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Algemene inleiding - voorwoord  
 
Met deze beleidsintenties willen de coalitiepartners voor de komende zes jaar de bakens uitzetten. 
De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties* vormen onze inspirerende 
leidraad. 

Samen willen we een antwoord formuleren op deze grote uitdagingen.  
We staan op een moment van transitie en onze gemeente zal die transformatie actief mee beleven. 
Wij willen gaan voor duurzaamheid en vakmanschap. Een gemeente doet niet alles zelf maar zorgt 
dankzij  goed geoliede dienstverlening en doeltreffende samenwerkingsverbanden,  voor een 
omgeving en een kader waarin mensen, verenigingen en ondernemingen deze streefdoelen - met 
deelname van iedereen -  waarmaken. 
Met hoger genoemde doelen voor ogen willen we een toekomst creëren te vergelijken met een 
speelveld dat enerzijds uitdaagt om zelfredzaam te zijn, te ondernemen en te innoveren en 
anderzijds een sterk sociaal vangnet heeft. 
Met doordachte maatregelen in het beleid gaan we zuiniger met energie om en verminderen we de 
CO2 uitstoot aanzienlijk. 
De verkeersveiligheid, in de eerste plaats voor voetgangers en fietsers, maar ook het algemene 
veiligheidsgevoel binnen onze leefgemeenschap moet vergroten. 
De leefkwaliteit van onze omgeving willen we optimaliseren door de kernen verder gecontroleerd te 
verdichten. De open ruimten willen we opwaarderen en waar mogelijk uitbreiden.  
Verenigingen, buurt- en wijkwerkingen zorgen voor verbindende netwerken die het sociale leven van 
Zoersel kenmerken. Zij zullen gepaste ondersteuning blijven krijgen. 
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Met de OCMW-raad in vernieuwde vorm en het bijzonder comité sociale dienst, zetten we de 
integratie van de diensten verder en blijven we aandacht besteden aan wie het moeilijk heeft, aan zij 
die een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken. 
Kortom, we gaan voor een Zoersel waar iedereen zijn plaats kan vinden en krijgen, waar elke inwoner 
zich veilig kan voelen maar ook zijn verantwoordelijkheden kan nemen.  
 
*In september 2015 werden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) formeel aangenomen 
door de algemene vergadering van de Verenigde Naties met Agenda 2030 voor Duurzame 
Ontwikkeling. Gedurende de komende 15 jaar vormen 17 doelstellingen een actieplan om armoede 
terug te dringen en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. Deze doelen 
omvatten de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het 
ecologische. Agenda 2030 en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vormen het kompas waarop 
alle actoren wereldwijd zich oriënteren om samen de toekomst vorm te geven. Lokale besturen zijn 
essentiële partners om Agenda 2030 te realiseren. De SDGs inspireren ons en zetten ons aan om een 
stap verder te gaan en het gemeentelijk beleid structureel te verduurzamen. De doelstelling 
‘Duurzame steden en gemeenschappen’ heeft op vrijwel elk beleidsdomein betrekking. 
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1. Leefomgeving  
 
Door gerichte maatregelen en acties willen we de levenskwaliteit van de inwoners in onze groene 
gemeente verbeteren. In 2025 willen we duurzaam het verschil gemaakt hebben in een verbetering 
van onze leefomgeving. Gezonde lucht, proper water en een rijke natuur om in te leven, dat is waar 
de (Zoerselse) burger van wakker ligt. De meerwaarde van een duurzame leefomgeving vormt ook de 
spil in economische ontwikkeling en creëert kansen voor niet enkel de huidige maar ook de 
toekomstige generaties. 
We verbinden er ons toe om de ambities van het burgemeestersconvenant waar te maken. De 
ambitieuze doelstelling hier is om de CO2 uitstoot tegen 2030 te verminderen met 40 %. Op het 
einde van deze legislatuur moeten er door gerichte acties en maatregelen significante stappen 
vooruit zijn gezet. De uitwerking van het convenant in een klimaatplan met concrete acties die een 
duidelijke impact op de CO2 uitstoot hebben, vormt hierin de leidraad. Niet enkel plannen, maar 
doén! 
We pakken de negatieve effecten van de klimaatverandering bij de bron aan. Nu de CO2 uitstoot 
reduceren, afval verminderen en het energieverbruik verlagen, is efficiënter en goedkoper dan de 
problemen achteraf oplossen. Wij gaan voluit voor hergebruik en recyclage. Zo zijn we minder 
afhankelijk van grondstoffen. De gemeente stuurt haar gemeenschap niet alleen in de goede richting, 
ze geeft zelf ook het voorbeeld. De gemeentelijke diensten kiezen resoluut om duurzaam om te gaan 
met energie, materialen en milieu.  
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN die met betrekking tot dit thema de 
leidraad vormen zijn:  

 
Een betere luchtkwaliteit door een groenere mobiliteit 
Een ‘groenere’ mobiliteit zorgt voor een betere luchtkwaliteit.  
Streefdoelen: 

- Kiezen voor de fiets als eerste vervoermiddel voor korte afstanden. 
- We bouwen het netwerk van trage wegen en veilige fietspaden verder uit, en bieden 

hierover gerichte informatie naar de burger. 
- Er komt minder doorgaand verkeer in woonwijken. Doorgaand verkeer wordt langs 

hoofdwegen geleid. 
- De gemeentediensten gebruiken de elektrische fiets voor korte verplaatsingen.  
- Vergroening van het gemeentelijk wagenpark, met een voorkeur voor elektrische voertuigen 

waar mogelijk.  
- De gemeente treedt op als coördinator/facilitator voor een systeem van autodelen, waar 

zowel inwoners als de gemeentelijke diensten gebruik van kunnen maken. 
De verdere uitwerking van het onderdeel ‘mobiliteit’ komt verder aan bod in deel 4. 
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Een betere waterkwaliteit 
Door een ruimtelijk beleid met aandacht voor hemelwater en waterlopen én door verder te 
investeren in het rioleringsstelsel krijgt (zuiver) water meer ruimte. 
Streefdoelen: 

- Bij nieuwe verkavelingen, rioleringswerken en grote bouwprojecten zoeken we vanaf de 
ontwerpfase naar de beste oplossing om water te laten infiltreren, o.a. door open grachten, 
waterinfiltratiebekkens, wadi’s en speelzones met infiltratie. Voor de aanleg van 
verhardingen wordt gestreefd naar het gebruik van waterdoorlatende materialen (o.a. 
grasdallen).  

- We bouwen de historische achterstand op vlak van rioleringsgraad in versneld tempo af. 
- Waterlopen krijgen structureel voldoende plaats. We maken ruimte voor de natuurlijke 

zomer- en winterbedding van waterlopen. Bouwzones met een hoog overstromingsrisico 
krijgen een herbestemming tot bouwvrij gebied. 

- De gemeente spoort de rioolbeheerder aan om het onderhoud van het bestaande 
rioleringsstelsel beter op te volgen en hiervoor de nodige middelen te voorzien.  

 
Betaalbare en duurzame energie 
Het gemeentelijk beleid past een klimaatreflex toe op alle beleidsdomeinen. Voor gemeentelijke 
investeringen en aankopen gebruiken we duurzame grondstoffen. Gemeentelijke gebouwen worden 
efficiënt en zuinig verwarmd.  
Streefdoelen: 

- We onderzoeken de mogelijkheden om efficiënter met energie om te gaan. Voor realisaties 
werken we waar mogelijk samen met private partners. 

- We inventariseren potentiële locaties voor wind-, zonne- en waterenergie en stimuleren 
burgers en bedrijven om te investeren in zowel private als collectieve projecten. 

- We streven naar een jaarlijkse daling van het primair energieverbruik.  
- Waar mogelijk worden op alle gemeentelijke gebouwen op korte termijn zonnepanelen 

geplaatst via samenwerking met een initiatief met burgercoöperatie.  
- We gaan voor een versnelde overschakeling van het openbaar lichtnet op ledverlichting. We 

evalueren samen met de netbeheerder het gemeentelijk lichtplan. Speciale aandacht gaat 
hierbij naar de verbindingen tussen de deelgemeenten in het weekend voor de Zoerselse 
jongeren.  

- Een proactief beleid moedigt inwoners aan tot energiezuinige maatregelen. We onderzoeken 
de mogelijkheden om een thermografische scan van alle daken uit te laten voeren en een 
dakisolatiekaart op te stellen. Inwoners met een slecht geïsoleerde woning krijgen advies en 
hulp om na te gaan welke verbetermaatregelen zij kunnen nemen.  

- De gemeente promoot groepsaankopen met een positieve impact op het milieu.  
 
Afvalbeleid: de vervuiler betaalt 
Een duurzamer grondstoffenbeheer en duurzame gemeentelijke investeringen en aankopen 
verkleinen samen met de toepassing van het DIFTAR-principe de afvalberg. ‘De vervuiler betaalt’ 
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geldt als uitgangspunt. Een transparante tariefzetting is essentieel om een draagvlak te creëren voor 
het gemeentelijk afvalbeleid. Speciale aandacht gaat naar de problematiek van zwerfvuil. 
Streefdoelen: 

- We rollen het DIFTAR- principe verder uit naar restafval. Voor het ophalen van restafval 
wordt overgeschakeld naar een container. Dit gebeurt zodra de uitbreiding van de fracties in 
de blauwe zak (met o.a. plastiek verpakkingen) een feit is.  

- In samenspraak met de intercommunale IGEAN lanceert de gemeente op een geschikte 
locatie een proefproject ‘sorteerstraatje’, waar afvalfracties tegen betaling op een centraal 
punt worden verzameld.  

- Gratis huisvuilzakken passen niet in een gemeentelijk beleid dat streeft naar het vermijden 
van afval. Bovendien is de toekenning van gratis huisvuilzakken verboden door het 
Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Wie het maatschappelijk moeilijk heeft 
(houders van een Z-pas), krijgt een financiële tegemoetkoming om de hogere kost te 
compenseren.  

- Zoersel lanceert een campagne ‘verpakkingsvrije gemeente’, met sensibilisering naar 
handelaars en de bevolking.  

- De gemeente sensibiliseert organisatoren van evenementen om herbruikbare bekers te 
gebruiken. 

- Door intensieve acties en doorgedreven handhaving willen we een Zoersel Zonder Zwerfvuil. 
De bermmeesters spelen hier een actieve rol in.  

- Door een samenwerking met vrijwilligers, verenigingen en jeugdbewegingen zorgen we voor 
nette straten en pleinen. We betrekken hierbij  de bewoners, lokale handelaars en horeca . 

- We zorgen voor een actieve handhaving rond sluikstorten met een strenge aanpak van 
overtreders. Mobiele camera’s kunnen hiervoor ingezet worden op probleemplaatsen. 

