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Beste lezer,
Naast de bespreking van de beleidsbrieven en de begroting de voorbije
weken, werden er ook weer een aantal stenen verlegd in het Vlaams
Parlement. Zo mocht ik mijn conceptnota voor een
moderne erfbelasting toelichten in de commissie financiën, en het
voorstel van resolutie voor de versterking van postnatale zorg werd
goedgekeurd. Daar kon u al over lezen in eerdere nieuwsbrieven en op
mijn website. In een ander voorstel van resolutie vragen we meer
aandacht voor preventieve mondzorg, in het bijzonder voor
kansengroepen. De plenaire vergadering keurde ook het voorstel van
resolutie m.b.t. assistentiehonden goed. Daarin vragen we dat naast de
blindengeleidehond ook andere assistentiehonden (bijv. epilepsie- of
autismehond) worden opgenomen in de refertelijst. Zo kunnen ook de
kosten voor opleiding van deze honden deels worden terugbetaald. Ook
lanceerde ik verbetervoorstellen in verband met de laatste
wilsbeschikking en met de huurwet.
Op 26 en 27 november was er het CD&V-congres in Lommel. Naast
een heus familiegebeuren was het ook inhoudelijk ontzettend boeiend.
Voor Zoersel volg ik de dossiers m.b.t. de omleidingsweg en het
vliegveld van nabij op. De actie omtrent de inzameling van extraatjes
voor Kerstmis is wederom een mooi voorbeeld van hoe zorgzaam
Zoersel. En met de kerstmarkt creëren we, nog voor de warmste week
begint, alvast de warmste plek in onze gemeente, al voor de twintigste
keer. Zeker een aanrader voor een uitje dit weekend!

Verbetervoorstellen
huurwet
Steeds meer mensen zoeken een
geschikte woning op de private
huurmarkt. Ook samenwonen zit in de
lift. Toch zijn er nog enkele leemtes in
de huurwetgeving. In een conceptnota
kaart ik samen met collega An
Christiaens twee pijnpunten aan die
aandacht vereisen.
Samenwonende partners zijn evenwaardige
huurders
Wanneer partners gaan samenwonen in een
huurwoning, sluit meestal slechts één van hen
het huurcontract af. De inwonende partner is dan
niet verantwoordelijk voor contractuele
verplichtingen, maar heeft ook geen
woonzekerheid. Om meer gelijkheid te scheppen
in deze vaak voorkomende situatie stelt CD&V
een automatisch medehuurderschap voor. De
huur wordt dan toegewezen aan beide partijen.
Dankzij dit medehuurschap staan beide partners
even sterk bij een overlijden of in een
conflictsituatie. Bovendien biedt een verbintenis
met twee personen meer zekerheid voor
verhuurders.
We stellen voor om voor feitelijk
samenwonenden het medehuurschap
automatisch toe te passen vanaf twee jaar
samenwonen. Vóór die periode is het
medehuurschap voor hen optioneel.
Automatische ontbinding huurcontract na
overlijden
Wanneer een huurder overlijdt, nemen de
erfgenamen alle rechten en plichten van de
huurder over. Wanneer er zich echter geen
erfgenamen aanbieden of ze allemaal afstand
doen van de nalatenschap, staat de verhuurder
voor een probleem. Vooraleer hij de woning kan
vrijmaken en verder verhuren, moet hij zich
immers richten tot de vrederechter. Gevolg is
vaak heel wat extra kosten en een woning die
voor langere tijd leegstaat. CD&V stelt daarom
voor om in de woninghuurwet in te schrijven dat
het huurcontract automatisch ontbonden wordt
wanneer de huurder overlijdt zonder erfgenamen
of indien de erfgenamen de erfenis niet
aanvaarden. Op die manier kan de verhuurder
sneller terug beschikken over het pand.
Lees meer

