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Beste Zoerselaars,
Net zoals u hebben wij genoten van een mooie lange zomer. We kijken onder meer terug op een geslaagde 
11-juliviering, een druk bezochte editie van Halle Proeft en een nieuwe start voor de Parkavonden.

Wij zijn klaar voor een nieuw politiek jaar. Samen met onze coa-
litiepartner zetten we ons beleid van de afgelopen jaren verder.

Maar we willen dit jaar ook nadenken over de toekomst van onze 
gemeente. Wilt u met ons meedenken? Contacteer dan één van 
onze mandatarissen of bestuursleden.

Kom zeker ook naar één van onze activiteiten. We organiseren 
geregeld een gespreksavond. Na Luckas Vander Taelen is onze 
volgende gast Kamerlid Peter Dedecker. Of wilt u mee naden-
ken over hoe we de sociale zekerheid op Vlaams niveau kunnen 

organiseren? Kamerlid Yoleen van Camp en  
Jurgen Constandt vertellen u hier meer over  
tijdens een gespreksavond in Zandhoven die  
we samen met onze buurafdelingen organiseren. 

We maken er samen opnieuw een  
geslaagd jaar van.

Met Vlaamse groeten,

Woensdag 

22 november 

om 20 uur. 

Zaal Elite in 

Halle-Zoersel.

  Bert Claessens
Voorzitter N-VA Zoersel

Thema-avond Sociale 
Zekerheid
Spreker Jürgen Constandt, directeur van  
het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds, wordt  
ingeleid door Kamerlid Yoleen Van Camp.

Woensdag 11 oktober om 20 uur. 
Zaal De Griffel in Pulle.

In samenwerking met N-VA Ranst en 
N-VA Zandhoven.

Gespreksavond  
met Kamerlid  
Peter Dedecker

NOTEER NU AL IN UW AGENDA

N-VA-familiedag in 
Wachtebeke
Op zondag 17 september is het evenemen-
teneiland van provinciaal domein Puyen-
broeck in het Oost-Vlaamse Wachtebeke 
helemaal van de N-VA. Het wordt ook dit 
jaar weer een op-en-top familiedag, met 
plezier, muziek en ontspanning voor klein 
en groot.

Alle info vindt u op  
www.n-va.be/familiedag2017
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N-VA zet zich in voor het klimaat
In september 2016 engageerde onze gemeente zich er officieel 
toe om actie te ondernemen tegen de klimaatverandering.

Een greep uit de doelstellingen die we in onze gemeente willen bereiken:
  de CO2-uitstoot met ten minste 40 procent verminderen tegen 2030, via 

energie-efficiënte maatregelen, zoals het inzetten op hernieuwbare energie.
  onze veerkracht verhogen door de aanpassing van onze gemeente aan de 

gevolgen van de klimaatverandering.
  iedereen van veilige, duurzame en betaalbare energie voorzien.
  onze visie, resultaten en ervaringen delen met andere lokale en regionale 

overheden binnen de Europese Unie en daarbuiten.

Om die doelstellingen te halen, moeten we binnen de twee jaar een 
klimaatactieplan opmaken. “Op onze vraag stelt Igean samen met onze 
duurzaamheidsambtenaar dit plan op”, vertelt schepen Koen Paredaens. “We hebben een werkgroep opgericht die de opmaak van 
dit plan zal begeleiden. Na een oproep van de Milieu- en Natuurraad engageerde een lerares van Beuk & Noot zich om ervoor te 
zorgen dat de verschillende actoren betrokken worden bij de opmaak en uitvoering van het plan. De subsidie van de provincie is voor 
ons een extra steuntje in de rug.”

Samenwerking Bibburen zorgt voor betere dienstverlening
De vaste boekenprijs is dankzij de Vlaamse Regering een feit. Maar ook in Zoersel en omgeving is er goed 
nieuws voor de boekenliefhebbers. De bibliotheken van Borsbeek, Malle, Ranst, Wijnegem, Wommelgem, 
Zandhoven en Zoersel vormen sinds 2014 de interlokale vereniging ‘Bibburen’. Die samenwerking wordt 
uitgebreid met een eengemaakt dienstreglement. 

De zeven gemeenteraden keuren in september dit reglement goed. Vanaf 1 
januari 2018 kunt u, net als alle bewoners van de betrokken gemeenten, met 
de individuele uitleenkaart terecht bij alle Bibburen.

Samen bieden de bibliotheken een collectie van 358 501 gedrukte materialen 
en 37 393 audiovisuele materialen aan, en dit aan 100 000 inwoners van wie 
er 25 000 lid zijn van de bib.