- Binnen de lokale economie krijgt de ‘circulaire economie’ met doorgedreven hergebruik van 
grondstoffen en materialen, een duidelijke plaats. 
 
 

2. Natuur 
 
Zoersel is een groene gemeente. Dit groene karakter is uitermate belangrijk. Maar de open ruimte en 
de natuur staan steeds meer onder druk. Ons omgevingsbeleid moet daarom natuur en open ruimte 
versterken.  
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN die met betrekking tot dit thema de 
leidraad vormen zijn:  

 
 
 
 

Robuuste natuur ondersteunen 
De gemeente voert een beleid om onze natuur en open ruimte te vrijwaren en te versterken. 
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Streefdoelen: 
- In het geplande natuurbelevingspark naast Medelaar – Gestelsebaan combineren we zachte 

recreatie met het aanplanten van inheemse bomen, struiken en kruidachtige begroeiing. Zo 
sluiten we aan op de te behouden houtwal. Biodiversiteit wordt maximaal nagestreefd. 

- We voorzien voldoende subsidies voor het beheer en de aankoop van natuurgebieden door 
natuurverenigingen.  

- Het Zoerselbos is de groene long van Zoersel. De gemeente erkent de belangrijke rol van De 
Vrienden van het Zoerselbos. Ze zorgt er voor dat zij voldoende financiële middelen 
behouden om hun werking verder te zetten.  

- De gemeente start onderhandelingen op over de renovatie en eventuele herbestemming van 
het Boshuisje. Hierbij wordt nagegaan of een systeem van crowdfunding voor een financiële 
injectie kan zorgen. Samen met het Bezoekerscentrum wordt dit een site met een grote 
erfgoedwaarde.  

- Voor de relatie tussen de dorpskern van Zoersel en het Zoerselbos is het vrijwaren van het 
open zicht vanuit de Langebaan en de Reiger belangrijk. 

 
Een mobiliteitsplan voor planten en dieren 
Door de versnippering van het landschap zitten dieren en planten vaak opgesloten in een klein stukje 
natuur. Er zijn functionele verbindingen nodig om soorten in stand te houden. 
Streefdoelen: 

- In overleg met de Vlaamse overheid ijvert de gemeente voor natuurlijke verbindingen tussen 
het Zoerselbos en het Zalfens Gebroekt bij de realisatie van de omleidingsweg. 

- Door stimuleren en handhaven zorgen we voor een versterking van de natuurlijke verbinding 
tussen het Zoerselbos en Blommerschot. 

- Hoewel het geen gemeentelijke bevoegdheid is, ijvert de gemeente mee voor de aanleg van 
een ecoduct over de E34 ter hoogte van de Delftse beek om zo de natuurgebieden van 
Blommerschot – vliegveld en Lovenhoek te verbinden. 

- De gemeente zorgt voor een structurele oplossing voor paddenoversteekplaatsen aan 
gemeentewegen zoals gerealiseerd aan het kruispunt Sint-Antoniusbaan – Hallebaan. 

- De gemeente stimuleert de aanleg van kleine landschapselementen zoals heggen en 
bomenrijen.  

 
Meer aandacht voor dierenwelzijn 
De bezorgdheid voor onze omgang met dieren groeit, en terecht. Een duurzame samenleving met 
sterke morele waarden draagt een humane behandeling van alle levende wezens hoog in het 
vaandel. Dieren horen erbij, in professionele omstandigheden én als gezelschapsdier. Dierenwelzijn 
en milieubeleid gaan hand in hand. Misbruik wordt kordaat aangepakt door politiereglementering en 
administratieve handhaving (GAS). 
Streefdoelen: 

- Er komt een hondenloopzone in elke deelgemeente, omheind waar nodig. 
- Het college legt de bestaande uitzondering op het verbod op het afsteken van vuurwerk op 

oudejaarsavond voor aan de gemeenteraad.  
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Versterking van de MINA-raad 
De MINA-raad is het forum bij uitstek, waarin alle maatschappelijke actoren samen op zoek gaan 
naar gemeenschappelijke initiatieven voor meer duurzaamheid. 
Streefdoelen: 

- De huidige MINA-raad wordt grondig hervormd, verruimd qua samenstelling en geactiveerd 
als een volwaardig advies- en inspraakorgaan voor de uitwerking van het gemeentelijk 
klimaat-, milieu- en natuurbeleid. 

- Het presentiegeld voor de leden van de MINA-raad wordt vervangen door een 
werkingsbudget waarmee de raad zelf initiatieven kan nemen en acties kan opzetten in het 
kader van het klimaatplan 2030. 

 
Samenwerken voor meer natuur 
Het openbaar groen kan meer divers en bloemrijker. Ook heel wat tuinen zijn ‘groene woestijnen’ 
met vooral een groot grasveld. Meer bloemenweiden en bloemrijke bermen zorgen voor een 
verhoging van de biodiversiteit en het vergroten van de aantrekkelijkheid van de omgeving. 
Streefdoelen: 

- We werken een ‘bijenactieplan’ uit als een project voor meer biodiversiteit in het openbaar 
domein en in privé tuinen door bij- en vlindervriendelijke aanplantingen, met betrokkenheid 
van zowel de gemeente als burgers. De uitwerking van dit plan kan door de MINA-raad 
gebeuren. 

- De gemeente versterkt haar acties rond het oranjetipje, een voorjaarsvlinder en het symbool 
voor het Zoersels natuurbeleid.  

- Het bermbeheerplan wordt geactualiseerd om ook hier de diversiteit te vergroten. Hiervoor 
werken we samen met gespecialiseerde verenigingen.  

- De gemeente neemt samen met natuurverenigingen een initiatief voor een infostand op 
allerlei manifestaties om inwoners te sensibiliseren.  

- De gemeente blijft de behaagactie van Natuurpunt ondersteunen. 
- We sensibiliseren burgers om het voorbeeld van de gemeente te volgen in het bannen van 

herbiciden en pesticiden gebruik. 
 

3. Woonbeleid 
 
De gemeente kiest voor een beleid dat de resterende open ruimte maximaal vrijwaart. We kiezen 
voor een verdichting van de woonkernen in  het belang van de gemeenschap en omgeving. Zo 
hoeven we geen nieuwe open ruimte aan te spreken. 
Het woonbeleid van een gemeente is een belangrijke hefboom naar een klimaatvriendelijke 
gemeente. Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen in een groene en gezonde omgeving, vraagt een 
innovatieve aanpak. 
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De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN die met betrekking tot dit thema de 
leidraad vormen zijn:  

 
 
 
 

Wonen in de dorpskernen 
We willen onze dorpskernen verdichten. De woonkwaliteit van de Zoerselaars staat daarbij 
bovenaan. 
Streefdoelen: 

- Compacter wonen is een noodzaak voor ouderen, maar vaak ook voor jongeren. Het is 
duurzamer dan steeds meer ruimte bebouwen voor individuele woningen. Waar 
verantwoord is bouwen in meerdere lagen een optie. Dit creëert meer ruimte voor groen in 
de dorpskernen, voor ontmoeting en beweging. Bij voorkeur wonen mensen van 
verschillende leeftijden en met andere verschillen bij elkaar. 

- Waar we aan kernversterking doen, staan we open voor nieuwe vormen van wonen en 
bouwen. Alternatieve woonvormen zoals samenhuizen, en Abbeyfieldwonen zijn werkbare 
alternatieven voor het wonen als kerngezin. Onder andere voor het project Watermolen 
wordt maximaal ingezet op nieuwe woonvormen. 

- Appartementen worden gebouwd op maat van een landelijke gemeente. Meerdere lagen 
moeten mogelijk zijn maar buitenproportionele appartementsgebouwen horen niet thuis in 
Zoersel. De huidige regelgeving moet daarom strikt toegepast worden.  

 
Plaats voor natuur 
Ook in onze woongebieden is er plaats voor natuur. De gemeente opteert voor een groene 
dooradering van het woongebied. 
Streefdoelen: 

- We zorgen voor groene ontmoetingsplaatsen in de dorpskernen. 
- De gemeente vervangt verhardingen in de woongebieden waar mogelijk door groen 

aanplantingen.  
 
Plan Ruimte Zoersel 
Voor een doordacht beleid op het vlak van ruimtelijke ordening is een breder kader nodig. Met het 
Plan Ruimte Zoersel willen we een visie op ruimtegebruik ontwikkelen, waarbij we de overgang 
maken van een beleid dat het milieu en klimaat belast, naar een duurzaam toekomstgericht 
ruimtegebruik. 
Door de dorpskernen te versterken en efficiënt met ruimte om te gaan, behouden we de open 
ruimte en blijft onze omgeving gezond, vriendelijk en leefbaar. 
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Streefdoelen: 
- De gemeente stelt een Plan Ruimte Zoersel op gebaseerd op voormelde uitgangspunten. 
- Onder andere volgende ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) maken de doelstellingen 

concreet op het terrein: een RUP ‘ééngezins- en meergezinswoningen’, een RUP ‘open 
ruimte en bouwvrije zones’, een RUP ‘omvorming gemeenschapsvoorzieningen Bethaniën’. 

- In eerste instantie kunnen de doelstellingen al via een gemeenteraadsbesluit ‘beleidsmatig 
gewenste ontwikkelingen’ vastgelegd worden.  

 
Wonen voor iedereen 
Het recht op wonen is een fundamenteel grondrecht. Zoersel is een fijne plek om te wonen. Velen 
die hier opgegroeid zijn, willen hier ook blijven wonen. In Zoersel moet er plaats zijn voor iedereen, 
ook voor wie een beperkt inkomen heeft. 
Streefdoelen: 

- Sociale en betaalbare woningbouw is een oplossing voor Zoerselaars die niet op eigen kracht 
een woning kunnen kopen. Het aanbod sociaal en betaalbaar wonen vervolledigen we door 
betaalbaar huren via de sociale huisvestingsmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor. 
Het systeem van betaalbaar wonen voor het verwerven van een eigen woning wordt 
uitgebreid, dit met bijzondere aandacht voor jongeren en jonge gezinnen. 

- Voor sociale huisvesting streven we naar een sociale mix met andere vormen van wonen. 
Bijkomende sociale huurwoningen worden bij voorkeur evenwichtig gespreid over de drie 
deelgemeenten.  

- De gemeente wil de kwaliteit van huurwoningen verhogen door het afleveren van een 
conformiteitsattest. Het aanvragen van dergelijk attest is geen verplichting.  

- De gemeente snijdt geschikte binnengebieden in bouwzone enkel aan mits minimum 50 % 
bestemd wordt voor sociaal en betaalbaar wonen. De realisatie hiervan gebeurt door een 
publieke ontwikkelaar.  

- Nieuwe verkavelingen met grote percelen grond horen niet thuis in een duurzaam 
woonbeleid. Bij de realisatie van verkavelingen worden woningen gegroepeerd om zo 
grotere stukken gemeenschappelijk groen te bekomen.  