17% van de jongeren in
gemeenschapsinstellingen
minstens 1 keer in isolatie
Bijna een vijfde van de jongeren die
vorig jaar in een
gemeenschapsinstelling verbleven,
kreeg te maken met isolatie. Dat blijkt
uit cijfers die ik ontving van Vlaams
minister van Welzijn Jo Vandeurzen.
Tijdelijke afzondering of tijdelijke
vrijheidsbeperking van jongeren die in een
gemeenschapsinstelling verblijven, is volgens de
regelgeving alleen mogelijk indien en zolang als
het gedrag van de minderjarige (1) risico’s
inhoudt voor zijn eigen fysieke integriteit of (2)
risico’s inhoudt voor de fysieke integriteit van
medebewoners of personeelsleden of materieel
vernielend werkt. De procedures van
jeugdhulpvoorzieningen om tot tijdelijke
afzondering of tijdelijke vrijheidsbeperking over te
gaan, moeten bovendien duidelijk omschreven
zijn in het huishoudelijk reglement en moeten
duidelijk worden meegedeeld.
In Campus Beernem verbleef vorig jaar ongeveer
de helft van de residenten minstens een keer in
isolatie. Op de campus te Wingene ging het om
40 procent van de jongeren. In de andere
gemeenschapsinstellingen lag het aandeel
steeds aanzienlijk lager.
In diezelfde instellingen (Beernem en Wingene)
moest een jongere vorig jaar gemiddeld vaker in
afzondering in vergelijking met de andere
gemeenschapsinstellingen, respectievelijk 2,65
en 1,10 keer. In 2015 bedroeg de gemiddelde
verblijfsduur enkel in De Grubbe meer dan één
dag, nl. 1,25 dagen.
In het verleden hanteerden een aantal
instellingen de praktijk om jongeren die
aankomen systematisch eerst tot een uur in
afzondering te plaatsen. Dit gebeurde o.m.met
het oog op controles op het bezit van wapens of
drugs, of het onder invloed zijn van drugs.
Ondertussen werd ook in Beernem voorzien in
een veilige onthaalafdeling, zodat dergelijke
standaardisolatie bij binnenkomst niet meer hoeft
te gebeuren. Dat is een goede zaak! Isolatie
moet beperkt blijven tot situaties waarin het strikt
noodzakelijk is.
Bekijk alle cijfers op mijn website

Digitale registratie van
laatste wilsbeschikking
mogelijk maken
Recent pleitte een onderzoeker aan de
Universiteit Antwerpen voor de
mogelijkheid tot digitale registratie van
orgaandonoren. Een goed idee, als je 't
mij vraagt. Meteen ook een aanleiding
om na te denken over het digitaliseren
van de laatste wilsbeschikking.
Weinig zaken zijn de voorbije jaren zo sterk
geëvolueerd zijn als onze houding tegenover
onze laatste rustplaats. Ook aan dit aspect van
ons bestaan willen we steeds vaker een
persoonlijke toets toe te voegen.
Zo kan iedereen vanaf 16 jaar door middel van
een laatste wilsbeschikking, een document dat
men kan opvragen bij de dienst Burgerzaken van
de eigen gemeente, laten registreren of men na
de dood begraven dan wel gecremeerd wenst te
worden, waar de stoffelijke overschotten bewaard
moeten worden en welke levensbeschouwing de
eventuele uitvaartplechtigheid moet worden
gehouden. Deze voorkeuren worden ingebracht
in het Rijksregister, zodat nabestaanden
zekerheid hebben over de laatste wil van hun
overleden familielid.
Als we goed willen inspelen op wat er leeft bij de
mensen, moeten we ervoor zorgen dat de
drempel tot het opmaken van een laatste
wilsbeschikking zo laag mogelijk wordt. Ik stel
daarom voor om de opmaak ervan te
digitaliseren, net zoals de registratie van het
donorschap.
Ik ben dan ook tevreden dat de Vlaamse minister
van Binnenlands Bestuur in antwoord op een
parlementaire vraag van mij heeft bevestigd om,
mocht er op federaal niveau een initiatief komen
tot digitalisering, dit te willen ondersteunen.

