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Mooie dingen, ondanks Corona (p.3)We gaan voor meer duurzaamheid (p.2)

Veilig op de fi ets
We werken aan veilige fi etsverbindingen. 
In verschillende straten hebben we de 
fi etsers voorrang gegeven. In deze fi ets-
straten staan zij voorop! Maar dat is niet 
het enige.

Schoolstraat

De Processieweg en een stukje Achterstraat 
in Sint-Antonius worden schoolstraat bij 
de start en aan het einde van de lesdag. 
Gemotoriseerd verkeer is er dan niet toe-
gelaten. Voetgangers en fietsers kunnen zo 
op een veilige manier de toegangen tot de 
Antoniusschool langs de Handelslei en de 
Achterstraat bereiken. 

Fietsleerroute

Samen met alle basisscholen van Zoersel 
tekende de gemeente twee fietsleerroutes 
uit. Eén route volgt een traject in deelge-
meente Zoersel, de andere cirkelt door 
zowel de deelgemeenten Sint-Antonius 
als Halle. Volg de pijltjes ‘fietsexamen’. 
“Deze fietsleerroutes zijn er niet enkel voor 
de scholen, u kan hier zelf met uw kind 
oefenen. Zo werkt u mee aan een beter 
verkeers inzicht en een verkeersveilige 
gemeente”, aldus burgemeester Liesbeth 
Verstreken.

Kleine ingrepen maken het verschil
Er zijn niet altijd grote investeringen nodig 
om toch het verschil te maken voor de 
zwakke weggebruiker. Aan de Kasteel-
dreef-Eikenlaan leggen we een klein stukje 
fietspad aan. We maken zo duidelijk dat 
fietsers via de Kasteeldreef veilig kunnen 
rijden richting het park van Halle en zorgen 
voor een veiligere oversteek aan de Eiken-
laan. Het nieuwe fietspad sluit aan op het 
fietsnetwerk Halle. In elke deelgemeente 
werkten we een proefproject met fietshavens 
uit. U kunt zo op een veilige manier uw fiets 
stallen en gaan winkelen. 

Beste Zoerselaar

In 2018 trokken we met een ambitieus 
programma naar de kiezer, in januari 
2019 gingen we aan de slag, samen 
met onze coalitiepartners. En we ma-
ken onze beloftes waar. Na twee jaar 
kunnen we al terugkijken op enkele 
mooie realisaties en staan er nog veel 
in de startblokken. U leest er meer over 
in deze editie. 

2020 was een bijzonder jaar dat we 
niet snel zullen vergeten. Naast alle 
problemen en de negatieve impact van 
het Coronavirus, heb ik ook vele mooie 
dingen gezien. Heel wat Zoerselaren 
zetten zich in voor de zwakkeren en de 
ouderen. Ze zorgden ervoor dat zij niet 
vergeten werden. Onze verenigingen 
toonden heel wat creativiteit om – 
rekening houdend met de maatregelen 
– toch activiteiten te kunnen organise-
ren. En ook onze gemeentediensten, 
handelaars, scholen… zetten hun 
beste beentje voor.

Al dat positieve nemen we mee naar 
2021. En nog meer dan anders wens 
ik u een goede gezondheid. Het belang 
daarvan hebben we immers ook 
geleerd. Ik had u graag ontmoet op 
onze nieuwjaarsreceptie, maar ook 
die activiteit kan niet dit jaar. Reken er 
maar op dat we dit volgend jaar dubbel 
en dik inhalen!

Walda Van Onckelen 
Voorzitter N-VA Zoersel
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Duurzaamheid voorop

Ruimte voor natuur

Meer bomen
Cornona gooide wat roet in het eten, maar 
binnenkort is het zover: aan de Dwergen-
bergen planten we samen met kinderen 
van onze basisscholen bomen aan. Nabij 
het centrum van Sint-Antonius verrijst zo 
een nieuwe groene zone. 

