
Hier

Zoersel investeert fors 
in natuur, milieu 
en mobiliteit

EEN AMBITIEUS 
MEERJARENPLAN
Samen met onze coalitiepartners 

N-VA en Open Vld stelde Groen een 

meerjarenplan voor deze legislatuur 

op. Zoersel investeert de komende 

zes jaar zo’n 25,5 miljoen euro zonder 

de personenbelasting en de 

onroerende voorheffing te verhogen. 

De plannen bevatten de nodige  

groene accenten om als Groen de 

komende jaren met vertrouwen 

tegemoet te zien. Oordeel zelf!

Onze gemeente wil de bestaande 

natuur behouden, meer zelfs: we 

plannen maatregelen voor meer 

biodiversiteit en zullen bijkomende 

bomen aanplanten. Belangrijk: 

Zoersel koopt het Gestelsbos aan, 

gelegen achter Euro-Decor aan de 

Oostmallebaan. Dat is ingekleurd als 

industriegebied. De bedoeling is het 

als bos te behouden. En in het 

Dwergenbos, momenteel nog een 

weiland, worden bomen geplant.

Ons energieverbruik moet omlaag. 

Daarom schakelen we de openbare 

verlichting tegen 2030 volledig over 

op ledlampen en komen er 

investeringen in schoolgebouwen. 

Voor het restafval voert Zoersel in 

2021 de grijze container in, om zo het 

afval verder te beperken.

Onze gemeente plant ook 

investeringen in voetgangers- en 

fietsvriendelijke maatregelen. Zo 

komt er bijvoorbeeld een digitaal 

registratie- en beloningssysteem 

voor kinderen die te voet of met de 

fiets naar school gaan. 

En het meerjarenplan voorziet de 

nodige middelen voor de aanleg en 

het herstel van trage wegen en  

fietsnetwerken binnen en buiten de 

dorpskernen. Ook op de agenda: de 

heraanleg van bestaande fietspaden 

in de Eikenlaan, Lindedreef en een 

gedeelte van de Bethaniëlei.

in Zoersel

Interview met Lander Severins

Wereldrestaurant op 2 mei

Stoppen we eikenprocessierups?

© Emery FrijtersHet Gestelsbos blijft bosgebied en wordt niet ontwikkeld als 
industriezone. Ons meerjarenplan mikt op natuur en biodiversiteit.
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’t Is Groen en ’t is jong 
INTERVIEW MET LANDER SEVERINS

Lander Severins zetelt als raadslid in het Bijzonder Comité (vroeger:  

onderdeel OCMW) en daarnaast is hij ook voorzitter van Groen Zoersel.

Hoe ervaar jij als jonge mens de hedendaagse samenleving en welke rol 

zie je daarin weggelegd voor Groen?

Lander: "Door de globalisering lijkt het alsof we vooral tegen verschillen 

aanlopen. Ik zie vooral veel kansen waaruit nieuwe dingen kunnen ontstaan. Ik 

wil niet alleen via theater, maar ook via mijn persoonlijk engagement voor Groen 

dingen in beweging zetten. Groen omarmt 'mijn' generatie, wij zijn aan zet."

Wat doet de huidige coalitie met Groen voor de Zoerselaar? 

"Ik ben blij dat Groen zich, samen met de andere coalitiepartners, opmaakt om 

de klimaatproblematiek aan te pakken. Spontaan denk ik hierbij aan het 

Zoerselbos, onze groene long. Dit prachtig stuk natuur verdient ruimte en 

bescherming en daar moet de politiek voor zorgen. Verder ben ik onder meer blij 

met het doeltreffende mobiliteitsbeleid, de achterstand in riolering die wordt 

aangepakt, de verledding, de samenwerking met Natuurpunt en de scholen van 

Zoersel." 

De huidige oppositie maakt veel gedruis. Wat zou een goede manier zijn 

om de soms gebalde vuisten te ontspannen?