Door samen te werken kunnen de bibliotheken onder meer hun collecties op 
elkaar afstemmen, wisselcollecties, anderstalige boeken en grootletterboeken 
aanbieden en grotere activiteiten organiseren voor de lezers.
Bibburen is een mooi initiatief waar de lezer wel bij vaart.

Zo vierde Zoersel 11 juli
De 11 juli-viering in Zoersel was een groot 
succes. Er was het optreden van de Vende-
liers de Ronckaert, een breughelmaaltijd, 
een toespraak van onze burgemeester 
Liesbeth Verstreken, samenzang en een 
optreden van Johan Verminnen.

Het optreden van Johan  
Verminnen lokte veel volk. 

  Burgemeester Liesbeth Verstreken ondertekende 
de klimaatdoelstellingen voor onze gemeente.

  Binnenkort kunt u met één uitleenkaart terecht 
in de bibliotheken van Borsbeek, Malle, Ranst, 
Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel.
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Burgemeester Liesbeth Verstreken: “De nieuwe school in Halle 
werd gebouwd in één schooljaar. De kinderen starten op 1 
september in hun gloednieuwe school. We danken de bouwfirma 
die dat realiseerde. Maar zeker ook de leerkrachten en de 
leerlingen die heel flexibel omgingen met de noodschool en ook 
al wie hielp bij de verhuis.”

Zoals het hoort sprong het gemeentebestuur zuinig om met de ruimte. De twee 
vroegere scholen zijn nu samengebracht op één plaats. Bovendien biedt het 
gebouw plaats aan een nieuwe sportzaal en lokalen voor de groendienst. 

De basisschool bevindt zich op de gelijkvloerse en de eerste verdieping aan de 
kant van Hallevelden. De kleuterschool vindt u aan de Halmolenweg achter de 
nieuwe sporthal. Die is overdag de ideale locatie voor de lessen bewegingsleer en 
lichamelijke opvoeding. De omliggende straten worden nog verder afgewerkt. 
De mobiliteitsstudie zal ons helpen de omgeving van de school zo veilig 
mogelijk in te richten. 

“De nieuwe gebouwen zijn voortaan de leer- en leefplek waar kleuters en lagere 
schoolkinderen samen met hun leerkrachten de eerste, maar zo belangrijke, 
stappen zetten naar hun toekomst. We zijn dan ook blij dat de kinderen op 1 
september kunnen starten in hun nieuwe school”, besluit Liesbeth.

  Tijdens de breugelmaaltijd genoten 
we van lekker eten en muziek.

  De nieuwe school werd in één schooljaar gebouwd. Zo kunnen 
de kinderen op 1 september starten in hun nieuwe school.

  De sparren in domein De Welvaart maken plaats 
voor een loofbos met meer biodiversiteit.

Jong loofbos  
vervangt oude  
sparren in domein  
De Welvaart
Domein De Welvaart heeft een opper-
vlakte van 14,5 hectare. Het ligt tussen 
de Emiel Vermeulenstraat en de  
Raymond Delbekestraat, aan de rand 
van het Molenbos, achter het kerkhof 
van Sint-Antonius. 

Het domein was vroeger eigendom van 
de stad Antwerpen, die er bosklassen or-
ganiseerde. In 2006 kwam het in handen 
van Igean, onder beheer van de gemeente 
Zoersel. Het bosbeheerplan voor het do-
mein voorziet in het kappen van de fijns-
parren. Die moeten plaats maken voor een 
inheems loofbos met meer biodiversiteit.

Niet alles wat we zelf doen, doen we 
beter. Daarom deden we een beroep op 
de vakkennis van de Bosgroep Antwer-
pen-Noord. Die coördineert de verschil-
lende werkzaamheden: het vellen van de 
bomen, de houtverkoop, het frezen van het 
terrein, het plaatsen van wildrastering, het 
heraanplanten van nieuw bos en de com-
municatie naar de omgeving via onder 
meer een geleide wandeling.

Mooie samenwerking
De serviceclub Lions Minerva steunt de 
aankoop van het plantgoed. Ze deed dat in 
2016 in Malle. Dit jaar kan Zoersel op haar 
steun rekenen.

“Als schepen van Openbaar Groen kan ik 
enkel maar trots zijn op de fijne samen-
werking tussen de gemeente Zoersel, 
Bosgroep Antwerpen-Noord en Lions 
Minerva”, zegt een glunderende sche-
pen Danny Van de Velde. Dankzij deze 
samenwerking zal er een nieuw inheems 
loofbos groeien op domein De Welvaart.

Kinderen starten in 
gloednieuwe school
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:     /     /