Werk maken van
toegankelijk openbaar
vervoer
De Lijn maakt een inventaris van de
toegankelijkheidsstatus van haar
haltes. De eerste cijfers tonen aan dat
er nog heel wat haltes zijn die voor
mensen met een beperking een groot
obstakel vormen om gebruik te maken
van het openbaar vervoer. Goed dus
dat De Lijn werk maakt van de
toegankelijkheid van haar aanbod.

38,75 procent van de haltes werd reeds
beoordeeld. Eén op de tien daarvan is
toegankelijk voor personen met een motorische
beperking. Ongeveer een derde van de bezochte
haltes is toegankelijk voor personen met een
motorische beperking mits assistentie van een
begeleider. En slechts minder dan vijf procent is
toegankelijk voor personen met een visuele
beperking.
Op basis van deze nulmeting wordt onderzocht
verricht welke ingrepen en middelen nodig zijn
om tot meer mobiele lijnen te komen.
Info over toegankelijkheid zal ook gelinkt worden
aan de routeplanner op de website en aangeduid
worden door middel van nieuwe halteborden aan
de haltes zelf. Op die manier kunnen gebruikers
die minder mobiel zijn hun route beter plannen en
is de kans kleiner dat ze voor onaangename
verrassingen komen te staan.
Van alle bussen van De Lijn is reeds 84 procent
van de voertuigen toegankelijk. De trams doen
het minder goed met 48 procent. De hoge
vervangingsgraad van de voertuigen maakt
echter dat hier de komende jaren snel stappen
vooruit gezet kunnen worden.
Naast de nodige voorzieningen is het belangrijk
dat het personeel van De Lijn oog heeft voor
gebruikers die minder mobiel zijn. Daarom werd
een module ‘Toegankelijkheid’ ontwikkeld, die in
de verschillende rijscholen zal worden
aangeboden.
Bekijk alle cijfers op mijn website

Kerst voor iedereen
De periode van Kerstmis gaat
traditioneel gepaard met momenten
waarop familie en vrienden
samenkomen, cadeautjes uitwisselen
en uitgebreid tafelen. En het mag dan
al eens iets speciaals of iets
extra’s zijn. Helaas is niet iedereen in
de mogelijkheid om dat beetje extra op
tafel te toveren. Er zijn immers heel wat
gezinnen die moeten rondkomen met
een (zeer) beperkt inkomen, ook in
Zoersel.
Om ook deze mensen te kunnen laten genieten
van een bijzondere kerstmaaltijd, doen gemeente
& OCMW Zoersel en de sociale kruidenier de
NetZak een oproep naar de inwoners om een
aantal producten in te zamelen. We denken
bijvoorbeeld aan: feesttoastjes, broodstengels en
crackers, tapenade of pesto, biologisch fruitsap,
kinderchampagne, pralines of chocola,
notenmengelingen of gedroogd fruit, en
dessertkoekjes of peperkoek. Enthousiaste
vrijwilligers van sociale kruidenier De NetZak

maken met de geschonken producten
afzonderlijke feestpakketten per gezin dat
begeleid wordt door het OCMW. In de week voor
Kerstmis zorgen de medewerkers van de NetZak
en van de sociale dienst ervoor dat de pakketten
terecht komen.
Elke dag proberen onze medewerkers van het
OCMW deze mensen op een structurele manier
te helpen d.m.v. budgetbeheer, een leefloon,
arbeidstrajectbegeleiding … en dat blijft natuurlijk
van ontzettend groot belang om uit armoede te
geraken. Dit neemt echter niet weg dat het ook
voor hen fijn is eens van iets speciaals te kunnen
genieten en dat ook zij graag eens een extraatje
willen kunnen geven aan hun gezin, vrienden of
familie tijdens de feestdagen. Vandaar onze
warme oproep.
Etenswaren bezorgen kan van 7 tot 16 december
aan het onthaal van het administratief centrum
(Handelslei 167). Omwille van de
voedselveiligheid vragen wij u wel om enkel
nieuw aangekochte winkelwaren te doneren in
een onaangebroken verpakking en die nog
geruime tijd houdbaar zijn.