"Een oppositie moet zich laten horen en we moeten kritisch maar met respect 

met elkaar kunnen blijven praten en niet verstarren in de eigen standpunten. 

Zoersel: dat is iets wat we sámen maken."



IN ’T 
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Groen schenkt de opbrengst 
aan twee projecten in Senegal

MEZENNESTKASTJES TEGEN 
EIKENPROCESSIERUPS

2019 was een ‘topjaar’ voor de eikenprocessierups. Nog nooit ontvingen onze 

gemeentediensten zoveel meldingen van aangetaste eiken. Het kostenplaatje 

voor de bestrijding liep op tot meer dan 100.000 euro. Peperduur en bovendien 

niet milieuvriendelijk. Het onder controle houden van de eikenprocessierups 

wordt overal lastiger en kostelijker. Men zoekt dan ook naar alternatieven.

De Nederlandse gemeente Westerveld voerde in 2018 een interessant 

experiment uit. Zij nam een aantal maatregelen om natuurlijke vijanden van de 

eikenprocessierups te lokken, onder meer door mezennestkastjes op te 

hangen. Het resultaat was bemoedigend. Ten opzichte van een controlegebied 

zonder maatregelen, telde het gebied waar er wel werd ingegrepen liefst 85 % 

minder nesten van processierupsen.

Gezien de positieve resultaten in Westerveld besliste het gemeentebestuur 

WERELDRESTAURANT OP 2 MEI

NIEUW: UITLEENDIENST 

VOOR KINDERFIETSEN 

Goed nieuws voor ouders en 

kinderen die zich op een duurzame 

manier naar school willen 

verplaatsen. Sinds enkele 

maanden kan elke Zoerselaar 

terecht in de VELOTHEEK om er 

een kwalitatieve kinderfiets voor 

kinderen tussen 2 en 12 jaar te 

ontlenen. Een fiets die te klein 

wordt, ruil je later om tegen een 

grotere.

Voor 30 euro per jaar krijg je al een 

fiets voor het eerste kind van het 

gezin. Vanaf het tweede kind 

betaal je 20 euro per jaar. De 

waarborg bedraagt 20 euro per 

fiets met een maximum van 40 

euro per gezin. Zoerselaars met 

een Z-pas krijgen een korting van 

50 % op zowel het lidgeld als de 

waarborg.

Je vindt de Velotheek achter 

gebouw 7 van PC Bethanië in de 

A. Vesaliuslaan. Je kan er terecht 

elke vierde woensdag van de 

maand tussen 13 uur en 15 uur.

ZORGWONINGEN 

SMISSESTRAAT 

Met het project ‘Ter Smisse’ in de 

Smissestraat komen er tien 

aangepaste en levensloop-

bestendige woningen ter 

beschikking voor personen met 

een zorgnood. Ouderen, personen 

met een beperking en mensen met 

een geestelijke zorgnood vormen 

de doelgroep. Het is een van de 

eerste projecten in Vlaanderen 

waar mensen die tot een van de 

doelgroepen behoren niet meer in 

‘vakjes’ worden gestopt, maar 

door elkaar heen wonen.

MARC DE CORDT
Schepen
marc@groen-zoersel.be

EMERY FRIJTERS
Gemeenteraadslid
emery@groen-zoersel.be

om ook in Zoersel een project rond 

mezennestkastjes op te zetten. De 

gemeente kocht het hout aan, 

waarmee de leerlingen van de 

Zoerselse basisscholen aan de slag 

gingen. Zij timmerden meer dan 350 

kasjes in elkaar die ze, waar het 

aangewezen was, in hun tuin konden 

ophangen, en ook op plekken waar 

vorig jaar nesten van de rupsen 

aanwezig waren. Samen met andere 

maatregelen zoals voldoende water 

tijdens de droge maanden, het 

verruigen van bermen en aangepaste 

aanplantingen, kunnen de 

nestkastjes zorgen voor minder 

processierupsen. 

En nu maar hopen dat de mezen hun 

weg vinden naar de nestkastjes en 

naar de processierupsen!

