
Beste Zoerselaar

N-VA Zoersel maakt haar programma 
waar. In dit nummer beklemtonen we 
het groene en open karakter van onze 
gemeente. Dat willen we vrijwaren. 
Tegelijk hebben we oog voor de woning-
noden van onze gezinnen. Daarom 
willen we onze dorpskernen versterken, 
bestaande woongebieden verdichten. 
Zo hoeven we geen open ruimte op te 
offeren.

Onze partij steekt ook de hand uit naar 
iedereen die wil samenwerken om van 
Zoersel een nog betere plek te maken 
om te wonen, te leven en te werken. De 
voorbije maanden zagen we weer en-
kele mooie samenwerkingsinitiatieven 
ontstaan. Die verdienen onze aandacht.

En is het u al opgevallen dat vrouwen 
bij N-VA Zoersel sterk mee aan de kar 
trekken: onze burgemeester Liesbeth, 
verschillende vrouwelijke raadsleden, 
ikzelf als voorzitter en natuurlijk ook 
Karin Verbiest, onze fractieleider in de 
gemeenteraad. We stellen haar graag 
aan u voor.

Tot slot duim ik samen met u voor een 
mooie zomer waarin we hopelijk weer 
wat meer bij elkaar mogen komen en 
genieten van onze mooie omgeving.

Walda Van Onckelen 
Voorzitter N-VA Zoersel

Meer kansen voor onze natuur (p. 2) Eerste ‘troostplek’ geopend (p. 3)

Zoersel-Dorp maakt komaf 
met leegstand
U hebt het zeker gemerkt, er zijn verschillende bouwwerven in Zoersel-Dorp. 
De dorpskern werd de voorbije jaren ontsierd door heel wat leegstaande panden. 
Daar komt nu een einde aan. 

Eigenheid van Zoersel bewaren
“We willen onze dorpskernen versterken”, 
vertelt burgemeester Liesbeth Verstreken. 
“Dat stond ook al in ons verkiezingspro-
gramma. Extra woningen in het centrum 
zorgen ervoor dat we het bouwen in de 
buitengebieden kunnen beperken. Zo 
behouden we het groene en open karakter 
van Zoersel.”

Dorpskern versterken
De vraag naar compacte en duurzame 
woningen stijgt. De gezinnen worden 
kleiner en ook onze bevolking wordt 
ouder. De Bouwmeesterscan die de 
gemeente onlangs liet uitvoeren, leert 
ons dat er nog plaats is voor kernverster-
king. Wat nu gebeurt in de dorpskern 
van Zoersel past hier volledig in.

De projecten op een rijtje
•  Het huis in de Zandstraat, naast de 

fietsverbinding naar De Beemdekens, 
werd afgebroken. Voorlopig ligt er nu 
een onbebouwd perceel.

Maken plaats voor nieuwbouw:
•  De oude dokterswoning op de hoek 

van de Zandstraat en de Kapelstraat;
•  Het verzekeringskantoor in het Dorp 

op de hoek met De Bruelen;
•  De oude gebouwen van ‘Den Boeren-

bond’;
•  Dorp 50, naast de bib, werd afgebro-

ken en maakt plaats voor een kleine 
groene long midden in het centrum.

Een mooi voorbeeld van ontharding: de 
afbraak van Dorp 50 en de aanleg van een 
dorpstuin.
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Karin Verbiest 
N-VA-fractieleider in de gemeenteraad

Ondernemend
Karin is 56 jaar en woont samen met haar man Marc vlak bij het Zoerselbos. Ze heeft een 
dochter en drie pluskinderen. Karin zetelt sinds 2019 in de gemeenteraad. “Als dochter en 
kleindochter van zelfstandige ondernemers is ondernemerschap me met de paplepel inge-
geven. Sinds mijn 28 jaar ben ik zelfstandig ondernemer”, vertelt Karin. “Ik wandel graag 
samen met onze hond Billie. Op de eerste plaats ben ik duivenliefhebber. Duivenmelkerij is 
een sport die van oudsher in Vlaanderen leeft, maar zeker niet oubollig is.”

Een visie voor Zoersel
Karin steunt ons beleid om onze lokale economie te versterken, vindt verkeersveiligheid 
met aandacht voor veilige fietspaden belangrijk, en wil criminaliteit en sluikstorten streng 
aanpakken omdat ze belang hecht aan een mooie omgeving. “Als fractieleider heb ik een 
duidelijk doel voor ogen: geen populistische politiek voeren om in de krant te komen, maar 
samen met onze gemeenteraadsleden gedreven werken aan een beleid dat van ons mooie 
Zoersel een nog betere, veiligere en meer welvarende gemeente maakt.”

Meer kansen voor onze natuur
N-VA Zoersel wil het imago ‘Zoersel 
groene gemeente’ behouden en 
versterken. Voor nu en de toekomst. 

Wat voorbeelden:
  Nieuwe aanplant van bomen en 
zorgvuldig omgaan met kapvergun-
ningen, zowel voor de gemeente als 
voor de inwoners.

  In de onmiddellijke omgeving van 
het Lindepaviljoen zaaide de 
Groendienst op initiatief van 
schepen Danny Van de Velde een 
bloemenweide en werden bijen-
vriendelijke hagen geplant.

  De Bijenraad en de Zoerselse Imkers 
adviseren de gemeente bij de 
aanplant van bijenvriendelijke 
struiken op verschillende plekken.