13,8 miljoen euro voor
omleidingsweg Zoersel
Rond 2018-2019 zouden de werken
voor de aanleg van een omleidingsweg
rond het dorp van Zoersel van start
moeten gaan. Dat antwoordde de
Vlaamse minister van Mobiliteit op een
parlementaire vraag van mij.
Momenteel wordt gewerkt aan een
nieuw onteigeningsbesluit en een
projectnota voor het realiseren van een
verbindingsweg met het
industriegebied in Malle. Er gebeurden
ook al vijf onteigeningen.
In het najaar van 2012 werd voor de
omleidingsweg een bouwaanvraag ingediend en
een openbaar onderzoek georganiseerd. In de
zomer van 2013 besliste het Agentschap Wegen
en Verkeer (AWV) echter de bouwaanvraag in te
trekken. In functie van de opmerkingen op de
eerste aanvraag wordt daarom het ontwerp
geoptimaliseerd.
Ook het onteigeningsbesluit van enkele percelen
werd in 2013 nietig verklaard. Daarvoor is
momenteel een nieuw besluit in opmaak. Voor de
andere percelen zijn de onderhandelingen
lopende. Zo werden er reeds vijf verwervingen
uitgevoerd voor een bedrag van ongeveer 1
miljoen euro.
Het totale project van de omleidingsweg wordt
geraamd op een bedrag van 13,8 miljoen euro.
Daarvan werd al 1,15 miljoen euro gespendeerd.
Voor het ontwerp is een bedrag van 300.000
euro geraamd, de onteigeningen
vertegenwoordigen een bedrag van 6.000.000
euro en de kost voor de eigenlijke aanleg is

berekend op 7.500.000 euro.
De minister rekent erop dat de onteigeningen in
het kader van de aanleg van de omleidingsweg in
2018 gedaan zouden zijn. Dan kan het
archeologisch onderzoek starten, alsook het
verleggen van de fluxysleiding. Eens dat voltooid
is, rond 2018-2019, kan gestart worden met de
aanleg van de weg.
Pas daarna, vermoedelijk 2019, gaat men van
start met de onteigeningen in het kader van de
aanleg van de verbindingsweg met Malle. Voor
de realisatie van deze verbindingsweg tussen de
omleidingsweg en de industriezone Malle is een
projectnota in opmaak. Deze werken zouden dan
starten in 2020-2021. Het ontwerp zelf hiervan is
geraamd op 200.000 euro.
Vorig jaar hadden we helemaal geen zicht op een
tijdsschema, en in het verleden werden
vooropgestelde timings herhaaldelijk niet
gehaald. Nu heb ik wel een planning gekregen,
en hoop ik maar dat deze engagementen verder
kunnen worden waargemaakt. Zo komen we toch
weer een stap dichter bij een leefbaar Zoersel.

Onderzoek naar nieuwe
bestemming vliegveld
Malle-Zoersel
Voor het voormalig militair vliegveld te
Malle-Zoersel is een voorontwerp van
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
(GRUP) uitgewerkt. Het voortraject is
hiermee afgerond en de decretale
planprocedure kan gestart worden. Dat
vernam ik in antwoord op een
parlementaire vraag aan minister Joke
Schauvliege. Eens het GRUP kan
worden goedgekeurd, zal er ook meer
duidelijkheid komen over de nieuwe
eigenaar van het domein.
De provincie Antwerpen telt tal van militaire
domeinen die al geruime tijd niet meer als
dusdanig worden gebruikt. Vier van deze militaire
domeinen werden door Defensie overgedragen
aan Vlaanderen. Zo ook het militair vliegveld te
Malle-Zoersel. In juli 2013 keurde de Vlaamse
Regering een startbeslissing goed om een
nieuwe bestemming te zoeken voor het domein.
Hiertoe werd een plan-milieueffectenrapportage
(pan-MER) opgesteld. Daarin werden alle
alternatieven van nieuwe bestemming
onderzocht op de mogelijke effecten op het
milieu en de omgeving. Op basis van dit planMER werd een planvoorstel opgemaakt, dat
inmiddels werd uitgewerkt tot een voorontwerp
van GRUP. Daarin werd een evenwicht gezocht
tussen de verschillende functies die op dit
domein al lange tijd actief zijn, nl. landbouw,