Smul je graag van heerlijke 

gerechten uit verschillende 

landen en culturen? Kom dan 

zeker naar de veertiende editie 

van ons Zoersels Wereld-

restaurant. We serveren een 

uitgebreid buffet met soep, keuze uit 

verschillende hoofdgerechten 

geïnspireerd op de Afrikaanse keuken 

en lekkere desserten. Er zijn ook 

kindvriendelijke en vegetarische 

gerechtjes. De volledige opbrengst 

gaat naar twee projecten in Senegal 

waar Zoerselaars zich voor inzetten. 

Saly Djiba zamelt geld in voor de 

vernieuwing van het sanitaire blok 

van de materniteit in Diembereng. 

Gaby Van Dyck ondersteunt met haar 

project Kokobo de irrigatie van een 

tuinbouwproject van vrouwen in 

Bagaya.

Het Wereldrestaurant vindt plaats op 

zaterdag 2 mei, vanaf 18 uur in zaal 

Zonneputteke in Zoersel. 

Volwassenen betalen 20 euro, 

kinderen tot 12 jaar 10 euro. Kinderen 

onder 6 jaar schuiven gratis aan. 

Reserveren kan tot 26 april via 

emery@groen-zoersel.be of

03 336 49 34
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Het Dwergenbos komt in dit 

weiland aan de Gestelsebaan 

naast de bestaande 

Dwergenbergen. 

Het wordt een gevarieerde 

natuurspeelzone met verschillende 

types bos, poelen en open plekken. 

Kinderen zullen er zich kunnen 

uitleven op een avontuurlijk parcours 

van boomstammen en stapstronken.

1
Op de gemeenteraad van 

19 november legde Emery Frijters 

de eed af als nieuw raadslid van 

Groen. 

Hij volgt Katrien Seynaeve op, die naar 

een andere gemeente verhuisde. 

Emery zal als fractieleider onze partij 

de volgende jaren met overtuiging 

vertegenwoordigen in de 

gemeenteraad.

2 Voor de vervanging van de 

verouderde verlichting door 

ledverlichting in de sporthal van 

basisschool Beuk & Noot koos 

onze gemeente voor 

burgercoöperatie Zonnewind uit 

Zandhoven. Dat betekent dat 

geïnteresseerde inwoners kunnen 

meedoen. Tijdens het Energiecafé op 

12 februari lichtte Zonnewind toe hoe 

Zoerselaars mee kunnen investeren in 

het project.

3 In de gemeentelijke basisscholen 

maakten de kinderen de 

nestkastjes klaar voor het 

broedseizoen van de koolmezen. 

Meer koolmeesjes betekent dat we in 

de toekomst minder last zullen 

hebben van die akelige 

processierupsen! Gemeenteraadslid 

Emery Frijters knutselde mee en 

dochter Milla is fier op haar 

exemplaar. Dat krijgt een plaatsje in 

de tuin.
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Doeners uit Zoersel lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.WERELDRESTAURANT 14E EDITIE

Zaterdag 2 mei, vanaf 18 uur in zaal Zonneputteke, 
Zonneputteke 1 te Zoersel

Volwassenen betalen 20 euro, kinderen tot 12 jaar 10 euro, 
gratis voor kinderen onder 6 jaar

Inschrijven kan tot 26 april via emery@groen-zoersel.be of 03 336 49 34

Blijf op de hoogte
Geïnteresseerd in de politieke actualiteit en de initiatieven van 

Groen Zoersel? Stuur dan een mail naar emery@groen-
zoersel.be en wij bezorgen je elke maand onze 

elektronische nieuwsbrief.

Groen Zoersel 

Lander Severins

Oase 12

2980 Zoersel

0491 40 58 47

info@groen-zoersel.be

www.groen-zoersel.be

     www.facebook.com/groenzoersel

      @groenzoersel

Verantwoordelijke uitgever: Lander Severins,
Oase 12, 2980 Zoersel

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.




