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U zag de boodschap zeker hangen. 
N-VA-schepen van Toerisme Marcel 
De Vos legt uit:

“Sinds de opening van het Linde-
paviljoen in 1990 is het gebouw niet 
zo gek veel veranderd. We hebben 
niet veel fi nanciële ruimte, maar 
we zijn er toch in geslaagd een 
bescheiden budget vrij te maken 
voor werken aan het museum. Het 
Lindepaviljoen zal uitgroeien tot een 
‘belevingscentrum’. 

Het gemeentebestuur werkt hierbij 
nauw samen met Toerisme Zoersel, 
de gidsen en Regionaal Landschap 
Voorkempen. Tijdens de werken is 
het museum gesloten. We mik-
ken op een heropening aan het 
begin van het nieuwe toeristische 
seizoen.”

De burgemeester aan het woord

    

Bijna drie jaar staat deze 
bestuursploeg aan het roer. 
Is er een steen verlegd in de rivier? 
We vroegen het aan onze burge-
meester, Liesbeth Verstreken. 

KANSEN GEVEN
Liesbeth: “We geven ondernemen-
de burgers kansen om zelf dienst-
verlening aan te bieden. Denk 
maar aan de kinderopvang in De 
Vleugel in Sint-Antonius of de uit-
bating van het Koetshuis in Halle. 
De gemeente moet niet alles willen 
doen. We vragen onze burgers mee 
verantwoordelijkheid op te nemen. 
En dat doen ze in Zoersel volop.” En dat doen ze in Zoersel volop.” 

SAMEN VOOR MEER VEILIGHEID
“Zo staat er opnieuw een Buurt-
informatienetwerk – kortweg BIN 
– in de steigers. Mee zorgen voor 
veiligheid van de eigen wijk is in 
Zoersel een lange traditie. Met 
het BIN JUXCHOT erbij zijn er in 
heel het grondgebied van Zoersel 
‘oren en ogen’ die in contact staan 
met de politie. Zo kan die snel 
reageren op verdacht gedrag en 
misdrijven. Ook onze vrijwillige misdrijven. Ook onze vrijwillige 
brandweer staat na de vorming van brandweer staat na de vorming van 
zone RAND, voor elke Zoerselaar 
paraat.” 

ZORGZAAM EN MILIEUBEWUST
“Onze inwoners hebben een warm 
hart. Het is echt geen toeval dat 
onze oproepen steeds gehoor 
vinden. Het cafetaria in het woon-
zorgcentrum De Buurt leeft dank-

zij vrijwilligers. Asielzoekers en 
vluchtelingen krijgen spontaan 
hulpgoederen en onderdak aan-hulpgoederen en onderdak aan-
geboden. Mensen willen zich ook 
langdurig inzetten voor projecten 
in onze zusterstad Bohicon of in 
Crucea, ons adoptiedorp in Roeme-
nië. Hun gedrevenheid inspireert 
mij echt. Kijk maar eens wat er in 
Crucea de voorbije 25 jaar veran-
derd is. Ook de zorg voor ons leef-
milieu kan niet zonder de belange-
loze inzet van burgers: compost- en 
bermmeesters, mensen met ideeën 
over bijen, boomgaarden en bloe-
menweiden.” menweiden.” 

RECHTVAARDIGE KEUZES
“Besturen in deze tijd dwingt tot 
keuzes te maken. Een rechtvaardi-
ge balans vinden, is een uitdagende 
evenwichtsoefening. We slagen 
daarin dankzij de inzet van velen: 
onze medewerkers in gemeente en 
OCMW en de vele vrijwilligers in 
adviesraden en verenigingen.”

Burgemeester Liesbeth Verstreken:

“De inwoners van Zoersel 
zijn mensen met een hart.”
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Als u dit huis-aan-huisblad in uw bus krijgt, komen de feest-
dagen alweer dichterbij. Heel wat initiatieven in Zoersel geven 
deze periode van het jaar extra sfeer. De kerstmarkt, elk jaar 
door talloze vrijwilligers gedragen, is het startschot. Mis deze 
gezellige activiteit in het weekeinde van 12 en 13 december niet. 
Elk jaar wordt met de opbrengst een goed doel gesteund. En als 
u daarna op zoek gaat naar nog meer originele geschenken, denk dan aan de Zoerselse geschenkencheque.
U koopt hem op het gemeentehuis. Hij heeft een waarde van 10 euro (binnenkort ook van 25 euro). De geluk-
kige ontvanger kan hem bij vele middenstanders in Zoersel verzilveren. Een origineel cadeau dat altijd goed 
terechtkomt en waarmee u onze plaatselijke handelaars steunt.   

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

N-VA-staatssecretaris Elke Sleurs (bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een 
beperking en Wetenschapsbeleid) sprak begin oktober over inclusie, armoedebestrijding en gelijke kansen. 

De staatssecretaris gaf aan waar deze 
federale regering naartoe wil. Zo 
vermeldde ze de vereenvoudiging van 
de tegemoetkomingen voor gehandi-
capten. Ook klaagde ze de acties van 
ziekenfondsen aan, waarbij getracht 
wordt nieuwe leden te werven door 
activiteiten terug te betalen die niets (of 
zeer weinig) met gezondheidszorg te 
maken hebben.