- We brengen de mobiliteitsimpact in kaart van het toenemende verkeer dat ontstaat door 
meer wooneenheden, en nemen de gepaste maatregelen om de overlast te beperken.  

  
Versterking van de GECORO 
De GECORO treedt op als forum en adviesorgaan om het ruimtelijk beleid van de gemeente te 
bespreken. 
Streefdoelen: 

- De gemeente maakt gebruik van de GECORO als een cel voor woonkwaliteit, die alle grote 
woonprojecten beoordeelt en advies geeft aan het college. De GECORO wordt breder 
geconsulteerd dan wettelijk voorzien.  
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Handhaving 
Handhaving is een noodzakelijk sluitstuk van een ruimtelijk ordeningsbeleid.  
Streefdoelen: 

- De gemeente neemt haar rol op het vlak van handhaving op, om zo tot een geloofwaardig 
ruimtebeleid te komen.  

 
Aandacht voor erfgoed 
Ons erfgoed bepaalt mee onze dorpsgezichten. Die identiteit willen we behouden.  
Streefdoelen: 

- We voorkomen afbraak, onderhouden ons erfgoed en geven het een gepaste bestemming. 
- De gemeente is voorstander van een breed gebruik van onze kerken naast de louter 

religieuze functie. 
- Pastorijen en op termijn zelfs kerken kunnen herbestemd worden, zonder afbreuk te doen 

aan de bescherming als monument en met blijvend respect voor de religie.  
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4. Mobiliteit  
 
Het verhogen van de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers staat centraal in het 
gemeentelijk mobiliteitsbeleid, waar zij geen aandachtspunt maar het uitgangspunt zijn. Deze visie 
wordt uitgewerkt in een mobiliteitsplan met structurele ingrepen, gebaseerd op het STOP-principe. 
De gemeente voert bij alle grote projecten en openbare werken een ‘mobiliteitstoets’ in.  
Mobiliteit is een complexe materie die permanent overleg en samenwerking vraagt tussen 
verschillende spelers op het terrein. Het is een samenspel  van beleidskeuzes door overheden op 
verschillende niveaus. Het mobiliteitsplan hangt sterk samen met andere beleidsplannen, in de 
eerste plaats het plan Ruimte Zoersel en het toekomstplan van de Vervoersregio Antwerpen. 
Daarnaast is er ook aandacht voor de signalen vanuit belangengroepen op het terrein zoals 
Mobiel21, de Fietsersbond, en de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers.  
Hierbij hoort een strikte en consequente handhaving. Verkeersveiligheid moet een prioriteit blijven 
in het veiligheidsplan van de politiezone. 
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN die met betrekking tot dit thema de 
leidraad vormen zijn:  

 
 
 
 

 
Stappen 
De gemeente maakt werk van een kwalitatieve infrastructuur voor voetgangers. Op maat van 
kinderen, senioren, rolstoelgebruikers en jonge ouders met een kinderwagen: dat is meteen 
aangenamer en veiliger voor iedereen. 
Streefdoelen: 

- Voetpaden zijn comfortabel: voldoende breed, vrij van obstakels, veilig en comfortabel voor 
rolstoelgebruikers. 

- Zebrapaden bevinden zich meer op regelmatige afstand van elkaar, zodat er voldoende en 
veilige oversteekplaatsen zijn. Aan elke bushalte is waar mogelijk een oversteekplaats.  

- De gemeente investeert in het trage wegennetwerk, zowel voor recreatief als voor 
functioneel gebruik.  

Trappen 
Een fietsbeleidsplan met concrete acties die de veiligheid en het comfort van de fietser structureel 
verbeteren, maakt deel uit van het breder mobiliteitsplan. In eerste plaats wordt geïnvesteerd in 
maatregelen die de verkeersveiligheid, de snelheid en het comfort van de duurzame weggebruiker 
verhogen. 
Streefdoelen: 
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- Zone 30 wordt waar aangewezen verder ingevoerd in de dorpskernen, schoolomgevingen en 
op andere plaatsen binnen de bebouwde kom.  

- Doorgaand verkeer hoort niet thuis in woonwijken. Verkeerscirculatieplannen voor alle 
woonwijken moedigen bewoners aan om verplaatsingen te voet of met de fiets te maken. 
Deze omvatten een combinatie van maatregelen zoals zone 30, verkeersremmers, 
fietsstraten en knippen van straten. Elke individuele woning moet wel nog steeds met de 
wagen bereikbaar zijn. 

- Straten in woonwijken die hiervoor geschikt zijn, worden ingericht als woonerf.  
- Er komt een netwerk van fietsstraten binnen de dorpskernen en tussen functies binnen het 

dorp. 
- Verkeersvrije schoolomgevingen creëren door het invoeren van schoolstraten. Met de fiets 

of te voet van en naar school verplaatsen wordt aangemoedigd. Bijzonder aandacht gaat 
naar veilige schoolfietsroutes, ook deze die de gemeentegrens overschrijden.  

- Uitbouwen van een fietsbibliotheek voor het uitlenen van kinderfietsen voor alle kinderen 
tot 12 jaar. We ijveren hierbij voor inzet van sociale economie tewerkstelling. Inwoners 
worden gestimuleerd om ongebruikte fietsen aan te bieden aan de Kringwinkel.  

- Er komen permanente en kwalitatieve fietsenstallingen, geïntegreerd in het dorpszicht en 
met aandacht voor beveiliging en esthetiek.  

- De gemeente zet in op duurzaam woon-werk verkeer voor het eigen personeel door o.a. 
aanbod van (elektrische) leasefietsen en afgesloten fietsenstallingen. Ze werkt mee aan een 
netwerk van fietssnelwegen om gemeente overschrijdend woon-werk verkeer te stimuleren. 

 
Openbaar vervoer 
De rechtstreekse rol van de gemeente bij de ontwikkeling van het openbaar vervoer is thans beperkt, 
maar zal verhogen in de toekomst. 
Streefdoelen: 

- Prioritaire aandacht gaat naar de verruiming van het aanbod busverbindingen voor de 
inwoners van Halle.  

- De gemeente gaat in gesprek met Brecht om Zoersel te integreren in de buslus tussen Malle 
en het station Noorderkempen.  

- De gemeente streeft naar het toegankelijker en betaalbaar maken van de buurtbus, alsook 
naar uitbreiding van het aanbod. Inwoners met een mobiliteitsnood kunnen vlot gebruik 
maken van de buurtbus.  

 
Persoonlijk vervoer 
De gemeente streeft er naar om het gebruik van wagens voor korte verplaatsingen te beperken. Een 
duurzaam parkeerbeleid vormt het sluitstuk van een duurzaam mobiliteitsbeleid.  
Streefdoelen: 

- Zwaar vrachtverkeer – met uitzondering van bestemmingsverkeer – wordt enkel toegelaten 
op verbindingswegen. 

- De gemeente laat de snelheidslimiet respecteren door controles via ANPR-camera’s en 
mobiele camera’s.  

- Een strikte handhaving van de richtlijnen voor beperking van werftransport bij het begin en 
het einde van schooltijden. 
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- De gemeente neemt initiatieven om het autodelen te stimuleren. Ze maakt zelf ook gebruik 
van deelwagens voor de verplaatsingen van de eigen medewerkers. Bij nieuwe 
(woon)projecten en op centrale locaties in de gemeente zijn er plaatsen voor autodelen 
voorzien. 

- Bestaande parkeerplaatsen voor auto’s worden maximaal ter beschikking gesteld van 
handelaars, bezoekers, gebruikers van het openbaar vervoer en recreanten. Aan het 
Administratief Centrum worden parkeerplaatsen met voldoende laadpalen voorzien voor 
deelauto’s en elektrische voertuigen. 

- Voldoende parkeerplaatsen voor fietsers en auto’s zijn belangrijk voor onze lokale 
handelaars. De gemeente zoekt naar extra ruimte voor fiets- en/of voetpaden in de 
dorpskernen. We onderzoeken de behoeftes en mogelijkheden voor extra parkeerplaatsen 
voor fietsers en auto’s op hiervoor geschikte locaties.  

- Goed onderhouden verkeersborden en straatmeubilair betekenen een meerwaarde voor alle 
weggebruikers.  

 
5. Veiligheid  

 
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN die met betrekking tot dit thema de 
leidraad vormen zijn:  

 
 
 
 
 
 

 
Veiligheid is levenskwaliteit 
Wij willen van Zoersel een plek maken waar iedereen zich veilig thuis kan voelen. We zien onze 
gemeente als een sterk sociaal weefsel waar iedereen zijn rechten heeft, maar aan de andere kant 
ook wetten, regelementen en afspraken naleeft. 
Soms moet dat afgedwongen worden via handhaving door politie en ambtenaren. Gemeentelijke 
administratieve sancties (GAS) willen we doeltreffend toepassen, zodat overlast gemakkelijker 
bestraft kan worden. Hierbij bewaken we de grens tussen overlast en onverdraagzaamheid.   
Streefdoelen: 

- Handhaving hoort bij een doeltreffend beleid: politie en ambtenaren nemen tijd om hun 
verantwoordelijkheid er voor op te nemen. 

- Het GAS-reglement wordt geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd om overlast gericht te kunnen 
bestrijden en de veiligheid te verhogen. 

Efficiënte en aanspreekbare politie 
De politie moet zich concentreren op haar kerntaken: efficiënte bestrijding van criminaliteit, overlast 
en de handhaving van de openbare orde.  
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Kordaat optreden tegen rondtrekkende dievenbendes (in woningen maar ook fietsdiefstallen op 
openbaar domein) blijft een prioriteit voor de politie. De BIN-werking blijven we ondersteunen en 
optimaliseren. 
Verkeersveiligheid blijft een even noodzakelijke topprioriteit voor politie, zowel preventief als 
repressief. 
De politie is zichtbaar en aanspreekbaar in de wijken en is daarom vaak te voet op per fiets aanwezig. 
Een aanspreekbare politie bemiddelt bij bewoners om de escalatie van conflicten te voorkomen. Ze 
leidt evenementen  mee in goede banen. Ze toont zich betrokken bij sensibiliserende acties. 
Het bestuur vindt het noodzakelijk de politie uit te rusten met de nodige technische middelen om de 
criminaliteit aan te pakken. 
  
Streefdoelen: 

- Het zonaal veiligheidsplan van de volgende bestuursperiode dient alle bekommernissen van 
het bestuur  op gebied van lokale veiligheid te bevatten. 

- Waar het nodig en doeltreffend is kunnen camerasystemen met nummerplaatherkenning 
(ANPR) en trajectcontrole  verder worden ingezet op strategische plaatsen om de pakkans te 
vergroten.  

- Om doeltreffende handhaving van alle overlast mogelijk te maken, willen we snel en flexibel 
camerabewaking kunnen inzetten. 

