
Veilig thuis in een welvarend Zoersel 

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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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 toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.
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Dierenwelzijn
Hondenweide of hondenlosloopzone? 
Schepen van Dierenwelzijn Marcel De Vos en schepen 
van Openbaar Groen Danny Van de Velde slaan de 
handen in elkaar om een locatie te zoeken voor een 
hondenlosloopzone of hondenweide.

Bij het aantreden van de N-VA-ploeg werd de vraag gesteld naar 
het inrichten van een hondenweide (hondentoilet). Op dat mo-
ment achtte men dit niet wenselijk. Een landelijke gemeente met 
woningen met eigen tuin heeft geen nood aan een hondentoilet. 
Elke inwoner die een dier in huis wil nemen, moet zelf oordelen 
of zijn leefomgeving voldoende ruimte biedt voor het dier.
Inzichten en realiteit kunnen veranderen. Steeds meer inwoners 
gaan kleiner wonen en met de verdichting van de kernen is er 
steeds minder ruimte. Veel mensen hebben ook nood aan het 
gezelschap van een dier. Landbouwers ondervinden steeds meer 
last van hondenuitwerpselen: koeien die daarmee in aanraking 
komen kunnen sterven. Maar ook boswachters en zeker veld-
wachters merken een toevloed aan loslopende honden. Er is dus 
echt wel nood aan een hondenlosloopzone of hondenweide.

Zoektocht naar geschikte locatie
Schepen van Dierenwelzijn Marcel De Vos en schepen van 
Openbaar Groen Danny Van de Velde zoeken daarom naar een 
geschikte locatie voor een hondenlosloopzone of hondenweide. 

We bekijken in welke vorm we dit moeten aanbieden. Gaan 
we voor een afgebakende losloopzone waar enkel hond en hun 
baasjes in mogen? Of voor een stuk grond dat niet afgebakend is 
en waar ook wandelaars en fietsers komen? We wegen de voor- 
en nadelen tegen elkaar af.

In samenspraak met de boswachter van het 
Agentschap voor Natuur en Bos werden 
enkele mogelijke locaties bekeken en voor- 
gelegd aan het college. De Milieudienst kreeg 
de opdracht om dit verder uit te werken. 

Wordt ongetwijfeld 
vervolgd.

N-VA Zoersel neemt vliegende start in 2018 (p. 2) Zoersel krijgt laadpalen (p. 4)

Lenteontbijt met Peter  
De Roover
Op zondag 15 april verwelkomen we alle leden en  
sympathisanten voor een lenteontbijt. Gastspreker is  
fractievoorzitter in de Kamer Peter De Roover, een  
kempenzoon. Hij kreeg Vlaamse identiteit en politieke  
interesse met de paplepel ingegoten. 

Er wacht u ongetwijfeld een boeiende voormiddag met  
een mooi ontbijtbuffet.

Inschrijven kan via Rita LAUREYSSENS:  
rita.laureyssens@n-va.be of 0474 58 67 03.

De toegangsprijs is 15 euro en tot 12 jaar 10 euro. Op voorhand  
te betalen via de bankrekening BE43 7512 0062 1201.

Zondag  
15 april

9.30 uur

Zaal Sint-Maarten

Lindedreef, Halle 

 Marcel DE VOS 
schepen van Dierenwelzijn
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Nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen gestemd  
in de gemeenteraad
In de gemeenteraad van januari werden twee belangrijke beslissingen over de Zoerselse ruimtelijke ordening genomen. 

Negen binnengebieden zijn voor geruime tijd gevrijwaard van 
bebouwing

Binnengebieden zijn woongebieden die niet in de kernen gelegen zijn 
en die nog niet ontsloten zijn door een uitgeruste weg. Het doel van de 
beslissing is dat de open ruimte gedurende aanzienlijke tijd behouden 
blijft. 

In totaal is nu zo’n dertien hectare open ruimte juridisch beschermd. 
Dit is geen eindpunt: ook in de toekomst moeten we onze kostbare 
open ruimte beschermen. 

De dienst Openbare Werken wordt gecentraliseerd in een efficiënte nieuwbouw in de Achterstraat
Wij voorzien een energievriendelijk gebouw aangepast aan de noden van onze medewerkers om zo op de beste manier de dienstver-
lening te organiseren. We maken afspraken met de scholen om overlast van vrachtwagens te vermijden tijdens de begin- en einduren 
van de schooldag. 

