverlening moeten we behouden.

  in de domeinen internationale samenwerking en milieu werken we 
beleidsoverschrijdend. In mei worden de subsidieaanvragen bij de 
federale overheid voor de komende 10 jaar ingediend. 

  samen met onze stedenbandpartner Bohicon stappen we in het traject 
van de burgemeestersconvenant.

  we streven naar een klimaatneutraal Zoersel. Energiebesparende initi-
atieven en bewustmaking van onze inwoners zijn hiervoor belangrijke 
instrumenten.

  het project rond het Lindenpaviljoen uitvoeren,
  met onze partners van BIB-buren een verregaande samenwerking op-

zetten om met een eenvormig reglement, gelijke tarieven en op elkaar 
afgestemde openingsuren de bibliotheekgebruikers in al die gemeen-
ten vrije toegang geven,

  samen met de handelaars de parkeersituatie verbeteren, vooral in St. 
Antonius.

  trage wegen inventariseren, een routeplan opstellen met het oog 
op gebruik voor school- en werkverplaatsingen en recreatie,

  fietspaden waar nodig opwaarderen en gevaarlijke kruispunten 
veilig maken,

  parkbeheerplan Halle volledig realiseren

De N-VA aan het bestuur in Zoersel
Wat komt nog, wat werd al aangepakt?

  Burgemeester Liesbeth Verstreken

  Schepen Koen Paredaens

  Schepen Marcel de Vos

  Schepen Danny van de Velde

NIEUW BESTUUR

N-VA ZOERSEL

www.n-va.be/zoersel
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24 APRIL 2016, 11 UUR,
ZAALDORPSZICHT ZOERSEL

APERITIEFGESPREK MET  
MINISTER STEVEN VANDEPUT
Minister van Defensie, belast met AmbtenarenzakenHartelijk welkom, toegang gratis. 



www.n-va.be/zoerselzoersel@n-va.be

  Het bomenprotocol: in een handige brochure 
hebben we alle nuttige informatie over het 
kappen van bomen en de verplichtingen rond 
nieuwe aanplantingen gebundeld.

  Achter Beuk & Noot legde JNM (de jeugdafde-
ling van  
Natuurpunt) met de steun van de gemeente 
een ravotterrein ‘De Dwergenbergen’ aan. 
Bovendien werden niet  
minder dan 1 600 bij- en vlindervriendelijke 
bomen en struiken geplant.

  De N-VA pakt zwerfvuil echt aan en doet 
daarbij een beroep op inwoners van Zoersel. 
Bermmeesters maken bermen zwerfvuilvrij. 

  Efficiënte inzet van mensen en middelen. De gemeente hoeft niet alles zelf te doen. 

  Het koetshuis in Halle wordt sinds kort uitgebaat door een privépersoon. 

  Voor de klusjesdienst schakelden we KINA in. 

  Ook voor bepaalde vormen van dienstverlening zochten en vonden we partners. Zo worden de taallessen georganiseerd 
door derden.

Bovendien zetten talloze vrijwilligers zich in bij jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen, bij vieringen, bij de opvang 
van vluchtelingen, …

Bedankt vrijwilligers, voor die belangeloze inzet!

  De gemeente bezit heel wat gronden en gebouwen. Niet optimaal ge-
bruikte gebouwen, dikwijls met een hoge onderhoudskost en gronden 
die niet strategisch gelegen zijn, 
hebben voor de gemeente weinig 
toegevoegde waarde. 

  De N-VA bekijkt elk dossier kritisch en kiest ervoor om, indien nodig, 
gronden en panden te verkopen.

  Uw gemeentebestuur met de N-VA blijft ook 

investeren. Het Lindenpaviljoen krijgt een gron-

dige opfrisbeurt en wordt straks hét vertrekpunt 

voor verkenningstochten doorheen onze groene 

gemeente en omgeving.

  Het OCMW kocht gronden in de Smissestraat 

aan. Zo vermijden we een private invulling van de 

grond die strategisch goed gelegen is voor het re-

aliseren van een sociaal woonproject, dat aansluit 

bij het zorgaanbod in de gemeente.

  We zetten het gemeentepersoneel optimaal in. 
Enerzijds vragen we meer flexibiliteit, ander-
zijds leggen we de nadruk op een waarderend 
personeelsbeleid. Wie hard werkt, moet daar-
voor ook beloond worden. 

  Sluiting van de antennes: door onze dienstver-
lening te centraliseren, maken we ze beter en 
goedkoper.

N-VA Zoersel voert doelgericht het be-

stuursakkoord bij, samen met haar coalitie-

partner. Sommige verwezenlijkingen zijn 

groot, anderen zijn klein. Het werk is zeker 

nog niet af, de opsomming niet volledig, en 

het zijn niet altijd spectaculaire maatrege-

len, maar verandering is er wel. We willen 

alleszins VOLHARDEN tot in 2018.

 

Duurzaamheid….. ook in het Zoerselse beleid

  We werken een energiezuinig  

lichtplan uit. Daarmee besparen we  

32 000 euro per jaar op straatverlichting. 

Waar het kan, gaan ’s nachts de lichten uit. 

  Sensibiliseren rond afval blijft een van onze 

prioriteiten. Voor de N-VA is het de vervui-

ler die betaalt. 

  Ook dit bestuur werkt verder aan de uit-

bouw van de riolering in onze gemeente. 

  De betere afstelling van de verkeerslichten 

zorgt in St. Antonius voor vlotter verkeer en 

bijgevolg voor minder vervuiling en opont-

houd.

Geen woorden, maar daden

Met oog voor milieu en natuur

Middelen spaarzaam en  
verantwoord gebruiken 

Samen met anderen

Kritisch kijken naar het gemeentepatrimonium

Investeren in een bruisend en sociaal Zoersel



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

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

Uw gemeente Vlaanderen

Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd. 
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie 
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen, 
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld. 
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft: 
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor 
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de 
provinciale hervorming.”

provincieraadsleden

NU

in Antwerpen

72 -46%
nog 39 provincieraadsleden

“Antwerpen investeert in 
 fietsveiligheid en cultuur.” 

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. 
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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
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Liesbeth Homans

Luk Lemmens, 
gedeputeerde

Jan De Haes, 
fractievoorzitter 
provincieraad

Bruno Peeters, 
gedeputeerde