  55.000 biologische bloembollen 
vrolijken perken op, onder meer aan 
de parking van de school Beuk en 
Noot en in de omgeving van de 
school Kiekeboes.

  De pastorietuin in Zoersel oogt heel 
wat overzichtelijker en nodigt uit om 
te verpozen tijdens een bezoek.

  We steunen de acties ‘Vaarwel 
grasveld’ en ‘Behaag Natuurlijk’ en 
ondersteunden de verkoop van 
insectenvriendelijke plantenpakket-
ten door de Bijenraad.

Al deze acties konden op heel wat 
bijval van onze inwoners rekenen. U 
heeft toch ook oog voor meer echte 
natuur in uw tuin en in de bermen in uw 
straat? Minder maaien, meer genieten 
en de natuur meer kansen geven ... Wie 
is daar geen voorstander van?

Anders leven in 
coronatijden
Schepen Michaël Heyvaert vertelde ons 
dat het cultuurleven in Zoersel niet 
stilvalt, ondanks corona. Zo zorgden de 
vrijwilligers van werkgroep De Bijl voor 
een doorlopend aanbod dat meer dan de 
moeite waard was. Maar er was meer …

Woonde u de digitale lezingen bij die onze 
Cultuurdienst organiseerde? Bleef u uw 
vereniging trouw door toch uw lidgeld te 
betalen en het weinige wat kon te steunen? 
En ... hielp u verenigingen door wafels of 
taarten te kopen? Kocht u lokaal? Noteerde 
u de datum van de braderij in Sint-Antonius, 
niet in juni maar op 17 september, al in 
uw agenda? Haalde u af en toe een maaltijd 
af bij een van onze lokale restaurantjes? 
Verenigingen en handelaars deden hun 
uiterste best om deze moeilijke tijden door 
te komen. Zij verdienen onze steun en 
zeker ons respect en sympathie.

Geniet ondertussen van een hopelijk 
mooie zomer en van al wat Zoersel en 
omgeving te bieden heeft.

Ik doe niet aan politiek om in de krant te komen, maar om van Zoersel 
een nog betere, veiligere en meer welvarende gemeente te maken.”

Even 

voorstellen

zoersel@n-va.be
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Halle krijgt dorpszaal
Het is eindelijk zover: de nieuw dorpszaal in Halle komt er.

Op een mooie plek
De nieuwe zaal komt vlak naast de pastorie in Halle. We maken van de gelegen-
heid gebruik om ook dat gebouw op te frissen en aan te passen aan de noden van 
deze tijd. 

Voor iedereen
De nieuwe dorpszaal wordt een ontmoetingsplaats. Ze biedt ruimte aan inwoners en verenigingen om te feesten en culturele  
activiteiten te ontplooien. Zij kunnen er zich creatief uiten en ontwikkelen. Schepen Koen Paredaens kijkt er alvast naar uit: 
“Deze locatie kan uitgroeien tot het kloppend hart van Halle, waar elkaar ontmoeten centraal staat.”

Eerste ‘troostplek’ geopend
Op zondag 7 maart werd op de begraafplaats van Halle de eerste 
‘troostplek’ van onze gemeente geopend. Het initiatief past in het 
project ‘PlantTroost’ van Ferm. 

Voor iedereen
Een troostplek is er voor iedereen die worstelt met gemis, verlies, 
afstand of afscheid. In Vlaanderen werden al verschillende troost-
plekken ingericht, en nu dus ook in Halle-Zoersel. 

Een mooie samenwerking
Het gemeentebestuur bood de locatie aan en zorgde samen met Ferm 
Halle, een van de meest actieve en creatieve verenigingen van onze 
gemeente, voor een verzorgde inrichting. Er werd onder meer gezorgd 
voor een zitbank, een bord met een gedicht van Jan Ducheyne en een 
bloementapijt. Onze burgemeester Liesbeth Verstreken en schepen 
Danny Van de Velde staken graag een handje toe en plantten samen een 
boscyclaam. De troostplek heeft dus alles om even tot rust te komen.

Nieuwe mogelijkheden voor Toerisme Zoersel
Radio Zoe zocht en vond een geschiktere stek. De ruimte van waaruit ze werkten in het Lindepaviljoen kwam vrij en werd 
prompt opgevuld door vzw Toerisme Zoersel. Die vereniging stelt ruimte ter beschikking voor een jaarlijkse wisseltentoonstelling 
en vangt zo twee vliegen in één klap.

De kunstwerken van Pol en Mariëtte Coppens – met als hoogtepunt de gebeeld-
houwde linde – blijven in de belangstelling en er is toch jaarlijks iets nieuws te 
beleven. Dat maakt een bezoek telkens weer de moeite waard. 

Bovendien starten aan het Lindepaviljoen ook een aantal mooie wandelingen, 
zoals de Pol en Mariettewandeling. De infoborden onderweg vertellen u meer 
over de taferelen uitgebeeld op de lindeboom.

Samen met onze imkers
De bezielers van Toerisme Zoersel werkten dit jaar samen met onze Imkerbond. 
Een interessante tentoonstelling vertelt u meer over het leven van de bij en het 
belang van dit insect voor de mens. Zeker een bezoek waard!

 In maart opende burgemeester Liesbeth Verstreken de eerste 
‘troostplek’ van Halle-Zoersel.

 In het Lindepaviljoen komt u dit jaar meer te 
weten over het leven van de bij.
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Pal� jn
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Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Liesbeth Verstreken, burgemeester

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