ENTHOUSIAST EN BEVLOGEN
Enthousiast en bevlogen sprak ze over 
de problematiek die haar na aan het hart 
ligt. Ze gaat voor oplossingen. Maar, 
zoals wij allemaal, vindt ze het heel jam-
mer dat belangengroepen die zich op-
werpen als verdedigers van de zwaksten 
in deze samenleving, veel nieuwe en 
baanbrekende voorstellen tegenhouden 
omdat zij hun eigen belangen en die van 
hun koepels vooropstellen.hun koepels vooropstellen.

Elke Sleurs te gast in ZoerselHallebaan en omgeving krijgen groene facelift
Ook wateroverlast wordt aangepakt

De woonwijk Goudveld in Zoersel kampte een aan-
tal jaren geleden met wateroverlast. De Risschotse-
loop trad bij hevige regenval buiten haar oevers. Dat 
wordt nu aangepakt. Tegelijk krijgt de omgeving een 
extra ecologische dimensie. 

De provincie Antwerpen maakt een aftakking van de 
waterloop om het overtollige water om de wijk heen 
te leiden. Ter hoogte van het Zoerselbos zal de nieuwe 
loop aansluiten op de oude loop. Bij zware regens kan 
het overtollige water zo om de wijk Goudveld heen. 

Het agentschap Natuur en Bos maakt van de gelegen-
heid gebruik om de vallei van de Risschotseloop als 
ecologische verbinding te versterken. Het naaldbos 
aan de Hallebaan maakt plaats voor inheems loofbos 
en sluit zo beter aan bij het Zoerselbos. Een nieuw 
wandel- en ruiterpad liggen in het verlengde van de 
voorzieningen in het Zoerselbos.

Het gemeentebestuur betaalt de aanleg van een func-
tioneel tweerichtingsfietspad en een veilige oversteek 
aan de Sint-Antoniusbaan. 

De samenwerking tussen de provincie, het Agentschap 
Natuur en Bos en de gemeente Zoersel zorgt zo voor 
een win-win voor natuur en gebruikers.

Een tijd terug namen we de be-
slissing om het Zonneputteke te 
sluiten. Dat werd niet overal op 
gejuich onthaald, maar er waren 
goede redenen voor die beslis-
sing. Toch draaien we nu deze 
beslissing terug en blijft het 
Zonneputteke in gebruik. Ook 
daar zijn goede redenen voor. 

We geven even mee welke ele-
menten een rol speelden in de 
initiële beslissing om het Zonne-
putteke te sluiten:

• de bibliotheek in deelgemeen-
te Zoersel verhuisde naar de 
nieuwbouw in het dorp,

•  voor de technische dienst van 
de gemeente, gevestigd op de 
site Zonneputteke, voorzien 
we  nieuwe gebouwen. Het 
huidige gebouw voldoet niet 
meer aan de actuele normen, 
met hoge stookkosten en 
grote herstelkosten tot gevolg.

• verenigingen krijgen een 
nieuwe accomodatie boven de 
bib en bij KFC De Eendracht 
in Zoersel.

NIEUWE SITUATIE
De situatie veranderde omdat het 
politiecommissariaat niet verhuist 
naar de Achterstraat maar naar 
Brecht. De gronden in de Achter-

straat komen in aanmerking voor 
de nieuw te bouwen lokalen voor 
de Technische Dienst van onze 
gemeente. Door deze ontwikke-
ling is de afbraak van het Zonne-
putteke nog niet voor 2016! 

EVALUATIE IN 2017
Daarom krijgen de verenigingen 
nog de kans om de lokalen te 
gebruiken. Dit maakt van de oude 
gebouwen echter nog geen ideale 
vergaderlocatie. In 2017 zullen we 
de situatie opnieuw evalueren. 

Terugkomen op een genomen 
beslissing mag geen gewoonte 
zijn. Maar soms is het een daad 
van goed bestuur.

Zonneputteke blijft toch in gebruik

Een stuk verwaarloosde grond achter de gemeenteschool in 
Sint-Antonius krijgt een nieuw leven. “Er zijn plannen voor 
een bijenbos, een vlinderveld, het herstel van een bestaande 
boomgaard, een huttentuin, een bloesem- en bessenhaag, ...”, 
vertelt N-VA-schepen Danny Van de Velde enthousiast. 
“De eerste aanplant, het bijenbos, is voorzien in november.”

Met dit initiatief wil de gemeente samen met de Jeugdbond 
voor Natuur en Milieu (JNM), het Regionaal landschap 
Voorkempen, de Imkerbond Zoersel en de GSA Beuk en Noot 
jongeren warm maken voor natuurprojecten. Jonge kinderen 
werken zelf mee. Dat is investeren in de toekomst.

Een bijenbos en een vlinderveld achter beuk en noot

Feestdagen in het verschiet

Bijen- en vlindermengsel in bloei.

 niet. 

Staatssecretaris Elke Sleurs gaf een bevlogen uiteenzetting over 
haar beleid op het aperitiefgesprek van N-VA Zoersel (op de foto 
met burgemeester Liesbeth Verstreken).



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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

Negatieve beslissing
=

Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