- Het bestuur zet een project op voor beveiligde fietsstallingen op de meeste diefstalgevoelige 
plaatsen. 

- We willen met de politiezone onderzoeken of er  binnen het huidige personeelskader (’s 
nachts) meer patrouilles kunnen rondrijden.  

- De politie is betrokken bij fiets- en voetgangersexamens door schoolkinderen. 
 
Drugbeleid 
In samenwerking met de politie, scholen en drughulpverlening werken we aan een goed uitgewerkt 
preventiebeleid. Hoe minder problematische druggebruikers, hoe minder middelen er nodig zijn voor 
een curatieve aanpak. Voorkomen is nog steeds beter dan genezen. Preventie begint in de lagere 
school.  
Streefdoelen: 

- De politie leidt de drugpreventie actie voor alle zesdeklassers van Zoersel. 
- Bij de vaststelling van druggebruik wordt steeds concreet hulpverlening aangeboden naast 

de strafrechtelijke benadering. 
 
Radicalisering voorkomen 
We richten een lokale integrale veiligheidscel (LIVC) op om informatie uit te wisselen tussen sociale 
en veiligheidsdiensten. Het doel van dat delen en opvolgen van informatie is signalen te kunnen 
opvangen en bespreken en zo radicalisering te voorkomen en  te bestrijden. Lokale politie, 
burgemeester, OCMW, scholen, VDAB, en gemeentelijke diensten zijn mogelijke partners. Zij worden 
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bij mekaar gebracht voor multidisciplinair overleg. Een gemeentelijk contactpersoon is het eerste 
aanspreekpunt. Ook in onze gemeente is het noodzakelijk dat partners elkaar kennen en weten te 
vinden als dat nodig is. Het is ook bij ons nuttig dat zij signalen van radicalisering leren herkennen, 
een beleidsstrategie opzetten en deskundigheid bevorderen. 
Streefdoel: 

- Oprichting van een lokale integrale veiligheidscel 
Brandweer 
De hulpverleningszone Rand zorgt voor efficiënte bijstand in noodsituaties. 
De gemeente onderhoudt de goede contacten met de mannen en vrouwen vrijwilligers en 
professionele medewerkers. Zij sensibiliseert omtrent veiligheidsthema’s en ondersteunt en promoot 
waar mogelijk om vrijwilligers in onze gemeente te rekruteren. 
De gemeente bepleit bij de zone een betere huisvesting voor de Zoerselse brandweerpost. 
 

6. Cultuur  
 Van een gemeente een gemeenschap maken, dat is de échte uitdaging. Het belang van het sociale 
weefsel in buurten en wijken kan niet onderschat worden. Een gemeente, wijk of buurt die aan 
elkaar hangt: 

- Zet zaken in beweging. 
- Heeft bewoners die met mekaar spreken en in dialoog gaan om te komen tot een goede 

onderlinge verstandhouding. 
- Zorgt voor gelukkigere en gezondere bewoners. 
- Zorgt voor de nodige sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel. 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN die met betrekking tot dit thema de 
leidraad vormen zijn:  

 
 
 
 

 
Kansen voor verenigingen 
 
Ons rijke verenigingsleven getuigt van en bewaart het karakter van onze gemeente. 
Wat mensen in hun vrije tijd doen, kan  bijdragen aan de versterking van de sociale cohesie. Denk 
maar aan het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk, de buurt- en wijkwerking, seniorenwerking, en 
het culturele aanbod in de gemeente. Allemaal ideale en noodzakelijke bouwstenen om mensen bij 
elkaar te brengen en hun banden te versterken. 
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Daarom wil de gemeente verenigingen alle kansen geven om zich maximaal te ontwikkelen.  
Vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar. Zij verdienen dus het volste respect en ondersteuning. 
De gemeente blijft de verenigingen ondersteunen met infrastructuur, logistieke middelen en een 
aangepaste subsidiëring, maar anderzijds vragen wij als gemeente ook engagement en 
verantwoordelijkheid van de verenigingen. 
Streefdoelen: 

- Zaal Klavier dient voor meerdere doeleinden gebruikt te worden. 
- Verenigingsschuur in de Kapelstraat in samenspraak met de drie verenigingen afwerken. 
- Het aanleggen van een architectuur-/kunst in de openbare ruimteroute. 

 Kansen voor initiatief  Dit bestuur wil dat de gemeente optreedt als coördinator en niet per se als trekker. De gemeente is 
een ondersteuner en partner en niet degene die alles tot in de puntjes bedenkt en uitwerkt. De 
burgers en hun verenigingen zijn immers zelf de beste en creatiefste producenten. Het getuigt van 
respect om het initiatief en de uitwerking aan hen te laten. Een overheid die een goede partner wil 
zijn, zorgt natuurlijk voor een klantgerichte dienstverlening met zo min mogelijk administratieve 
rompslomp. Samengevat: voor het hele spectrum van vrijetijdsbeleving wil de gemeente de 
voorwaarden scheppen waarbinnen verenigingen en vrijwilligers aan de slag kunnen. 
 Streefdoelen: 

- We richten een (digitaal) vrijetijdsloket in. 
- Verenigingen nemen verder initiatief in samenspraak met de cultuurdienst. 

 Cultuur verbindt  De gemeente motiveert verenigingen en individuen om culturele activiteiten te ontplooien. De 
gemeente ondersteunt deze initiatieven. Waar verenigingen niets kunnen inbrengen, neemt de 
gemeente (via de adviesraad) zelf initiatief. Losse, tijdelijke structuren en projecten worden 
belangrijker. Ook met deze initiatiefnemers gaan we in dialoog en ondersteunen waar mogelijk. 
Verenigingen blijven voor ons de belangrijkste partner. 
 Streefdoelen: 

- We werken administratieve rompslomp weg door de aanvraag- en inschrijfprocedures zo 
eenvoudig mogelijk te maken. 

- We moedigen onze lokale verenigingen en culturele partners aan om hun maatschappelijke 
rol als ontmoetingsplek op te nemen. 

 Een beleid op maat  Cultuur, senioren, wijken, jeugd en sport  hebben gemeenschappelijke belangen, maar ook hun eigen 
noden. Daarom stippelen we een specifiek beleid uit voor elke sector. Voor elk segment van de 
vrijetijdsbeleving willen we doelgericht beleid voeren. Dit doen we in overleg met de betrokkenen. 
We laten de adviesraden volop hun rol spelen. 
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 Samenwerken  Als gemeente zoeken we samenwerking met de naburige gemeenten. Dit zal een meerwaarde 
betekenen voor het culturele aanbod. 
Streefdoelen: 

- We werken samen met ‘Festival der Voorkempen’ : orgelconcerten  laten opnemen in het 
hun programma. 

- Een Erfgoedcel samen met andere gemeenten organiseren. 
- De culturele agenda van de gemeente bekend maken in de naburige gemeenten en vice 

versa. 
- Samenwerken met de omringende gemeenten i.v.m. cultuur in het algemeen: bv. groepen, 

concerten….. 
- Zorgen voor diversiteit in de programmatie. 
- Aangepast aanbod voor de jeugd. Laten “proeven en kennismaken” met cultuur. 

 Sociale media  Sociale media zijn niet meer weg te denken in onze samenleving. De gemeente maakt meer gebruik 
van sociale media om activiteiten via de digitale weg bekend te maken. 
 Bibliotheek  In elke deelgemeente blijft er een bibliotheek.  De bib is en blijft het meest laagdrempelige 
cultuurbaken. Ze wijst kinderen de weg naar het boek via de schoolbezoeken. In het kader van de 
ruime dienstverlening is de bib voor ons in Halle en Zoersel het contactpunt met de administratie. 
Daarom willen we dat de bib in de toekomst nog meer een ontmoetingsplaats wordt waar 
Zoerselaren terecht kunnen om te studeren, te lezen, te debatteren, cursussen te volgen ... 
Om de slagkracht en efficiëntie van de bibliotheekwerking te vergroten blijven we inzetten op de 
samenwerking met onze buurgemeenten via Bibburen en volgen we nieuwe evoluties op. 
We blijven inzetten op mensen die minder mobiel zijn in de Woon- en zorgcentrum en blijven 
inzetten op de dienstverlening van de bib aan huis. 
Streefdoelen: 

- We zoeken een geschikte locatie voor een nieuwe bib in Sint-Antonius.  
- De bib zoekt nieuwe manieren om gebruikers te blijven aanspreken. 
-  
7. Senioren  

 De gemeente ziet de rol van de ouderen als een enorme rijkdom voor de lokale samenleving. 
Senioren die dat willen, moeten een actieve rol kunnen spelen in de maatschappij. Zij kennen het 
dorp en kunnen de sociale contacten bevorderen. Zij zijn steunpilaren in het vrijwilligerswerk. 
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Het werk dat ze verrichten in de mantelzorg en het vrijwilligerswerk is van groot belang. De 
gemeente moet een ambitieus ouderenbeleid op poten zetten, gericht op de verschillende 
behoeften van alle ouderen. 
Thuis in een leeftijdsvriendelijke omgeving zo lang het kan, residentiële zorg in de buurt wanneer 
nodig. 
Het verlies van een partner, naaste familieleden of vrienden, het minder goed te been zijn of andere 
ouderdomskwalen, kunnen ertoe leiden dat ouderen meer op zichzelf terugplooien. Ze nemen niet 
meer actief deel aan onze maatschappij, kampen met eenzaamheid of komen terecht in sociaal 
isolement.  
De gemeente, wijken en buren spelen een belangrijke rol in het tijdig detecteren en ondersteunen 
van ouderen die (dreigen te) vereenzamen of sociaal geïsoleerd raken. 
Wij geloven dat ouderen en jongeren voor elkaar veel kunnen betekenen. Het enthousiasme van de 
jeugd en de levenservaring van ouderen vullen elkaar aan. 
Streefdoelen: 

- De gemeente blijft de noden van de senioren in kaart brengen o.a. door de bevraging van 80-
plussers door B-post 

- Seniorenweek en sportdag blijven we organiseren. Dit biedt mogelijkheden tot ontspanning 
en ontmoeting. 

- Thuiszorg voor ouderen wordt georganiseerd samen met deskundige partners. 
- Bestaande initiatieven zoals fruitmandjes voor de 80-jarigen blijven we ondersteunen. Hier 

willen we de wijkcomités meer bij betrekken. 
 

8. Wijken  
 Sterke buurten en wijken zijn de basis van een gelukkige lokale gemeenschap. De cohesie binnen 

buurten en wijken bevorderen, vinden we erg belangrijk. Elke wijk heeft ook zijn eigen behoeften. 
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN die met betrekking tot dit thema de 
leidraad vormen zijn:  

 
 
 
 

 
Streefdoelen: 

- Het bestuur blijft de gemeente wijk-, buurt- en straatfeesten ondersteunen. 
- De gemeente kent een wijkbudget toe aan gezamenlijke initiatieven voor buurtbewoners 

voor duurzame ideeën. 
- We willen  dat elke wijk een nette wijk is. 
- In de wijken zorgen weldoordachte mobiliteitsingrepen voor minder verkeer. 
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- Regelmatig wijkoverleg zorgt voor een vlotte communicatie tussen de bewoners, de 
gemeentelijke diensten en het bestuur. 
 

