
Trots op nieuwe dorpszaal in Halle
De nieuwe dorpszaal in Halle is bijna klaar. Wie een kijkje ging nemen tijdens de Open 
Wervendag ontdekte een moderne en multifunctionele zaal in een mooie omgeving. De 
zaal is gebouwd met de allernieuwste technieken en op maat van ons dorp. N-VA Zoersel 
is trots op deze nieuwe parel!

Voor iedereen
U vindt de dorpszaal naast de pastorij in 
Halle. Ook dat gebouw werd grondig onder 
handen genomen. Eens de dorpszaal klaar 
is, kan hij gebruikt worden door vereni-
gingen en particulieren. Het is de perfecte 
locatie voor toneelvoorstellingen en vereni-
gingsactiviteiten, maar ook voor bijvoor-
beeld een koffietafel of een babyborrel. De 
zaal kan gebruikt worden vanaf september. 
De officiële opening is gepland in oktober. 

Dorpsgezicht behouden
De architecten slaagden erin om de dorps-
zaal perfect in te passen in de omgeving. 
Het gebouw overheerst niet. De mooie  
pastorijtuin is maximaal behouden en  
nodigt uit tot een bezoek. 

Moderne technieken
“Duurzaamheid en flexibiliteit zijn be-
langrijke troeven van het gebouw”, vertelt 
N-VA-schepen Danny Van de Velde. “Je 
ziet het niet, maar het dak van de pastorij 
vangt zonne-energie op. Warmtepompen 
zorgen voor een aangename temperatuur. 
Een mechanisch ventilatiesysteem houdt de 
CO2-waarden onder controle. Uiteraard is 
er overal ledverlichting voorzien en worden 
de toiletten gespoeld met regenwater.”

Groter geheel
De nieuwbouw is een onderdeel van de 
herinrichting van Halle Dorp. De nieuwe  
dorpszaal vervangt de parochiezaal 
Sint-Maarten. Op de plaats van de oude  
zaal komen moderne woningen, zowel  
private woningen als sociale woningen. 

Beste Zoerselaar

In maart koos N-VA Zoersel een 
nieuw bestuur. Ik ben vereerd dat 
ik opnieuw als voorzitter onze 
afdeling mag leiden. Geert Truyens 
staat aan mijn zijde als ondervoor-
zitter. Bij onze secretaris Wannes 
Van de Velde is de administratie in 
goede handen. Trots verwelkomen 
we een aantal nieuwe en geën-
gageerde jongeren die mee de 
kar zullen trekken. In de volgende 
edities van ons huis-aan-huisblad 
laat ik u graag kennismaken met 
enkele nieuwe bestuursleden. 

Onze bestuursploeg blijft de 
politieke actualiteit in Zoersel 
opvolgen, contacten met inwo-
ners, verenigingen en bedrijven 
onderhouden en zich voorbereiden 
op de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2024. 

Onze werkgroep ‘Evenemen-
ten’ blikt terug op een geslaagd 
paasontbijt. Defensiespecialist en 
N-VA-kamerlid Theo Francken wist 
ons te boeien met zijn kijk op de 
situatie in Europa. Onze stand op 
de braderij in Sint-Antonius was 
ook een succes. 

De Vlaamse feestdag komt eraan. 
De viering van 11 juli is een  
belangrijk moment. Ik hoop u  
daar te ontmoeten!

Walda Van Onckelen
Voorzitter N-VA Zoersel
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Meer kleur in het straatbeeld

Op initiatief van N-VA-gemeenteraadslid Michaël Heyvaert werden de muren van de hoogspanningscabine aan het rond punt 
aan de Zoerselsteenweg, Achterstraat en Medelaar opgefleurd. 

De gemeente Zoersel ging daarvoor in zee met collectief ‘Treepack’ en kunstenaar Joris Lacroix. De geschilderde figuren zetten de 
relatie met zustergemeente Bohicon (Benin) in de verf. Je ziet bijvoorbeeld een Afrikaanse imker met zijn bijenvolk. 

Wat een saai en grijs hoekje was, is zo een boeiende plek geworden. “Er komen nog meer nutskasten aan de beurt”, vertelt Michaël. 
“Zo zorgen we voor meer kleur in onze gemeente.”

11 juli in Zoersel
Zoersel viert de Vlaamse feestdag. Het wordt een viering  
met een uitgebreid programma. Zo is er voor elk wat wils. 

Op vrijdagavond 8 juli bent u welkom in het park aan het kasteel in  
Halle voor een Nederlandstalig muziekprogramma. 

Op zondag 10 juli staat op het Dorpsplein in Zoersel de spiegeltent van 
Zoersel kermis. Daar vindt de officiële 11 juliviering plaats en kan u 
gezellig iets drinken. Samen met Zoersel kermis zorgen we voor leuke 
activiteiten voor jong en oud. 

Ook dit jaar geeft N-VA Zoersel op 11 juli een roos aan elk gezin dat de 
leeuwenvlag uithangt. U vlagt toch ook? 

Lokale ondernemersraad van start
N-VA Zoersel draagt onze honderden ondernemers een warm hart toe. De lokale 
ondernemersraad werd opgericht om op beleidsniveau hun stem te laten horen. De 
raad wil bouwen aan een sterk netwerk van en voor alle Zoerselse ondernemers. 
N-VA-gemeenteraadslid en fractievoorzitter Karin Verbiest neemt deel aan de 
vergaderingen van dit nieuwe adviesorgaan. 

Karin Verbiest, gemeenteraadslid en fractievoorzitter

Michaël Heyvaert is blij met het resultaat.
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Werken aan meer veiligheid
Veiligheid is voor N-VA Zoersel een belangrijk thema. “Camerabewaking maakt deel 
uit van ons veiligheidsbeleid”, zegt N-VA-burgemeester Liesbeth Verstreken. “De ge-
meente kocht voorlopig één mobiele camera aan. Die kan opgesteld worden waar het 
nodig is. We gaan die camera inzetten om onder meer fietsdiefstallen te voorkomen 
en daders op te sporen, om sluikstorten tegen te gaan en bij evenementen.”

“Het beheer van de beelden en de opvolging ervan gebeurt in overleg met de poli-
tiezone en de intercommunale Igean. De gemeenteraad gaf toelating om camera’s 
in te zetten en keurde ook een afsprakennota goed. Nu kunnen we aan de slag.”

Liesbeth Verstreken, burgemeester

Buurthuis Ter Smisse
In juni opent nabij het woonzorgcentrum De Buurt het gloednieuwe buurthuis Ter Smisse. Het gebouw is toegankelijk via de Smis-
sestraat en kan gebruikt worden voor vergaderingen en kleinschalige verenigingsactiviteiten. Op initiatief van een groep buurtbewo-
ners wordt er in samenwerking met de gemeente een speeltuintje aangelegd.

Onze leden genoten op 18 april van een geslaagd paasontbijt. 
N-VA-Kamerlid Theo Francken was onze gast.

Verschillende bestuursleden van N-VA Zoersel staken op 30 april de handen uit de 
mouwen tijdens de jaarlijkse zwerfvuilactie. Gewapend met grijpers en vuilniszakken 
trokken we door de straten van de drie deelgemeenten. Een nette omgeving zonder 
afval ligt N-VA Zoersel nauw aan het hart. 

N-VA 
Zoersel tegen 

zwerfvuil
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