Groene begraafplaatsen
En bent u al eens op onze begraafplaatsen 
gaan kijken? De verharding heeft er plaats 

gemaakt voor meer groen. Het resultaat 
mag zeker gezien worden. Voor wie nog 
meer groen wil, zijn er onze natuurbe-
graafplaatsen. Die van Halle, achter Villa 

Markey, was bij de eerste in Vlaanderen, 
maar hebt u de natuurbegraafplaats in 
Sint-Antonius al ontdekt?

Ook in eigen tuin
We stimuleren onze inwoners om kwa-
litatief groen in hun tuin aan te planten. 

De behaagactie kende in 2020 een groot 
succes. Heel wat mensen hebben het wer-
ken in hun tuin herontdekt. Wie hoog-
stambomen aanplant, kan rekenen op een 
subsidie van de gemeente. Er wordt gretig 
gebruik van gemaakt.  En nu we toch bezig 
zijn: hebt u al aan een nestkastje voor 
mezen gedacht? Mezen zijn natuurlijke 
vijanden van de eikenprocessierups. U kan 
dus meehelpen aan de bestrijding van deze 
vervelende diertjes en helpen voorkomen 
dat hiervoor gif gebruikt wordt.

Een degelijke riolering
Al ons afvalwater moet naar de zuiveringsinstallatie. We investeren daarom in onze meerjaren-
planning veel geld in riolen. We willen de historische achterstand in onze gemeente wegwerken. 
Rioleringsprojecten zijn echter vaak complex. We zijn afhankelijk van verschillende instanties en 
subsidies. We moeten in heel wat gevallen ook tot een akkoord komen met de bewoners rond gron-
dafstand. Dit leidt soms tot juridische procedures. Het gaat dus niet zo snel als we zouden willen. Wij 
zijn klaar om in 2021 de projecten Wandelweg fase II, Meerheide en Bremlaan te realiseren. 

Duurzaam bouwen
“In het bouwplan van de nieuwe infrastructuur voor onze technische dienst aan de Achterstraat 
hebben we ook aan duurzaamheid gedacht”, vertelt schepen Danny Van de Velde. Zo is het volledi-
ge gebouw uitgerust met ledverlichting, die met aanwezigheidsmelders en daglichtsturing uitgerust 
werd. Daarnaast maken we gebruik van regenwater om de toiletten te spoelen, de wagens te wassen, 
de veegmachine van water te voorzien, de bloemen water te geven en ‘pekel’ te maken tijdens de 
strooirondes in de winter. En op het dak liggen zonnepanelen.”

Danny Van de Velde
Schepen

Zoersel zonder zwerfvuil
Steeds meer vrijwilligers zetten zich in als bermmeester en zorgen ervoor dat onze omgeving 
zwerfvuilvrij is. Draagt u ook uw steentje bij door afval, ook een klein papiertje, een kassabon, 
een mondkapje... in de vuilbak te gooien? De nieuwe regeling rond afvalophaling is ook een hele 
verbetering. Nu in de hele gemeente het restafval op vrijdag opgehaald wordt, staan er in het 
weekend geen afvalzakken meer buiten. 

Ruimte voor windenergie 
Aan Den Haan in Zoersel, dicht bij de bekende winkelstraat Rodendijk, zijn de voorbereidingen 
begonnen voor het Storm-windpark. Het gaat om twee windturbines van 143 meter hoogte naast de 
snelweg. Eind 2021 moeten de werken klaar zijn. Deze windmolens zullen de eerste zijn op Zoersels 
grondgebied. Meer molens plaatsen in onze gemeente ligt niet voor de hand. Woonzones en natuur-
gebieden komen niet in aanmerking. We zullen dus de komende jaren nog sterker moeten inzetten 
op zonne-energie. 
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Samen tegen Corona
Onze voorzitter sprak er in haar inleiding al over. Covid-19 heeft  het ons niet gemakkelijk gemaakt. Maar we hebben 
ook heel wat mooie dingen gezien. Op bepaalde vlakken zijn er zelfs grote stappen vooruit gezet.