9. Internationale samenwerking  
 
Door de verdere uitwerking van de stedenband, de ondertekening van het burgemeestersconvenant 
en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en de edities van Eurozoersel  heeft Zoersel zich de 
afgelopen decennia meer en meer internationaal georiënteerd en gepositioneerd. 
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN die met betrekking tot dit thema de leidraad vormen zijn:   

 
 Samenwerking 

Het gemeentebestuur beseft dat er blijvend geïnvesteerd moet worden in het Noord-Zuid-thema en 
wenst dat internationale samenwerking een van de prioritaire beleidsthema’s blijft. Hierbij moet de 
nadruk liggen op projecten voor structurele hulp in de minst ontwikkelde landen. 
We blijven zoeken naar subsidies voor onze werking en naar innovatieve en inspirerende 
samenwerkingsmodellen niet alleen in Noord-Zuid verband maar ook in Europees verband.  Europese 
subsidies voor projecten komen ten goede aan onze partners en aan Zoersel .  
We blijven de Zoerselse bevolking sensibiliseren rond het Noord-Zuid thema. We stimuleren de 
verschillende gemeentediensten om projecten met hun collega’s in Bohicon uit te bouwen. 
Wereldraad 
De Wereldraad heeft de voorbije legislaturen veel initiatieven genomen. Wij blijven hen 
ondersteunen bij het voorjaarsproject, optreden tijdens de zomer, advies noodhulp, projectsubsidies 
voor sensibilisering, werking Fair Trade gemeente, 11.11.11 actie, kerstmarkt,… . 
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
De voorbije legislatuur ondertekende de gemeente de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties.  Zoersel heeft ook een cruciale rol op te nemen om deze nieuwe duurzame agenda 
te realiseren, zoals reeds aangehaald in de inleiding.  
Streefdoelen: 

- We behouden het huidig financieringsniveau vastgelegd in het gemeenteraadsbesluit. 
- We zetten volop in op sensibilisering van de jongeren en bieden hen stagemogelijkheden in 

Bohicon. 
- We streven ernaar om Zoersel een 5 sterren Fair Trade Gemeente te laten worden 
- We behouden het schone kleren programma.  
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Jumelages en Eurozoersel 
Zoersel heeft een lange traditie om zich met anderen verbonden te voelen. Het verbroederen met 
Spanjaarden, Duitsers, Fransen, Zwitsers en Roemenen in de week van Eurozoersel is bij vele 
Zoerselaars wel bekend. Zoersel wil de werking van de jumelagecomités en Eurozoersel blijven 
ondersteunen. 
Het Crucea-comité heeft de voorbije legislatuur zijn werking bijgestuurd en is met een nieuw elan op 
weg gegaan. Zo zorgden zij mee voor de oprichting van Climate Alliance Roemenië. Dit zal een 
katalysator zijn voor duurzame investeringen in Crucea. Zulke initiatieven verdienen de medewerking 
van de Zoerselse ambtenaren en politici. 
 

10. Jeugd  
 
Van jongeren wordt heel veel verwacht. Daarom wil de gemeente voor hen bouwen aan een 
omgeving die hen uitdaagt en motiveert, en een aanspreekpunt zijn. In Zoersel kunnen jongeren zich 
in alle omstandigheden thuis en veilig voelen. 
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN die met betrekking tot dit thema de 
leidraad vormen zijn:  

 
 
 
 

 
Een aangepaste leefomgeving voor onze jeugd 
De doelstelling van het jeugdbeleid is kansen geven aan jongeren en hen stimuleren om hun talenten 
te ontdekken. 
Streefdoelen:  

- Het gemeentebestuur ondersteunt de driejeugdhuizen (Zoezel, De Non, Joe-Niz) door een 
werkingstoelage en door infrastructuur ter beschikking te stellen waarvoor ze zelf de 
verantwoordelijkheid nemen om deze te beheren. Ze bieden jongeren dicht bij huis een plek 
om elkaar te ontmoeten en een werking uit te bouwen voor en door jongeren. Jongeren de 
kansen geven zich te ontplooien is ook een verhaal van rechten en verantwoordelijkheden. 
We willen dat de jeugdhuizen zorgzaam en duurzaam omgaan met in bruikleen gekregen 
lokalen en terreinen. Ze nemen meer verantwoordelijkheid voor het onderhoud, de 
herstellingen en de energiefactuur.  

- Ook de andere jeugdverenigingen (Chiro, KLJ en Scouts) kunnen blijven rekenen op 
betoelaging voor hun werking en ondersteuning voor veilige en goede jeugdlokalen. 

- We ondersteunen de werking van de jeugdbond voor natuur en milieu rond het project 
Dwergenbergen.  
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- We werken aan de creatie van bijkomende speelruimten en het uittekenen van een 
speelweefsel. Zo dienen publieke ruimten, in de mate van het mogelijke, opengesteld te 
worden als speelruimte voor jonge Zoerselaars en keuvelplaatsen voor wat oudere jonge 
Zoerselaars. In het park van Halle kan een geschikt spelaanbod voor kinderen geïnstalleerd 
worden. 

- Jongerencultuur krijgt waar mogelijk kansen en een eigen plek. 
- We kiezen voor en ondersteunen een wel overwogen fuifbeleid. Hierbij moeten jongeren 

zich kunnen uitleven in eigen omgeving, maar met correcte afspraken conform het 
fuifcharter. 

- We zetten in op sensibilisering en preventie bij jongeren voor wat betreft alcohol- en 
drugsgebruik, de blootstelling aan te luide muziek en allerhande nieuwe of risicovolle 
tendensen. 
 

Communicatie en inspraak op maat van de jongeren 
Onze jeugd heeft momenteel minder voeling bij wat er reilt en zeilt in de gemeente. De huidige 
communicatiemiddelen zijn niet meer de middelen die zij gebruiken.  
Streefdoelen: 

- Voor overleg met jongeren zetten we in op participatie en inspraak. De Jeugdraad is de 
spreekbuis bij uitstek en wordt gepromoot bij zowel individuele jongeren als 
jeugdverenigingen zodat hun noden en belangen bij het gemeentebestuur kunnen gehoord 
worden. 

- We staan positief tegenover initiatieven komende vanuit de Jeugdraad zoals de instelling van 
een Jongerengemeenteraad.  

- De communicatie tussen de gemeente en de jongeren gebeurt meer via bij de jongeren 
populaire sociale media. 

 
11. Sport  

 
De Zoerselse sportverenigingen bieden tal van mogelijkheden om te sporten op recreatief, én op 
competitief niveau. Het gemeentebestuur zal deze activiteiten blijven ondersteunen en zal 
onderlinge netwerking stimuleren.  
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN die met betrekking tot dit thema de leidraad vormen zijn:    
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Sportinfrastructuur 
 
Zoersel beschikt over een ruim aanbod aan sportlokalen voor verenigingen of privégebruikers. 
Sporten is gezond, individueel of in groep. Tal van sportverenigingen bieden kansen aan onze 
Zoerselaars om zich te ontspannen, om zich te bekwamen in bepaalde sporten, om actief bezig te zijn 
of om anderen te ontmoeten. Het optimaal beheer van de gerealiseerde sportinfrastructuur vormt 
een permanent aandachtspunt. Tijdens deze nieuwe legislatuur staan we nog voor nieuwe 
uitdagingen voor sportend Zoersel. 
 
Streefdoelen: 

- Naar analogie met KFCE Zoersel en KFC Halle zoeken we samen met voetbalclub KFC Antonia 
en de boogschuttersvereniging naar een optimalisering van hun infrastructuur.  

- Na afloop van de huidige overeenkomst inzake het zwembad Pulderbos, is er nood aan 
nieuwe zweminfrastructuur. Hiervoor werd al bovenlokaal overleg opgestart. We beseffen 
dat het zwembad in Pulderbos lange tijd een aanvaardbare oplossing was, vooral voor het 
schoolzwemmen, maar dat we naar de toekomst toe moeten zoeken naar een alternatief. Dit 
moet wel financieel haalbaar zijn. Hiervoor zoeken we naar partners (andere gemeenten, 
privépartner, instellingen). Een concrete haalbaarheidsstudie moet meer duidelijkheid geven.  
 

Sportbeleving 
De focus zal niet alleen gericht zijn op sportverenigingen, maar ook op de individuele sporter. 
Zoersel heeft met o.a. diverse sportpleintjes in wijken en buurten immers alle troeven om een 
sportgemeente te zijn in de brede zin van het woord. Wat is er fijner dan buiten te sporten in het 
groen? 
 
Streefdoelen: 

- We promoten het lopen in openlucht en zoeken verder naar geschikte locaties voor 
bijkomende loopinfrastructuur. 

- We zorgen voor een goed onderhoud van de bestaande Fit-O-Meters. We trachten Fit-O-
Meter oefeningen of fitnesstoestellen te integreren op bepaalde speel/wijkpleinen. 

- We faciliteren de aanleg van een Beach Volleybal terrein in openlucht. 
- Het uitstippelen van een permanent bruikbare mountainbike-route, al dan niet in 

samenspraak met omliggende gemeenten. 
- We ondersteunen initiatieven die Zoerselaren in beweging brengen. Deze kunnen immers de 

stimulans zijn om structureel aan sport te doen en zeker ook een aanzet tot een betere 
gezondheid en een verbeterde conditie. Bv stratenlopen, schoolveldlopen, 
seniorensportdagen, … 

- We zorgen in elke deelgemeente in het centrum en rond de bestaande zorginstellingen voor 
een rolstoelvriendelijke wandelroute.  
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12. Kinderopvang 
 
Kinderen grootbrengen vraagt heel wat organisatie in het gezin.  
Met een uitgebreide voor- en naschoolse of buitenschoolse kinderopvang in elke leefgemeenschap in 
samenwerking met Stekelbees vzw of andere partners faciliteren we de combinatie werk en gezin.  
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN die met betrekking tot dit thema de leidraad vormen zijn:    

 
 
 

Streefdoelen: 
- De gemeente zal in de loop van 2019 een gesubsidieerd lokaal loket kinderopvang oprichten. 

Dit loket is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar 
opvang. 

- De gemeente herwaardeert speelpleintjes, met ruimte voor inspraak van de buurt, binnen de 
mogelijkheden van het wijkbudget. 

- We zoeken naar een geschikte locatie voor de zomerwerking die optimaal tegemoet komt 
aan de noden van de kinderen (inclusief kinderen met en beperking) en hun begeleiders. 