Met dit gebouw, centraler in de gemeente, zullen we jaarlijks veel auto- en vrachtwagenkilometers besparen en onze CO2-uitstoot 
verlagen. Zo maken we onze organisatie klimaatneutraler en werken we aan onze milieudoelstellingen.

N-VA Zoersel neemt vliegende start in 2018
Wist u dat … 
  de zaal van KFC De Eendracht te 

klein was voor onze nieuwjaars- 
receptie met 250 aanwezigen? Niet te 
verwonderen als je weet dat minister 
van Binnenlandse Zaken en Veilig-
heid Jan Jambon gastspreker was.

  we de campagne aftrapten met de 
voorstelling van ‘Terugblikken op de 
verandering’? In 24 pagina’s geven we 
een impressie van het N-VA-beleid in 
Zoersel van de laatste vijf jaar.

  we tijdens de eerste weken van 2018 
wel twintig nieuwe leden mochten 
verwelkomen? Nog nooit kregen 
we zoveel leden bij op zo’n korte 
termijn. We heten alle nieuwe leden 
welkom. Wilt u ook lid worden van 
de N-VA? Neem dan contact op met 
onze voorzitter Bert Claessens op 
0486 27 26 90.

  we rond 19 maart, Vaderdag, met 
onze tweejaarlijkse voorjaarsactie op 
straat kwamen? Na krokusbollen en 
afrikaantjeszaad deelden we dit jaar 
pompoenpitten en USB-stekkers uit. 

  onze burgemeester Liesbeth  
Verstreken aankondigde dat ze de 
lijst zal trekken bij de verkiezingen 
in oktober?

  we u met valentijn verrasten met 
chocolaatjes?

VADERDAG

pompoenpitten

Minister Jan JAMBON en 
schepen Koen PAREDAENS.

Liesbeth VERSTREKEN, 
burgemeester en lijsttrekker
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Zoersel is Dorp in de kijker
In 2018 mag ons landelijk Zoersel een heel jaar lang ‘Dorp in de kijker’ zijn. En die titel kan onze  
gemeente met trots dagen. Het wordt geen jaar voor stilzitters, integendeel.

Op initiatief van Landelijke Gilden en Gemeente en 
OCMW Zoersel werden diverse verenigingen en organi-
saties bereid gevonden hun beste beentje voor te zetten en 
een waaier van initiatieven en evenementen aan te bieden 
om ons dorp echt in de kijker te zetten.

2018 begon vurig met de traditionele kerstboomverbran-
ding bij boer Cools, gekoppeld aan een winterwandeling. 
Ondertussen hebben we ook al kunnen proeven van poëzie 
op typisch Zoerselse locaties, ons kunnen vermaken op 
Zoersel-kermis, de beentjes strekken op de Valentijnswan-
deling en de 35ste Trappistentocht en een bezoekje kunnen 
brengen aan de Zorgbeurs ter gelegenheid van de Dag van 
de Zorg.

Het jaar is nog jong en biedt tal van interessante en leuke 
evenementen, zoals de Erfgoeddag in april (het heemhuis-
je), de tuinconcerten van Cantemus Novum, Canzoenia en 
een gelegenheidskoor en de Pierendag in mei.

Tijdens de zomer is er altijd wel ergens iets te beleven, met 
onder andere een fotozoektocht (van juni tot augustus), 
een culinaire tocht met huifkar of fiets en de fototentoon-
stelling ‘Oude Dorpsgezichten’ van juni tot september. 
Voor de lekkerbekken is er Halle Proeft op 22 juni en de 
Open Bedrijvendag bij de hoeve van Wim Keysers op 24 
juni. Vanaf 1 juli tot einde september kan je terecht in het 
Lindepaviljoen voor de tentoonstelling ‘Zoerselse koppen, 
in natuur en landbouw’. 

Gedurende de vakantiemaanden juli en augustus zorgt 
Parkplezier elke vrijdagavond voor de nodige ambiance 
in het park Hallehof en op 8 juli vieren we de Vlaamse 
feestdag (11 juli) passend in de kapel van ons gemeente-
huis. In de week van 5 augustus wordt er vrolijk gedanst ter 
gelegenheid van Eurozoersel, waarbij onze jumelagepart-
ners uit diverse landen bij ons te gast zijn. Op 26 augustus 
organiseert Lions Club Minerva het tweede Oldtimer 
Event in het park Hallehof.

De nazomer en herfst bieden ons de opendeurdag van de 
brandweer, de landelijke familiedag en de Open Hoeve-
dag bij boer Bart Van de Vloet, gevolgd door de jaarmarkt 

in Halle (23 september) en de Dag van de Landbouw (22 
en 23 september). Op 13 oktober viert de parochie Sint-
Antonius Abt drie verjaardagen: 25 jaar kerkorgel, 35 jaar 
Sint-Antoniuskoor en 50 jaar Caeciliakoor met een Jubilea 
concertavond.

Op 20 oktober gaan we griezelen tijdens de Halloween-
tocht in het park Hallehof.

Tijdens de winter trekken we ons niets aan van de koude en 
gaan we genieten van het Kerstspel op Einhoven (21 tot 27 
december) en de Verlichte Kerstrun op 22 december.

Wie toch wat warmte zoekt kan terecht in het Wintersalon 
in De Bijl waar het landelijke Zoersel in kunstwerken te 
zien zal zijn.

  Meer weten? Kijk op www.zoersel.be
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Veilig thuis in een welvarend Zoersel

Zoersel krijgt laadpalen
Om haar CO2-uistoot sterk te doen dalen, zet de gemeente Zoersel 
onder meer in op duurzame mobiliteit. Zo plaatste de gemeente 
in samenwerking met Eandis in januari twee laadpunten achter 
de kerk in Sint-Antonius. Het is een traag ladende paal met twee 
aansluitpunten. Terwijl u winkelt, kan uw auto opladen. Dit is nog 
maar het begin, ook in de andere deelgemeenten zullen laadpalen 
verschijnen.

Patrick Debaere krijgt cultuurprijs
Op voordracht van N-VA-bestuurslid Johnny  
Gilis heeft de cultuurraad Patrick Debaere  
verkozen als laureaat van de Zoerselse cultuur-
prijs editie 2017. 

Hieronder een uittreksel uit de voordracht:
Na Patricks huwelijk met Rita gingen zij in Antwerpen wonen. 
Daar knaagde het gemis van direct contact met de natuur 
aan hem. Op suggestie van de landmeter die de onteigenin-
gen voor de E34 gedaan had, kochten ze grond in Zoersel. 
Beter contact met de natuur konden ze niet hebben. “De 
voordeur toe en direct het bos in.” Hij was in “zijn hemel”.

Nadat hij in Zoersel kwam wonen sloot hij zich aan bij de 
Heemkundige Kring en schreef samen met Jo Peeters een 
boek over de Zoerselse Lindeboom. Toen in 1989 de boom in 
het Lindepaviljoen geplaatst werd, was hij bij de eerste gidsen. 
Hij werd voorzitter van Toerisme Zoersel vzw. Dat deed hij 
vooral om al die mooie dingen die er in de Kempen zijn, te 
delen met anderen. Hij ijverde zo’n dertien jaar geleden samen 
met de toenmalige schepen van Toerisme heel hard voor de 
oprichting van de vzw het Land van Playsantiën, een toeris-
tisch samenwerkingsverband van Ranst, Lille, Malle, Zand-
hoven en Zoersel. Hij is er nog steeds ondervoorzitter van. 
Het Land van Playsantiën is intussen een begrip geworden. 
Het fietsdrieluik trekt jaarlijks zo’n 5 000 fietsers en ongeveer 
2 000 mensen nemen deel aan de winterwandelingen. Patrick 
bracht ook wandelgidsen uit en stond met Toerisme provincie 
Antwerpen mee aan de wieg van de Antwerpse wandelnet-
werken. 

Intussen werkte Patrick als lid van het orgelcomité ook 
heel hard om het oude Pécheurorgel gerestaureerd te 
krijgen. Overleg met een ministerieel kabinet leverde niet 

alleen een prachtig gerestaureerd orgel op, maar ook een 
gerestaureerde pastorij.

Maar Patrick is misschien nog het meest gekend als bezie-
ler van de Lindeboom. Toen de toekomst van de gebeeld-
houwde Lindeboom er niet goed uitzag, verzette hij hemel 
en aarde om die weer in de belangstelling te plaatsen. 
Samen met onze schepenen Tania Kohlen en Marcel de 
Vos werden plannen gemaakt om de tentoonstelling van 
de Lindeboom te actualiseren en het gebouw op te frissen. 
Vorig jaar ging het Lindepaviljoen weer open met een to-
taal nieuw concept. Onder zijn leiding groeit het Lindepa-
viljoen vast en zeker uit tot de toeristische trekpleister bij 
uitstek in Zoersel.

We wensen Patrick van harte proficiat met de cultuur-
prijs 2017.

Patrick DEBAERE, Tania KOHLEN en Johnny GILIS.

 N-VA zet zich in voor Lindepaviljoen

De opfrissing van het Lindepaviljoen is nog niet gedaan.  
Schepen van Openbaar Groen Danny Van de Velde en schepen 
van Toerisme Marcel De Vos ijveren voor de 
opmaak van de buitenruimte rond het Pavil-
joen. Met een stukje hooiland, boerentuin en 
heide willen we een klein stukje Kempische 
natuur rond het 
Lindepaviljoen 
brengen. 

“Als ik ergens kom, wil ik weten 
waar ik ben en wat de geschiedenis 
van de streek is. Dit om de mensen 
beter te begrijpen.”      Patrick DEBAERE

 Danny VAN DE VELDE 
schepen van Openbaar Groen
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BIN Brakenberg laatste puzzelstuk in BIN-netwerk
Met de ondertekening van het charter voor het buurtinformatienetwerk (BIN) Brakenberg door  
burgermeester Liesbeth Verstreken, commissaris Geert Smet en coördinator Raymond Van den 
Branden, is heel de gemeente Zoersel afgedekt door BIN’s.

Deze burgerinitiatieven verhogen het veiligheidsgevoel van de inwoners, helpen de politie bij de 
preventie en verminderen de criminaliteit.

BIN’s en het ANPR-cameranetwerk (camera’ met automatische nummerplaatherkenning) zijn 
als het ware de ogen en oren van de politie. Dankzij deze kanalen verzamelt de politie precieze 
informatie om daders op te sporen. Dit verhoogt de pakkans aanzienlijk. De vlakbij gelegen 
snelwegopritten zijn voor inbrekers en andere misdadigers immers een gemakkelijke vluchtweg. 
Het wakend oog van de ANPR-camera’s maakt vluchten veel minder vanzelfsprekend. 

N-VA Zoersel vindt veiligheid belangrijk en steunt alle maatregelen die de veiligheid verhogen.

Cindy van Paesschen
Recent schreef Cindy zich in als nieuwe Zoerselenaar. Ze woont in de Valerialaan op Risschot. 
Daarvoor woonde ze met haar gezin in Berchem, waar ze schepen was voor de N-VA. “Omdat je 
als schepen gedomicilieerd moet zijn in de gemeente of stad waar je bestuurt, kon ik onmogelijk 
schepen blijven in Berchem. Met spijt nam ik afscheid van een bijna afgeronde legislatuur.” 

“De keuze van mijn partner Ben en mezelf om hier in 
Zoersel te wonen was zeer bewust. Wij verlangden naar 
wat rust en een groene omgeving. De ontvangst van onze 
buren en de N-VA-bestuursleden was zeer hartelijk. Het 
bestuur van N-VA Zoersel heeft mij direct in de rangen 
opgenomen.”

“Omdat politiek in mijn bloed, zit wil ik dit graag verder-
zetten in Zoersel. Met de verkiezingen van dit jaar op 14 
oktober stel ik mij kandidaat op de kieslijst om hopelijk 
verkozen te worden en mijn politieke kennis te delen en zo 
tot een goed bestuur te komen.”

  Als districtsschepen in Berchem was Cindy bevoegd voor burgerlijke stand, met focus op schijnhuwelijken, lokale 
economie, stedelijk wijkoverleg, dierenwelzijn en cultuur. Ze kon er heel wat verwezenlijken. Zo creëerde ze een lange-
termijnvisie voor lokale economie en middenstand, pop-upwinkels en wonen boven winkels, werkte ze aan drempelver-
lagende initiatieven voor communicatie tussen burgers en het district en zorgde ze voor hondenlosloopzones en de 
sterilisatie van zwerfkatten. “Ik zette ook de Berchemse honing op de kaart. Die wordt verkocht als lokaal product in de 
Berchemse winkels. Samen met de stadsimker is men gestart met twee bijenkasten en dat zijn er ondertussen al 28.” 
Tot slot deed Cindy ook heel wat inspanningen op het vlak van cultuur: ze breidde het cultuuraanbod uit met comedy en 
dans en werkte intens mee aan de fusie van Ballet Vlaanderen en Opera Vlaanderen.

Bestuurslid 
in de 
kijker!
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