Senioren horen erbij!
Vrijwilligers gingen op stap om 
boodschappen te doen voor ouderen 
die door Corona de deur niet meer uit 
konden. Een mooi initiatief waaruit 
soms nieuwe vriendschapsbanden 
groeiden!

Aan de woonzorgcentra brachten de 
Christmas Carolsingers kerstsfeer. 
En alle Zoerselse 80-plussers kregen 
eind 2020 een kerstkaart én een hart 
in speculaas waarop in chocolade 
‘2021’ stond. In totaal stelden vrij-
willigers ongeveer 864 pakketjes 
samen. Schepen Michaël Heyvaert
(N-VA) stak mee de handen uit de 
mouwen en pakte ijverig speculaas en 
kerstkaarten in. Deze activiteit was 
het Corona-veilige alternatief van de 
acties ‘Wij weten elkaar wonen’ en de 
‘Fruitmandjes’. 

Kunst achter het raam
Geen wintersalon in De Bijl eind 
2020. Corona maakte ook dit onmo-
gelijk. Maar niet getreurd! U kon het 
werk van onze lokale kunstenaars 
bewonderen achter het raam. Aan 
de hand van een kaartje kon u met 
uw bubbel een wandeling maken van 
ongeveer zes kilometer. U kwam langs 

zes locaties: de sporthal in Sint-An-
tonius, de Vleugel, de Bibliotheek, 
de raadzaal van het Administratief 
Centrum, PC Bethanië...). Achter de 
ramen ontdekte u Zoerselse creati-
viteit. Voor onze Zoerselse jongeren 
organiseren we – Corona-veilig – een 
dj-wedstrijd. 

Verenigingen bleven creatief
De gemeente voorzag – met Vlaamse 
middelen – een speciale subsidie voor 
onze verenigingen. Geen activiteiten 
betekent ook geen inkomsten. En als 
er dan toch iets gebeurt, zijn er vaak 
extra kosten door de Corona-maatre-
gelen. 

Wandelen werd de nieuwe Zoersel-
se topactiviteit! We ontdekten onze 
mooie omgeving. Eén evenement 
sprong in het oog, tot in Brussel toe. 
Den Overkant organiseerde in Zoersel 
de wandeling ‘Door kabouterogen’. 
Duizenden kwamen erop af. Dankzij 
vele vrijwilligers konden zij – per bub-
bel – genieten van de mooie taferelen. 
Voor de N-VA is dit een schitterend 
voorbeeld van een burgerinitiatief. De 
gemeente zorgde voor verkeersborden 
en ontsmettingsmiddelen. 

De klant centraal 
Onze handelaars bleven niet in de 
kou staan. We zorgden voor on-
dersteuning. Maar langs de andere 
kant hebben zij zelf ook enorme 
inspanningen gedaan om in deze 
moeilijke tijd hun klanten te helpen. 
Dat verdient een pluim! We hopen 
dat elke Zoerselaar klant is bij onze 
handelaars.

Gemeentediensten bleven open
Een dienstverlening die altijd toegan-
kelijk is gebleven, zij het op afspraak, 
zijn onze loketten in het Adminis-
tratief Centrum. En in de bibliothe-
ken kon en kan je altijd terecht voor 
een boek. Zelfs toen de bib gesloten 
was, kon je een gereserveerd pakket 
afhalen. Onze technische dienst bleef 
draaien. We zetten graag de medewer-
kers van gemeente en OCMW Zoersel 
in het zonnetje. 

We hebben ook stappen vooruitgezet, 
net dankzij Corona. Bijvoorbeeld op 
het vlak van digitalisering. Onder 
meer de dienst Burgerzaken is per-
manent paraat via het e-loket en de 
 sociale dossiers zijn weldra digitaal. 
Dat maakt het voor onze medewer-
kers makkelijker om ze vanaf een 
andere plaats te raadplegen. 
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE


