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Vlaams Belang beweert. N-VA, Groen en Open VLD zetten recht.
De meerderheidspartijen N-VA, Groen en Open VLD betreuren de herhaalde pogingen van Vlaams
Belang om de verzuring in Zoersel aan te zwengelen met fake berichten en toetsen daarom de realiteit
aan de standpunten van het Vlaams Belang Pamflet.

De afgelopen week kregen vele van onze inwoners een pamflet van
Vlaams Belang in de bus waarin over negen onderwerpen verspreid het
beleid van de Zoerselse meerderheidscoalitie (N-VA, Groen en Open VLD)
op de korrel wordt genomen en hoe Vlaams Belang denkt het veel beter
te kunnen doen.
Alhoewel ook Vlaams Belang toegang heeft tot alle informatie die het
gemeentebestuur ter beschikking stelt en op de gemeenteraad steeds
antwoorden krijgt op haar vragen, moeten wij vaststellen dat in het Vlaams
Belang pamflet de voorstelling van de feiten helemaal niet overeenkomt
met de realiteit en er een loopje wordt genomen met de waarheid.
We vinden het namens N-VA, Groen en Open VLD dan ook noodzakelijk
om deze bewuste misinformatie van de burger, die alleen tot doel heeft
aan te zetten tot verzuring in onze mooie gemeente, te toetsen aan de
realiteit en u de juiste informatie te bezorgen.
Blijkbaar springt Vlaams Belang nogal achteloos om met informatie, waarvan ze geacht wordt kennis te hebben, maar stelt deze spijtig
genoeg liever anders voor in haar pamflet.
In onderstaande tabel geven we per bewering van Vlaams Belang een juiste weergave van de feiten weer.
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“Griekse Toestanden in Zoersel”
Pamflet Vlaams Belang

Griekse Toestanden in Zoersel:
29 miljoen. Op 6 jaar! Tijd zal de Zoerselse schuld stijgen met 60% tot 30 miljoen euro.
Geld blijven uitgeven zonder voor de inkomsten te zorgen, leidt altijd tot problemen!

Standpunt Vlaams Belang

N-VA, Groen en Open VLD beslisten de Griekse toer op te gaan en dan maar veel, heel veel te gaan lenen. Echter, het zijn de
volgende generaties die dit zullen mogen terugbetalen. Dit is misdadig beleid! Geen enkele 'goede huisvader' koopt een huis,
geniet er zelf van en schuift dan de schulden helemaal naar zijn kinderen. Niet in onze naam!

Standpunt N-VA, Groen, Open VLD

Vlaams Belang heeft inderdaad op de gemeenteraad bevestigd dat zij liever een verhoging van de belastingen willen doorvoeren dan
in het juiste economische klimaat te kiezen om investeringen in infrastructuur uit te voeren. De gemeente Zoersel kiest er echter voor om
de zware ingrijpende infrastructuurwerken niet door te schuiven naar de toekomst maar nu uit te voeren op het moment dat interesten
historisch laag staan.
De extra toename van gemeenteschuld komt overeen met de kosten die nodig zijn voor de inhaalbeweging die we doen m.b.t. de
noodzakelijke rioleringswerken.
Daarnaast zijn we erin geslaagd de extra 2.500.000 EUR nodig voor het omschakelen naar LED verlichting mee te verwerken zonder extra
toename van de schuld.
Tevens verwijzen we naar een artikel in GVA waarin het huidige financieel klimaat voor investeringen uitgelegd wordt en ook aantoont
dat Zoersel zich op hetzelfde niveau bevindt van de ons omringende gemeenten:
https://www.gva.be/cnt/dmf20200126_04822000/antwerpse-gemeenten-duiken-in-het-rood-schuldenlast-stijgt-volgens-voka-tegen-eind-2025-met-71pct
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“Platte Belastingverhoging”
Pamflet Vlaams Belang

Platte Belastingverhoging:
Hout- en Groenafval naar recyclagepark brengen kost u 4 keer meer

Standpunt Vlaams Belang

Schaamteloze belastingverhoging ontoelaatbaar :
Verwerking kosten stegen met 15% maar u betaalt 300% meer : inlevering groen afval moet gratis zijn

Standpunt N-VA, Groen, Open VLD

De totale verwerkingskosten voor het volledige recyclagepark zijn opmerkelijk gestegen.
Om de impact voor de gemeenten te beperken heeft IGEAN voor zijn 10 recyclageparken die deel uitmaken van "Regio Noord", waartoe
Zoersel behoort, beslist om de retributies te verhogen. De eerste 300 kg groenafval en 1.000 kg asbestafval blijven gratis.
Het verhoogde tarief dekt nog steeds niet de verwerkingskost die aangerekend wordt door IGEAN aan de gemeente. In 2018 betaalde
de gemeente 300.000 EUR uit eigen middelen voor het recyclagepark. Indien de nieuwe tarieven hierop worden toegepast, zou de
gemeente nog steeds 230.000 EUR uit eigen middelen moeten opleggen.
Zoersel kan binnen de samenwerking IGEAN Regio Noord niet beslissen om eigenmachtig de algemene tariefverhoging niet te volgen.
Onze inwoners zouden dan geen gebruik meer kunnen maken van de recyclageparken van de omliggende gemeenten die aangesloten
zijn bij Regio Noord en de inwoners van de omliggende gemeenten zouden hun afval naar Zoersel kunnen brengen wegens de lagere
tarieven (afvaltoerisme).
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“Zoersel blijft pikdonker”
Pamflet Vlaams Belang

Zoersel blijft pikdonker:
Ondanks de omschakeling naar LED verlichting blijft ‘s nachts het licht uit.

Standpunt Vlaams Belang

Veiligheid voor alles:
Gebruik de mogelijkheden van LED verlichting. Zo voorkomen we woninginbraken, kunnen fietsers ‘s nachts comfortabel de
baan op en geraakt de Zoerselse Jeugd veilig thuis.

Standpunt N-VA, Groen, Open VLD

In Zoersel brandt ‘s nachts op alle kruispunten, op het einde van doodlopende straten en in bochten de openbare verlichting. Ook alle
gewestwegen zijn de hele nacht door op volle kracht verlicht.
Zoersel investeert de komende jaren meer dan 2.500.000 EUR in het omschakelen van de straatverlichting naar LED-technologie. Deze LEDtechnologie werkt energiebesparend en laat ook toe om het licht te dimmen of tijd gestuurd te werken.
Wij stellen momenteel een nieuw lichtplan op dat rekening houdt met verschillende factoren. Niet alleen de besparing en verminderde
CO2 uitstoot zijn belangrijk, maar ook andere factoren zoals de algemene veiligheid, het comfort voor de zwakke weggebruikers, de
lichthinder en lichtvervuiling spelen een grote rol in de opstelling van het nieuwe lichtplan en de daaraan verbonden sturing van de
verlichting.
Dit lichtplan zal de komende maanden uitgewerkt worden maar kan daar waar nodig, ook nog na het plaatsen van de Ledverlichting,
aangepast worden aan de veranderende noden.
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“Anderen eerst”
Pamflet Vlaams Belang

Anderen eerst:
Afrikaans Bohicon project krijgt meer dan 295.000 € Heel de Zoerselse middenstand amper 5.000 €

Standpunt Vlaams Belang

Zoersel Eerst:
Dergelijke wanverhoudingen kunnen niet

Standpunt N-VA, Groen, Open VLD

Tijdens de gemeenteraad van April 2019 werden de budgetten voor Bohicon mee goedgekeurd door Vlaams Belang. Het verbaast ons
dan ook dat ze hierbij nu opmerkingen maken en nog meer dat de Zoerselse middenstand door Vlaams Belang vergeleken wordt met
ontwikkelingshulp...
Daarnaast bedragen de investeringen die Zoersel doet in de ondersteuning van de middenstand door allerlei initiatieven ongeveer 250.000
EUR, wat in schril contrast staat met de 5.000 EUR waar Vlaams Belang naar verwijst. Met de Zoerselcheques ondersteunt de gemeente de
plaatselijke handelaars.
In haar aankoopbeleid kiest zij ervoor voor om zoveel mogelijk goederen aan te kopen van lokale handelaars en beroep te doen op
diensten bij lokale ondernemers (de korte keten). We ondersteunen actief de Zoerselse middenstand als motor van de lokale economie.
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“Levensgevaarlijke verkeerssituaties te creëren”
Pamflet Vlaams Belang

Levensgevaarlijke verkeerssituaties te creëren:
Een nieuwe technische dienst met veel zwaar verkeer werd vlak langs een school, kinderopvang, muziekschool en sporthal
gebouwd

Standpunt Vlaams Belang

Gezond verstand:
wij hebben ons steeds hard verzet tegen deze onbegrijpelijke locatiekeuze van de technische dienst die vroeg of laat tot
fatale ongelukken zal leiden. Bovendien is dit een onnodig geldverslindend prestigeproject.

Standpunt N-VA, Groen, Open VLD

Aan de keuze van de nieuwe locatie voor de technische dienst ging een uitgebreide mobiliteitsstudie vooraf, met inspraakmomenten
voor alle betrokken personen en waarvan ook Vlaams Belang op de hoogte was.
Deze studie concludeerde dat de nieuwe locatie geen mobiliteitsproblemen met zich meebrengt. Aan de veiligheid voor voetgangers en
fietsers langs de Achterstraat wordt extra aandacht besteed.
De verkoop van de gronden Zonneputteke zorgen ervoor dat de kosten voor de bouw van de nieuwe technische dienst gedekt worden.
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“Rituelen tijdens moskeebezoek moet kunnen”
Pamflet Vlaams Belang

Rituelen tijdens moskeebezoek moet kunnen:
Lagereschoolkinderen kunnen worden verplicht te knielen in de moskee

Standpunt Vlaams Belang

Moskeebezoek geen toegevoegde waarde:
Onze kinderen buigen niet voor de islam, een ideologie die haaks staat op onze cultuur

Standpunt N-VA, Groen, Open VLD

De moskeebezoeken werden georganiseerd door vrije scholen en daarover heeft het gemeentebestuur geen enkele beslissingsmacht.
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“Hoofddoeken op school: geen probleem”
Pamflet Vlaams Belang

Hoofddoeken op school:
Geen probleem - in de lagere school mogen kinderen zonder probleem hun hoofddoek dragen op de speelplaats en tijdens
de schooluitstappen

Standpunt Vlaams Belang

Laat kinderen kind zijn:
Hoofddoek hoort niet thuis in Zoerselse scholen

Standpunt N-VA, Groen, Open VLD

Het verbod op het dragen van hoofddeksels in de klaslokalen staat al vele jaren in het Zoerselse schoolreglement.
In 2018 werd het algemeen schoolreglement waarin dit staat mee goedgekeurd door Vlaams Belang. Echter, tot onze grote verbazing
stemde Vlaams Belang in 2019 tegen dit ongewijzigde schoolreglement. Dit getuigt toch wel van een niet consequente houding die indruist
tegen het partij standpunt van Vlaams Belang nationaal.
Daarnaast is een hoofddoekendebat niet van toepassing omdat er in Zoersel enkel lagere scholen zijn. De leeftijd waarop het dragen van
een hoofddoek voor meisjes start is meestal rond het 14de levensjaar, op die leeftijd hebben ze de lagere school al verlaten.
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“Gezondheid van jongeren is bijzaak”
Pamflet Vlaams Belang

Gezondheid van jongeren is bijzaak:
Een Vlaams Belang voorstel tot aanpak van de lachgasproblematiek werd zonder reden weggestemd. Verder ziet de
gemeente er geen graten in om vuile herbruikbare bekers ter beschikking te stellen aan verenigingen.

Standpunt Vlaams Belang

Verantwoordelijkheid naar Jongeren:
Vlaams Belang zette de lachgasproblematiek op de agenda en kwam met een concreet voorstel dat werd gesteund door
alle oppositiepartijen. Verder is een professionele reiniging van herbruikbare bekers vanzelfsprekend noodzakelijk

Standpunt N-VA, Groen, Open VLD

Vlaams Belang werd tijdens verschillende gemeenteraden herhaaldelijk geïnformeerd dat de GAS wetgeving, die een verbod op gebruik
van lachgas zal regelen, uitgewerkt wordt door IGEAN en dit uniform voor de ganse politiezone Voorkempen.
Het Meerjarenplan vermeldt dat er budget vrijgemaakt is voor de aankoop van een "afwasvoorziening voor herbruikbare bekers" opdat
deze herbruikbare bekers een passend en duurzaam alternatief worden voor de wegwerpbekers tijdens evenementen.
Als overgangsmaatregel in afwachting van de levering van de nieuwe bekers werd er op uitdrukkelijke vraag van de verenigingen zelf
beslist om de reeds beschikbare herbruikbare bekers ter beschikking te stellen. Dit echter onder de voorwaarde dat elke ontlener zelf
instaat voor het reinigen van de bekers. De gemeente zal steekproefsgewijs toezicht houden op het hygiënisch gebruik van de bekers.
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“Verkeersveiligheid in Zoersel Dorp geen prioriteit”
Pamflet Vlaams Belang

Verkeersveiligheid in Zoersel Dorp geen prioriteit:
Sinds 1963 zijn er nog maar 20 van de 90 onteigeningen die nodig zijn voor de Zoerselse Ring uitgevoerd, nog 70 te gaan

Standpunt Vlaams Belang

Verkeersveiligheid in Zoersel Hoge Prioriteit :
De gemeente moet in Brussel continu politieke druk blijven zetten om de Zoerselse Ring na 57 jaar eindelijk te realiseren

Standpunt N-VA, Groen, Open VLD

De realisatie van de omleidingsweg rond Zoersel is een project dat uitgevoerd wordt door AWV (Agentschap Wegen en Verkeer).
Om deze weg te realiseren moeten er in totaal 79 onteigeningen gebeuren. Momenteel zijn er 21 van de 79 onteigeningen uitgevoerd of
in finale fase.
De resterende onteigeningen kunnen met grote sprongen vooruit gaan aangezien er een aantal percelen zijn waarvan het eigendom
rust bij enkele personen. (bv landbouwer die eigenaar is van verschillende velden waarover het tracé van de omleidingsweg loopt)
AWV verwerkt momenteel nog enkele opmerkingen van de overlegorganen en doet de laatste aanpassingen nodig voor de buurtwegen
om tot een finaal ontwerp te komen.
Samen met Gemeente Zoersel zal AWV in de komende weken met een verdere toelichting komen m.b.t. de effectief geplande
startdatum. De ring rond Zoersel is echter wel een prioriteit bij AWV en N-VA, Groen en Open VLD doen er alles aan om te bereiken dat de
start der werken nog in deze legislatuur zal plaats vinden.
Dit dossier dat al meer dan 57 jaar aansleepte zal daarom eindelijk een startdatum op korte termijn hebben.