- Voor de vakantieperiodes faciliteren we gespecialiseerde aanbieders om zo het aanbod aan 
kampen te verrijken.  
 

13. Onderwijs en vorming  
 
Goed onderwijs  in het hart van onze gemeenschap 
Het bestuur erkent de waarde van goed onderwijs in de eigen gemeente vanuit een actuele 
onderwijsvisie: dicht bij de burger en open voor iedereen. 
Daarom biedt de  gemeente zelf  kleuter- en basisonderwijs aan in elke deelgemeente. Het deeltijds kunstonderwijs is een vaste waarde en kan nog uitbreiden. We besteden aandacht aan elke kans die zich voordoet om bewoners ruimere leermogelijkheden te bieden.  Want  leren kan je op elke leeftijd maar de lokale overheid  hoeft niet alles zelf te doen. De gemeente neemt een sector- en net-overschrijdende regierol op.    De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN die met betrekking tot dit thema de leidraad vormen zijn:   
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Inzetten op kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs: gemeentelijk basisonderwijs  
De onderwijsmonitor toont aan dat Zoersel een goed en toekomstgericht aanbod heeft en daar blijft 
ook dit bestuur voor gaan.   
Het pedagogisch project van gemeentescholen steunt op de richtlijnen van de Onderwijskoepel voor 
steden en gemeenten (OVSG) en wordt uitgetekend door professionelen: onderwijzers, directeurs en 
deskundigen. Zij doen dat in het gemeenteonderwijs binnen de krijtlijnen aangereikt door het 
bestuur zoals daar zijn: kwaliteit, gedreven door waarden, neutraliteit, gelijke kansen, aandacht voor 
de eigenheid van Zoersel, duurzaamheid …  
De schoolinfrastructuur onderhouden we goed, we volgen het energieverbruik op proactieve wijze, 
waar nodig nemen we energievriendelijke maatregelen om de infrastructuur te verduurzamen. In het 
budget voorzien we de nodige  investeringen in ICT (informatie- en communicatietechnologie). 
Streefdoelen: 

- Zonnepanelen plaatsen op schoolgebouwen die er nog geen hebben. 
- Leerkrachten zetten samen met de leerlingen projecten op om van de schoolomgeving en de 

schooltuintjes gezonde leer- en beleefomgevingen te maken. 
- Inzetten op ICT. 
- De scholen voeren het klimaatactieplan mee uit 

Brede scholen : ruime/multi-inzetbare schoolgebouwen en omgeving. 
Het bestuur  wil de schoolinfrastructuur optimaal benutten. Dat is niet alleen een kwestie van 
efficiëntie, maar ook van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als kloppend hart van onze 
samenleving draagt de school bij tot het versterken van het kostbare, sociale en lokale weefsel. 
Duidelijke afspraken maken gebruik door andere organisaties mogelijk. Daarom willen we 
schoolgebouwen meer dan nu openstellen, ook buiten de schooluren en tijdens de vakanties, voor 
sporten, speelplein- en wijkwerking. Ook hobby-, amateur- en sportclubs en andere verenigingen 
moeten er terecht kunnen.  
Goede afspraken, geen extra belasting voor de scholen en een coördinerende rol van de gemeente 
zijn de voorwaarden voor de “brede school” van morgen. 
Streefdoelen:  

- Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden van schoolinfrastructuur door (wijk)verenigingen. 
- Er wordt een goed reglement en duidelijke afspraken voor samen-gebruik gemaakt. 

 
Flankerend onderwijsbeleid  voor alle Zoerselse scholen 
Met een flankerend onderwijsbeleid willen we een antwoord geven op noden van kinderen, ouders, 
scholen of organisaties die bij het onderwijsgebeuren betrokken zijn,  los van wie de inrichter is van 
dat onderwijs.  
De deskundigheid van de opvoedingswinkel moet gericht worden ingezet. We willen de 
betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen verhogen.  We 
werken samen met deskundigen uit andere organisaties. 
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Streefdoelen: 
- Kleuterparticipatie: we spreken ouders aan op hun verantwoordelijkheid om hun kinderen 

regelmatig naar de kleuterschool te sturen. Hiervoor werken we actief samen met Kind & 
Gezin. Kleuterparticipatie kan immers helpen om school- en taalachterstand bij jonge 
kinderen tijdig op te lossen.  

- Participatie is belangrijk voor alle leeftijdscategorieën, daarom tolereren we geen 
spijbelgedrag en brengen we de nodige diensten samen zodat kort op de bal kan worden 
gespeeld. 

- We zetten in op leesbevordering : de uitgelezen partner hiervoor is de bibliotheek. 
- Verkeersveilige schoolomgevingen en verkeersvaardige kinderen:  in samenwerking met de 

Vlaamse stichting verkeer en de lokale politie en alle scholen werken we actief mee aan een 
verkeersveilige schoolomgeving en verkeerswijsheid bij kinderen en hun ouders.  

- We maken twee permanente fiets oefenroutes. 
- We werken samen met de politie aan preventie en sensibilisering in verband met 

verslavingsproblematiek. 
- We versterken kinderen zodat ze slim omgaan met nieuwe trends en verleidingen zoals 

sociale media, spel- en  gokverslaving en andere nieuwigheden. 
- Aandacht voor eigenheid: we stimuleren de kansen en mogelijkheden om Zoersel en de regio 

beter te leren kennen en waarderen via het lokale natuur- en cultuuraanbod. 
 
Levensbreed leren 
De gemeente zorgt voor een goed aanbod van volwassenenopleidingen door derden. Hierbij ligt de 
nadruk op talentontwikkeling die helpt bij het vinden of behouden van een job. Edukempen 
(voorheen CVO Horito) biedt cursussen verzorging aan in de Vleugel. 
Een sleutel om volwaardig toegang te krijgen tot de maatschappij, is de kennis van digitale 
vaardigheden en toepassingen. We ondersteunen daarom initiatieven die bijdragen tot de 
digitalisering van alle inwoners door het aanbod van Digidak. 
Talenonderricht organiseren we verder in samenwerking met Lions Minerva in de gebouwen van De 
Vleugel aan de Achterstraat. We zoeken mogelijkheden om Nederlandse les aan elke anderstalige 
Zoerselaar aan te bieden. 
 
Deeltijds kunstonderwijs 
Het aanbod deeltijds kunstonderwijs voor muziek, woord en beeldende kunst blijft zich verder 
ontplooien. Zo mogelijk organiseert de gemeente de middelbare graad beeldende kunst  niet langer 
met eigen maar met Vlaamse middelen. 
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14. Sociaal beleid en Welzijn   
 Elke Zoerselaar hoort erbij. Wij willen een sterk sociaal weefsel  waar iedereen – jongeren, gezinnen, 
alleenstaanden, senioren , personen met een beperking -   zich thuis voelen.   
De Zoerselaren dragen bij aan het welzijn van hun medeburgers. Dat veronderstelt een sociaal beleid 
dat uitgaat van rechten én verantwoordelijkheden voor iedereen. We hebben evenwel oog voor wie 
het moeilijk heeft  en die (nog) niet de mogelijkheden heeft tot actieve inzet.  
Het geïntegreerd breed onthaal is ingebed in onze sociale dienst, het eerste aanspreekpunt voor wie 
een beroep doet op sociale dienstverlening. 
Het beleid van de gemeente  is gericht op het voorkomen van  discriminatie of 
voorkeursbehandelingen omwille van geslacht, leeftijd, geaardheid, handicap, inkomen, 
levensbeschouwing of afkomst. Wij willen een efficiënt, transparant en inclusief sociaal beleid dat 
het evenwicht tussen rechten en verantwoordelijkheden voor elke individuele burger waarborgt.  
Initiatieven  waardoor mensen elkaar ondersteunen en zorg voor elkaar dragen maken we waar 
samen  met inwoners en zorgpartners . We willen een horizontaal sociaal beleid voeren waar een 
sociale reflex speelt in elk beleidsdomein.  
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN die met betrekking tot dit thema de 
leidraad vormen zijn: 

 
 
Activeren en integreren 
Ons bestuur geeft  mensen kansen  om hun eigen leven op te bouwen, om aan hun toekomst te 
werken. Daarvoor hebben ze zelfvertrouwen nodig. Het is belangrijk dat ook wie het moeilijk heeft, 
kan deelnemen aan het sociaal leven. Wij zetten in op activeringstrajecten en arbeidsprojecten. 
Streefdoelen: 
-We blijven ruimte bieden in de gemeentelijke infrastructuur aan organisaties die werkzoekenden op 
maat activeren en naar werk toeleiden zoals VDAB, arbeidscoachen, dienst wijkwerken… 
-Jobbeurzen in de omliggende gemeenten moeten mensen een ruimer toekomstperspectief bieden 
dit in samenwerking met de gemeenten Malle en Zandhoven. 
-Wanneer een baan in de reguliere arbeidsmarkt niet onmiddellijk mogelijk is, wordt een activering 
naar de sociale economie of een werk- welzijnstraject of een andere vorm van maatschappelijke 
inzet nagestreefd. 
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We moeten meer doen dan activeren, we moeten ook zorgen voor deelname aan de maatschappij.  
Zorgzame buurten bieden weerwerk aan vereenzaming en detecteren mee waar er zorgnoden zijn. 
Streefdoelen: 
-Buurtzorgnetwerken  realiseren we in samenspraak met bestaande wijkwerkingen zoals 
wijkcomité’s en verenigingen 
-Het vrijwilligerspunt wordt zichtbaarder. Het activeert mensen door hen te informeren over aanbod. 
-Z-pas, de sociale kruidenier  richten zich tot  mensen in armoede. We promoten de Z-pas bij 
verenigingen. Houders van een Z-pas stimuleren we om deel te nemen aan activiteiten en 
verenigingsleven.   
Aandacht voor gezinnen 
Kinderopvang en na- en voorschoolse opvang is voor jonge gezinnen nodig in elke deelgemeente  om 
de combinatie werk en gezin te kunnen waarmaken.  
Kwetsbare gezinnen krijgen de nodige opvoedingsondersteuning.   In combinatie met onder meer 
actieve studiebegeleiding krijgen de kinderen betere kansen  .  
Ons armoedebeleid heeft  aandacht voor (verborgen) armoede. Via de sociale dienst zoeken we 
actief  gezinnen in armoede op . Kinderarmoede pak je aan door gezinnen in armoede te helpen. 
Vandaar het belang om de ouders te betrekken en te begeleiden. 
Kinderen en ouders leiden we toe naar jeugd- sport en socio-culturele verenigingen.  
Streefdoelen: 
-In samenwerking met Domo VZW en Het Huis Van Het Kind bieden we  integrale, laagdrempelige en 
langdurige ondersteuning op maat aan.  Het verhogen van het zelfvertrouwen van ouders en 
kinderen, het zichtbaar maken van hun talenten  en het herstellen en verruimen van het sociaal 
netwerk van het gezin, is belangrijk . 
-Scholen zijn alert voor gezinsproblemen en leiden zo nodig toe naar hulpverlening. 
-De gemeentelijke zomeractiviteiten voor kinderen zijn laagdrempelig en zoveel mogelijk gericht op 
inclusie. Ouders worden gemotiveerd om kinderen hieraan te laten deelnemen. 
In samenwerking met IGEAN en andere mogelijke partners wil de gemeente een fietsbibliotheek 
oprichten. Bij een fietsbibliotheek kunnen kinderfietsen voor kinderen tot 12 jaar geleend worden. 
Dit biedt de kans om te besparen op het gezinsbudget en de fietsmobiliteit te verhogen.  
 
Psychisch welzijn en gezondheid 
De gemeente wil een aanspreekpunt zijn in het bijzonder voor jongeren  die kampen met psychische 
problemen. 
Met andere gemeenten, scholen en zorgverstrekkers zetten we infoprojecten op. 
De gemeente  promoot actief gezondheid door  preventiecampagnes. Het lokale niveau is hét   
niveau voor het gezondheidsbeleid dicht bij de mensen. 
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De drugsproblematiek leidt tot overlast maar gaat ook over gezondheidsproblemen waaraan het 
lokaal bestuur mee kan verhelpen.  
Drugsverslaving en problemen vragen een eigen en gespecialiseerde aanpak; we zetten in op 
preventie in samenwerking met deskundige partners. 
In de eigen gemeentelijke werking  en in samenwerking met de scholen en CLB’s, sportkantines en 
woon-zorgcentra  gaan we resoluut voor meer beweging en gezonder eten.  
  
Integrale toegankelijkheid 
Mensen met een beperking vragen niet om een ‘apart’ beleid. De gemeente kiest voor een inclusief 
beleid, waarbij aandacht voor de specifieke noden van burgers met een handicap vanzelfsprekend is 
binnen elk beleidsdomein.  
Iedereen moet op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier gebruik kunnen maken van alle 
voorzieningen. Daarom streven we integrale toegankelijkheid na. Dit betekent dat alle voorzieningen 
(gebouwen, diensten, de publieke ruimte) voor wonen, leven, werken, communicatie en informatie 
effectief bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn voor iedereen. We laten personen met een 
beperking zoveel mogelijk participeren aan het maatschappelijke leven. 
Ook speelpleinen maken we zoveel mogelijk toegankelijk voor alle kinderen. 
We promoten de European Disability Card waardoor personen met een beperking zonder discussie 
ook kortingstarieven kunnen krijgen voor lokale diensten en evenementen. 
De buurtbus, Handicar en de minder mobielen centrale  zorgen voor mobiliteit voor mensen met een 
zorgnood en/of beperkte inkomsten. Deze initiatieven ondersteunen we en  we organiseren  waar 
nodig een (financiële haalbaar) uitbreiding en optimalisatie ervan.  
 
Integratie  
De gemeente wil nieuwkomers toeleiden naar onze verenigingen en sociale netwerken. We willen 
hen vertrouwd maken met onze leefgewoonten. We begeleiden met verantwoordelijkheidszin. Zo 
kunnen ze na verloop van tijd de leefgewoonten in onze samenleving respecteren en volwaardig deel 
uitmaken van onze samenleving. We blijven de vrijwilligers die hierbij helpen, positief ondersteunen 
en motiveren. 
De gemeente garandeert de opvang van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of geweld. We 
volgen de richtlijnen van de bevoegde hogere overheid en realiseren opvang van asielzoekers naar 
de mogelijkheden van onze gemeente. Hierbij komen we onze verbintenissen stipt na. 
Kennis van de taal is de sleutel tot integratie en schept mogelijkheden.  
Nieuwkomers helpen we de verplichte taallessen en inburgeringscursussen te volgen in de daarvoor 
speciaal ingerichte opleidingen. 
In de mate van het mogelijke  organiseren we  in samenwerking met partners  Nederlandse taalles   
voor anderstalige nieuwkomers, volwassenen en kinderen.  
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Daarnaast stimuleert de gemeente ook de verenigingen  om nieuwkomers bij hun activiteiten te 
betrekken. We zien hen graag op de gemeentelijke activiteiten en motiveren hen om deel te nemen 
aan het plaatselijk verenigingsleven.    
 
Samenwerking 
Met de verschillende professionele zorginstellingen is vaak en intens  samengewerkt. Dat blijft een 
belangrijk middel om in onze gemeente aan de zorgnoden van de Zoerselaars  tegemoet te komen . 
Streefdoelen: 
-Het zorgstrategisch plan kan verbreed worden naar omliggende gemeenten. Zo willen samen met de 
verschillende zorgaanbieders met ELZ (eerste lijnszone Voorkempen) een coördinerende rol blijven 
spelen. 
-De gemeente zet binnen de vzw  de exploitatie van het  WZC De Buurt verder.  We streven hierbij 
naar een maximalisatie van samenwerking met andere partners. 
-Met  Kringwinkel De Cirkel (Brecht) streven we naar een afdeling van hun werking in Zoersel. 
-Via Kina vzw – het samenwerkingsverband voor de regio – bieden we noodopvang, klusjesdienst…. 
aan 
-Met het Rode Kruis Zoersel organiseren we cursussen met het oog op het verwerven van EHBO-
vaardigheden 
-Mantelzorgers zijn de spil en steunpilaar van mensen in zorgnood. De gemeente informeert hen 
deskundig en ondersteunt hen.  
 
Sociaal Wonen 
Sociale woningbouw en projecten van betaalbaar wonen helpen mensen aan  een goede woning, een 
basisvoorwaarde voor een goed leven. 
Streefdoelen: 
-We realiseren sociale huurwoningen in de Lindedreef, Watermolen, Smissestraat (met 
Monnikenheide), Emiel Vermeulenstraat (met Emmaus) en waar er nog mogelijkheden zijn. 
-De bouw van tien zorgwoningen in de Smissestraat in samenwerking met Monnikenheide zal een 
centrale woonplek bieden aan mensen met een beperking in de Zoerselse dorpskern. 
-Huurbegeleiding voor huurders met psychische problemen maakt  geïntegreerd wonen mogelijk. 
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15. Lokale Economie  
 
Ondernemers vormen een belangrijk onderdeel van de lokale gemeenschap.   
Een gezond ondernemerschap vormt immers de motor van onze maatschappij en zorgt voor 
werkgelegenheid en welvaart. Het bestuur kiest voor een ondernemingsvriendelijke gemeente.  
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN die met betrekking tot dit thema de 
leidraad vormen zijn: 

 
 
 
 
 

Streefdoelen: 
 
-Gemeentelijke beslissingen die ondernemers kunnen aanbelangen, moeten zoveel mogelijk 
genomen worden in samenspraak met de ondernemers zelf. Cruciaal hierbij is een optimale 
communicatie tussen de gemeente en de lokale handelaars en KMO’s. Dit kan via een toegankelijke 
goed onderhouden webstek en ondernemersvriendelijke medewerkers die zo nodig kunnen 
doorverwijzen. Doel is om ook aan de bedrijven efficiënte diensten te verlenen.  
-Bij de organisatie van wegenwerken en werken aan nutsvoorzieningen wordt rekening gehouden 
met de belangen van ondernemers. Duidelijke en voorafgaande communicatie is daarbij 
onontbeerlijk. We ijveren voor meer overleg over mobiliteit en wegenwerken tussen de verschillende 
overheden en omliggende gemeenten om simultane werken in aanpalende gemeenten en steden te 
voorkomen.  
-Een aantrekkelijke uitstraling van de drie deelgemeenten is hét uithangbord en vormt de basis voor 
een bloeiende middenstand en horeca. Goed onderhouden groen in de kern en bebloeming - bij 
voorkeur door vaste beplanting - dragen daartoe bij. Sobere en zo energievriendelijk mogelijke 
sfeerverlichting in de winter eveneens, dit in samenwerking met de plaatselijke middenstand.  
-Het parkeerbeleid in de kernen, zowel op het vlak van auto- als fietsinfrastructuur, heeft oog voor 
de commerciële activiteiten.  
-De gemeente promoot zo veel mogelijk de producten en diensten van de lokale handelaars en 
ondernemingen door initiatieven zoals de Zoerselcheque, geschenkdoos, streekproducten in de 
kijker.  
-We promoten systemen die aanzetten tot het kopen bij lokale handelaars zoals spaarkaarten of 
andere initiatieven. 
-De gemeente streeft naar zo weinig mogelijk leegstaande winkelpanden, want dat leidt tot een 
verschraling van het aanbod en uiteindelijk tot verloedering van het straatbeeld. We gaan 
ongewenste ontwikkelingen tegen. Voor nachtwinkels maken we een reglement dat vestigingen en 
uitbating beperkt.  We stimuleren jonge en/of inventieve ondernemers door hen te ondersteunen in 
hun opstartfase. 
-We ondersteunen blijvend de maandelijkse markt. 
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16. Landbouw  
 
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN die met betrekking tot dit thema de 
leidraad vormen zijn: 

 
Zorgen voor een structureel gezonde landbouw 
Al te vaak wordt landbouw als tegenpool van natuurbeheer gezien. Niets is minder waar. Landbouw 
is in de eerste plaats lokale voedselproductie maar zorgt ook onder meer voor mooie landschappen, 
houtkanten en open ruimten.  
Landbouw moet zijn plaats blijven hebben in Zoersel. Het bebouwen van gronden in buitengebieden, 
uitbreiding van natuurgebieden etc. zorgt voor een inkrimping van de beschikbare 
landbouwoppervlakte. Hier wordt al te vaak aan voorbij gegaan. Als gemeente trachten we tevens de 
landbouwers meer te integreren in onze lokale economie. 
Streefdoelen: 

- We gaan als gemeentebestuur in gesprek met de professionele landbouwers en vragen wat 
hun bekommernissen zijn. 

- We stimuleren de plaatselijke landbouwers en producenten om hun producten lokaal aan de 
man te brengen. Van het veld naar de consument, zonder tussenstappen, opslag, transport, 
…  De korte keten die deel uitmaakt van Zoersel als Fair Trade Gemeente biedt voordelen 
voor producent, consument en milieu. 

- Op gemeentelijke feestmomenten geeft de gemeente de voorkeur aan hapjes en/of dranken 
van lokale landbouwers om zo de keten kort te houden. 

- We motiveren de kinderen en burgers via onze scholen en de gemeentelijke 
communicatiekanalen om eigen groenten en fruit te kweken. 

- In elke deelgemeente heb je in het centrum fruitbomen die er zijn voor de buurtbewoners. 
We promoten deze pluktuinen. 

