
Respect voor onze Zoerselse 
zelfstandigen en ondernemers!
2020 en 2021 zullen we niet snel ver-
geten. Elke Zoerselse zelfstandige en 
ondernemer zal dit kunnen beamen. 
De cijfers liegen er niet om. Een on-
derzoek van Graydon en Unizo toont 
aan dat na één jaar corona 1 op de 
5 (20,4%) Vlaamse zelfstandigen en 
dik 1 op 3 (36,4%) Vlaamse kmo’s in 
zware financiële problemen zit. Alle-
maal bedrijven die dringend behoef-
te hebben aan een financiële injectie 
om deze crisis te overleven.

Er zijn wel een aantal steunmaatre-
gelen, maar de vaste kosten blijven 
voor velen gewoon te hoog. Getrof-
fen ondernemers moesten diep put-
ten uit hun persoonlijk vermogen. 
Beterschap is hopelijk in zicht, maar 
om van een echte relance van de 
economie te spreken is het nog veel 
te vroeg. De heropening van de ho-
reca zal een groot aantal randvoor-
waarden met zich meebrengen. Ook 
de bouwsector met zijn aannemers, 
welke van oudsher ook sterk verte-
genwoordigd is in onze gemeente, 
kende zijn problemen met uitgestelde 
leveringen, stopgezette werken en 
opgezegde contracten. 

Het is kortom duidelijk dat wij van-
daag de dag absoluut het diepste res-
pect hebben voor de Zoerselse zelf-

standigen en ondernemingen. Deze 
verdienen in deze moeilijke tijd echt 
wel een extra hart onder de riem. 

Bewondering ook voor de flexibiliteit 
en volharding welke velen elke dag 
moeten opbrengen om door te gaan.
Ondanks vele tegenslagen bleven bo-
vendien veel Zoerselse ondernemers 
onze verenigingen steunen en ble-
ven ze aan liefdadigheid doen voor 
Zoerselaars in moeilijkheden. Als 
blijk van waardering ijvert Vlaams 
Belang Zoersel voor de opmaak van 
een structurele langetermijnvisie, 
gebaseerd op inspraak van de zelf-
standigen zelf en dit over de grenzen 
van onze 3 deelgemeenten heen. Een 
visie onderbouwd door een gedegen 
businessplan. 

Tijd dus voor een Zoerselse zelfstan-
digenraad, zodat deze als verenigde 
kracht haar stem kan laten gelden bij 
het Zoerselse bestuur. Vlaams Belang 
Zoersel nam hiervoor op de gemeen-
teraad reeds het nodige initiatief. Wij 
gaan door het vuur voor onze onder-
nemers want nu, meer dan 
ooit tevoren, verdienen 
ze onze steun. 

Wouter Bollansée

Vlaams Belang Zoersel voerde 
op een ludieke manier actie te-
gen de onlogische omleiding die 
georganiseerd werd om de wer-
ken, betreffende de aanleg van 
een kabel voor windturbines aan 
de Rodendijk en Zandstraat, te 
omzeilen.Wie van  bv. Zandho-
ven of van de afrit van de E34 
kwam en naar het dorpscentrum 
van Zoersel wilde rijden, moest 
een omleiding volgen via de E34 
naar afrit Lille, om zo door We-
chelderzande centrum te rijden 
naar Oostmalle om dan terug te 
keren naar Zoersel.

Een omleiding die niet alleen, 
zelfs zonder druk verkeer, een 
tijdverlies van 20 minuten bete-
kende maar ook nog eens tien-
tallen kilometers omweg was. 
Vlaams Belang 
Zoersel riep, in 
het belang van 
de Zoerselaar en 
in het belang van 
de middenstand, 
het gemeentebe-
stuur op hun ge-
zond verstand 
te gebruiken. 

Omleiding via Rome trof 
ook de middenstand: 

Vlaams Belang Zoersel 
voerde actie

Vlaams Belang 
Zoersel riep, in 
het belang van 
de Zoerselaar en 

Vlaams Belang Zoersel zet controles op vastgoedeigendom in het buitenland 
bij toekenning van sociale woning opnieuw op de agenda.  
Reeds in februari 2020 zette Vlaams 
Belang Zoersel dit al op de Zoersel-
se gemeenteraadsagenda. Spijtig 
genoeg stemde enkel Vlaams Belang 
voor het onderzoeken van deze frau-
de. Enige tijd geleden kwam in Lier 
grote fraude aan het licht bij het toe-
kennen van sociale woningen waar-
uit bleek dat er veelvuldig misbruik 
werd gemaakt van onze sociale 
voordelen. Kurt Janssens, die vanaf 
mei 2021 het mandaat voor Vlaams 

Belang Zoersel opneemt binnen het 
Bijzonder Comité: ”Er is een groot 
tekort aan sociale huurwoningen. 
Zoerselaars die het echt nodig heb-
ben staan vaak lang op de wachtlijst. 
Andere gemeentes tonen echter aan 
dat er profiteurs zijn die hier genie-
ten van onze sociale voordelen ter-
wijl ze in hun land van herkomst zo-
als bv. Marokko of Turkije vastgoed 
bezitten. Dat is echt onaanvaardbaar 
en heel onrechtvaardig. Dat een jaar 

geleden enkel Vlaams Belang Zoer-
sel dit punt steunde, begrijp ik nog 
altijd niet. Ik dacht dat Zoersel net 
een zorgzame gemeente was.” Met 
dit initiatief geeft Vlaamse Belang 
Zoer- sel de andere partijen nu een 

tweede kans om alsnog 
rechtvaardige contro-
les te kunnen laten 
uitvoeren.

Kurt Janssens

tweede kans om alsnog 
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Oproep aan de Zoerselse jeugd: 
Vul onze enquête in en je wordt beloond met een leuk feestje!

Reeds meer dan 1 jaar ligt ons normale leven stil. We konden niet meer naar school, niet 
meer uitgaan en niet meer naar de jeugdbeweging of sportclub. Het is een moeilijke tijd 
voor vele Zoerselse jongeren. Ook ik word soms gefrustreerd omdat ik niet onbeperkt met 
vrienden kan afspreken, of omdat ik me moet haasten omdat het kwart voor twaalf is en 
ik voor de avondklok thuis moet zijn.

Ook al is de coronastrijd nog 
niet gestreden, vond ik dit de 
gepaste moment om jullie allen 
te bedanken voor jullie inzet. 
Mede dankzij de verantwoor-
delijkheidszin van de Zoersel-
se jeugd krijgen we het virus 
binnenkort klein. Hoe absurd 
de regels soms zijn, jullie le-
ven ze na, uit respect voor 
onder andere onze ouderen 
en ons zorgpersoneel.

Ook een speciale vermel-
ding voor mijn collega’s van de Zoerselse Vlaams 

Belang jongeren, die zich mee ingezet hebben bij onze 
acties. Hiermee maakten we van Zoersel een meer aan-
gename gemeente, voor jong en oud. Zo kookten we 
met enkele jongeren in het begin van de eerste lock-
down pasta voor ouderen en zwakkeren. Eén van onze 
jongeren ging zelfs als vrijwilliger helpen in een woon-

zorgcentrum. In september namen we het heft in han-
den en gingen we zwerfvuil ruimen. Dat nam immers 
enorm toe door de vele wandelaars en fietsers in eigen 
streek. Ook maakten we tijdens de coronaperiode en-
kele leuke filmpjes ter wijze van entertainment om de 
ééntonigheid en saaiheid tegen te gaan. 

We zitten niet stil, de leeuw klauwt doorheen Zoer-
sel en steeds meer en meer jongeren worden lid van 
onze partij. Zodra de situatie het terug toelaat willen 
we jullie daarom bedanken met een leuk feestje om 
onze herwonnen vrijheid te vieren. Omdat wij het be-
langrijk vinden om de vinger aan de pols te houden 
van de Zoerselse jeugd, krijgen jullie de mogelijkheid 
om via onze website zoersel.vlaamsbelang.org onze 
jeugd-bevraging in te vullen. Via deze weg worden jul-
lie dan ook op de hoogte gehouden met verdere details 
over dit feestje. 

Hou vol en tot snel!
Boris Van Echelpoel

U hebt een suggestie om onze gemeente mooier en beter te maken, u hebt een 
vraag over een bepaald dossier, u wenst een vrijblijvend gesprek om ons te leren 

kennen? Neem zeker contact met ons op. 

Wouter Bollansée, voorzitter Vlaams Belang Zoersel, 
 0485/980 834,  wouter.bollansee@vlaamsbelang.org

Diereninitiatief “Brokkenhuis Gerthy” heel succesvol na 
actie van Vlaams Belang Zoersel!

In november overhandigde Vlaams 
Belang Zoersel 120 kg dierenvoeding 
aan het prachtige initiatief van 
Gerthy, ter ondersteuning van haar 
dierenwelzijn-project. Haar initiatief 

is er op gericht om mensen 
te helpen die het financieel 
moeilijk hebben om hun huisdier 
de verzorging te geven die het 
nodig heeft. Brokkenhuis Gerthy 
doet dit door het gratis schenken 
van dierenvoeding en ook, 
waar nodig, allerlei materialen 
aan zeer ‘kleine’ prijzen aan te 
bieden. Tijdens de coronacrisis 
zag Gerthy namelijk de 
armoedeproblematiek, waar 

dus ook de dieren slachtoffer van 
zijn, aanzienlijk toenemen. 

Na onze actie en dankzij onze 
communicatie werd Brokkenhuis 

Gerthy bekend door onder andere 
enkele artikels in HLN en GVA. De 
dagen erna stroomde ondersteuning 
binnen en zo kan Gerthy ondertussen 
meer dan ooit tevoren mensen 
in moeilijkheden helpen. Vlaams 
Belang Zoersel is er trots op dat door 
onze tussenkomst Gerthy de nodige 
aandacht kreeg die dit prachtig 
diereninitiatief echt verdient.