natuurbehoud en recreatie. In het GRUP wordt
uitvoering gegeven aan de bepalingen van het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, met name
de afbakening van de gebieden van de
natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS). Het
gaat hier over de ruimtelijke visie op landbouw,
natuur en bos in de regio Neteland. Daarnaast
zullen in het kader van het GRUP drie
ankerplaatsen worden omgezet naar
erfgoedlandschap, nl. Domein Blommerschot en
Beulkbeemden, Zalfens Gebroekt, en ’s
Herenbos, Heihuizen en Zalfen.
Eens de plenaire vergadering is doorgegaan, zal
het dossier op de tafel van de Vlaamse Regering
belanden. Eens de regering het plan voorlopig
heeft vastgesteld, zal er een openbaar onderzoek
komen. Als dan ook de Raad van State een
advies uitbrengt, kan de Vlaamse regering het
plan definitief vaststellen. Afhankelijk van de
adviezen, de resultaten van het openbaar
onderzoek en de politieke besluitvorming zijn
inhoudelijke bijsturingen in deze procedure nog
altijd mogelijk.
Momenteel is nog niet duidelijk wie de nieuwe
eigenaar zal worden van het domein. De
mogelijke eigendomsoverdracht aan het
Agentschap Natuur en Bos is uitgesteld tot de
officiële goedkeuring van het GRUP. Ook Pidpa
en een aantal particuliere eigenaars tonen
interesse in (delen van) het domein.

Opening aanloophuis
HOP
Op 4 november ll. mocht ik het
aanloophuis HOP officieel openen. Een
heel mooi initiatief van PZ
Bethaniënhuis!
Sinds 2013 is binnen het psychiatrisch
ziekenhuis Bethaniënhuis HOP (Herstel,
Ondersteuning, Patiëntenperspectief) actief, een
groep van vijf ervaringswerkers die uit eigen
ervaring weten wat het betekent om opgenomen
te zijn in een psychiatrisch ziekenhuis. De
ervaringswerkers bieden ondersteuning bij het
herstelproces van de huidige patiënten. Ze
brengen een verhaal van hoop, met genoeg
ruimte voor herkenning.
Dit aanloophuis wil een warme plek zijn, die
losstaat van de behandeleenheden en
tegelijkertijd toegankelijk is voor mensen die in
contact willen komen met de ervaringswerkers of
andere lotgenoten. Alle (ex-)patiënten,
medewerkers en familieleden kunnen hier
terecht, over de grenzen van diagnoses of
zorgeenheden heen.

Boeiende avond met
Dirk De Wachter
Op 1 december ll. kwam psychiater
Dirk De Wachter op vraag van Vrouw &
Maatschappij Zoersel een lezing geven
over geluk. Het Seppenshuis zat
afgeladen vol voor zijn enorm
interessante en inspirerende
toelichting.
De volgende activiteit van CD&V Zoersel is op
zondag 22 januari 2017. Dan staat onze
jaarlijkse Winterwandeling weer op het
programma.
Afspraak in de Sint-Elisabethschool, Zandstraat
39, 2980 Zoersel om 10 uur voor de wandeling
en om 12 uur voor de maaltijd.
De wandeling is gratis. voor de lunch vragen we
een bijdrage van € 5, ter plaatse te betalen.
Inschrijven kan via luc.kennis@zoersel.be of tel:
0477 25 88 65.

Katrien Schryvers
Abdijlaan 4
2980 Zoersel