- We ondersteunen initiatieven voor het openstellen van gemeenschappelijke of particuliere 
gronden  voor volkstuintjes. De beschikbare gronden  brengen we in kaart brengen. 
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17. Toerisme  
 
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN die met betrekking tot dit thema de 
leidraad vormen zijn: 

 
 
    Het landelijke en groene karakter nodigt recreatieve fietsers, wandelaars, natuurliefhebbers en 

andere geïnteresseerden uit.  
Zoersel wil het toerisme op een duurzame en eigentijdse manier ontwikkelen, uitgaande van de 
troeven en de eigenheid van de gemeente. Toerisme moet bijdragen tot zowel de welvaart als het 
welzijn van de inwoners. Elke toerist is een consument die gebruik maakt van het plaatselijke aanbod 
aan faciliteiten: cultuur, erfgoed, natuur, enz. maar ook winkelt, eet, drinkt en overnacht. Op die 
manier kan er een versterkende werking ontstaan tussen toerisme, lokale handelaars en horeca.  
 
Het gemeentebestuur zal daarom inzetten op een horecavriendelijk klimaat en wil samen met de 
lokale verenigingen streekproducten in de kijker zetten.  Samenwerken met verenigingen, provincie 
en regionale samenwerkingsverbanden zoals het Land van Playsantiën is daarbij vanzelfsprekend. 
Met deze partners en de inzet van gedreven vrijwilligers willen wij onze troeven maximaal uitspelen. 
We denken hierbij aan fiets- en wandelroutes, erfgoed en typische landschappen. 
 

Streefdoelen: 
- We ondersteunen waar nodig onze traditionele kermissen, jaarmarkt en braderij. 
- We drijven de samenwerking op met producenten van lokale producten. We werken samen 

met horecaondernemingen om wederzijds het imago te versterken. 
- Onze fiets- en wandelroutes worden blijvend in de kijker gezet. De paden worden goed 

onderhouden. Het aanbod kan nog uitbreiden. 
- Het lokale erfgoed, kunst in het publiek domein en interessante hedendaagse architectuur 

kunnen ideeën bieden voor nieuwe fiets- en/of wandelroutes. We willen de bekendheid van 
het Diamantmuseum, Heemhuisje en Lindepaviljoen vergroten.  

- We zorgen voor een structurele en duurzame oplossing voor het beheer van het 
bezoekerscentrum Zoerselbos en het Boshuisje zodat dit een lokale en toeristische 
trekpleister blijft. 
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18. Financiën  
 
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN die met betrekking tot dit thema de 
leidraad vormen zijn: 

 
 
 
 

 
Een financieel gezonde gemeente 
De gemeente werkt met het geld van de burger. Met dat geld willen wij zuinig omgaan.  Dat betekent 
keuzes maken, niet alles kan. Meer financiële ruimte creëren we in de eerste plaats door meer 
efficiënt en duurzaam om te gaan met de middelen en in eerste instantie niet door een verhoging 
van de belastingen.  
De gemeente wil maximaal gebruik maken van subsidiemogelijkheden en van de voordelen die 
samenwerking ons biedt.  
Zuinig en efficiënt 
In onze dagelijkse uitgaven, de exploitatie, gaan wij voor de beste dienstverlening tegen de scherpste 
prijs. Dit doen we onder meer door onze gemeentelijke organisatie efficiënt, wendbaar en werkbaar 
te maken, maar met voldoende personeel om de doelstellingen waar te maken en in te zetten op 
duurzame technieken en samen te werken met anderen. We willen als gemeente niet alles doen én 
niet alles zelf doen. Om te besparen hanteren we een structurele aanpak.  
De burgemeester en schepenen zetelend in intercommunales en andere samenwerkingsverbanden 
staan hun netto zitpenning af aan de gemeente ten voordele van de wijkbudgetten. 
 
Samen voor Zoersel 
Zoersel wil verenigingen en andere partners die elke dag mee Zoersel maken, blijven ondersteunen. 
We geloven echt in samenwerking. Concrete projecten zoals Bibburen, de Buurtbus, de 
samenwerking rond erfgoed en natuur,… bewijzen elke dag hun meerwaarde. Wij willen op dit vlak 
ook duidelijkheid en transparantie.  
Investeren in de toekomst 
Tegelijk willen wij blijven investeren in de toekomst van onze gemeente. Ook bij die investeringen 
gaan we niet over een nacht ijs. Telkens willen wij de financiële haalbaarheid bekijken, niet enkel van 
de investering zelf, maar ook van de toekomstige exploitatie. We zoeken naar een evenwichtige 
samenwerking met andere overheden en private partners. Wij willen investeringen op maat van 
Zoersel en gaan voor duurzame infrastructuur, gericht op de toekomst.  
Een belangrijke investering zal de inrichting van Zoersel dorp zijn. Daar zijn we wel afhankelijk van de 
voortgang van de aanleg van de omleidingsweg. 
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Een aantal investeringen die beslist zijn vorige legislatuur moeten nu nog gerealiseerd worden: dienst 
openbare werken, dorpszaal Halle, woongelegenheden in de Lindedreef, verenigingenschuur in 
Zoersel, zorgwoningen in de Smissestraat, … . 
We blijven natuurlijk investeren in ons rioleringsstelsel, dat een historische achterstand heeft. 
Daarnaast kijken we ook naar enkele nieuwe investeringen: verledding van de openbare verlichting 
in functie van rioleringswerken en mogelijkheden die zich aandienen, verledding van 
gemeentegebouwen en sportterreinen, zonnepanelen op elke geschikt gemeentegebouw i.s.m. met 
burgercoöperaties. 
Algemeen bekijken we de investeringen in het kader van de uitvoering van het 
burgemeestersconvenant (bijvoorbeeld: milieuvriendelijke voertuigen,…).  
Streefdoelen: 

- Efficiënt en duurzaam omgaan met de middelen en in eerste instantie niet door een 
verhoging van de belastingen 

- Subsidies en transparant samenwerken biedt kansen om slagkrachtiger te zijn 
- Zitpenningen van intercommunales voor wijkbudgetten 
- Noodzakelijke duurzame  investeringen 

 
 

19. Algemeen bestuur  
 
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN die met betrekking tot dit thema de 
leidraad vormen zijn: 

 
Kerntaken eerst 
De gemeente focust zich op haar kerntaken. Waar de private sector een degelijke dienstverlening 
aanbiedt, moet een lokaal bestuur niet zelf optreden. Waar een faciliterende rol voldoende is, trekt 
een lokaal bestuur de taak niet naar zich toe. 
Een wendbare gemeentelijke organisatie biedt ook ruimte aan de gemeenschap om zelf initiatief en 
verantwoordelijkheid op te nemen. Wat de burger zelf kan, doet de gemeente niet noodzakelijk 
beter of goedkoper. 
Verantwoordelijk en participatief besturen 
De gemeenteraad is het hart van de democratie maar we betrekken burgers bij projecten met een 
grote impact op de lokale gemeenschap. Op deze manier krijgen zij inspraak bij de te maken keuzes. 
De adviezen van burgers en hun bezorgdheden moeten ernstig genomen worden. Wij willen de rol 
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van de adviesraden opwaarderen, maar ook nieuwe vormen/methodieken van inspraak 
onderzoeken. De gemeente kan daarin verschillende treden in de zogenaamde participatieladder 
bespelen: informeren, consulteren, samen beslissen, samen doen, versterken en ondersteunen van 
burgerinitiatieven. Zo willen we burgers al zeker betrekken door het verstrekken wijkbudget.  
Duidelijk beleid 
Wij staan voor een duidelijk beleid. Als we reglementen en regels maken, moeten die helder zijn voor 
iedereen. Dat betekent: klare taal en zo kort mogelijk. Leidraad is de brochure van de Vlaamse 
Overheid “Hou je Taal Heerlijk Helder”. 
Reglementen zijn voor ons geen boosdoeners, maar een hulp bij een beleid dat inwoners, bedrijven, 
verenigingen en bezoekers waardeert en respecteert. Door handhaving bekomen we de naleving 
ervan. 
Personeelsbeleid 
De gemeente en OCMW willen een werkgever zijn met een slagvaardig en naar waarden gestuurd 
personeelsbeleid dat inzet, talenten en competenties van zijn werkkrachten waardeert. Ze staan voor 
een beleid dat oog heeft voor het welbevinden van de medewerkers en hen zo kan versterken. 
Om een zo goed mogelijke verhouding tot stand te brengen tussen kwalitatieve en klantgerichte 
dienstverlening aan de ene kant en beschikbare personeelsinzet aan de andere kant is een 
doorlichting onontbeerlijk en dialoog met de personeelsleden nodig. Zo’n interne doorlichting kan 
samengaan met externe begeleiding en expertise. Een doorlichting moet leiden naar een 
prioriteitsbepaling en een optimalisatie van taken, gekoppeld aan inzet van de juiste persoon op de 
juiste plaats. Bij scharniermomenten zoals personeelsbewegingen evalueren we het takenpakket en 
de personeelsinzet. 
Deze visie vereist een gemeentelijke organisatie, gericht op de samenleving, klaar om soepel in te 
spelen op veranderingen, met een personeelsbeleid dat de nadruk legt op verantwoordelijkheid en 
initiatief.  
We zetten in op interne mobiliteit en bijscholing. 
Digitalisering 
Onze dienstverlening moet klantgericht en transparant zijn. We nemen verdere stappen in de 
digitalisering van processen en in de beschikbaarheid van informatie, reglementeringen, formulieren 
en digitale attesten. 
De nieuwe website wordt de digitale poort voor de burger naar gemeentelijke dienstverlening. 
Informatie en aanvraagformulieren worden beschikbaar gemaakt.  
Onze digitale dienstverlening wordt, naast de website, ondersteund door een optimale digitale 
informatiedoorstroming met de mid-office, verdere digitalisering van procedures en het wegwerken 
van overbodige of ondoelmatige formaliteiten en processen. Veiligheid en bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer staan voorop in de ontwikkeling van de digitale processen. 
Ook de digitale intergemeentelijke samenwerking moet verbeteren. De verwerkingsprocessen 
moeten meer op elkaar afgestemd zijn.  Goede praktijken en procedures worden van andere 
gemeenten overgenomen en verwerkt in de mid-office. Met de mid-office stroomlijnen we de 
dossiers door de organisatie en vergemakkelijken we de opvolging door de burger. 
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Laptops met sim kaart laten ons toe om gemeentelijke diensteverlening bij minder mobiele burgers 
aan huis te brengen. 
Intern willen we de gemeenteraden digitaal organiseren: elk raadslid beschikt over een tablet. 
Daarop kunnen ze de dossiers van gemeente- en OCMW raad raadplegen en stemmen op de raad.  
We maken onze vergaderlokalen meer digitaal en gebruiksvriendelijker. 
De mogelijkheden van nieuwe tendensen zoals vb. internet of things integreren we zo snel mogelijk 
in de werking. 


