
D e afgelopen zes jaar waaide er onmiskenbaar een nieuwe en fr isse wind 
door Zutendaal .  ZVP maakte heel  wat van haar verkiezingsbeloften waar 

en zette t iental len nieuwe projecten – van kle in tot  groot -  op de rai ls.

Naast investeringen in verkeersveiligheid, infrastructuur en accommodatie ging er ook veel aandacht naar intiatieven 
om onze inwoners te ondersteunen en met elkaar te verbinden. Tal van nieuwe activiteiten zagen het levenslicht en 
werden druk bezocht. Onze inwoners beoordeelden onze gemeente dan ook terecht als de derde aangenaamste 
gemeente van Vlaanderen om in te wonen. Waarvoor dank.
In dit magazine vindt u een bloemlezing van nieuwe initiatieven die de afgelopen zes jaar van Zutendaal een warmere 
en nog betere plek om te vertoeven maakten. We hopen bij de verkiezingen van u het mandaat te krijgen om op deze 
ingeslagen weg verder te gaan.
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SPRINKELESTRAAT

BOOGSTRAAT

STALKERWEG
DALERSCHANS

VONDERPARK

Vrijliggende 
fietspaden langs 
de Sprinkelestraat 
verhogen de 
verkeersveiligheid.

Herinrichting 
Boogstraat en 
aansluiting met de 
Eikenstraat.

Herinrichting 
Stalkerweg met 
vrijliggende 
fietspaden en 
wachtbekkens ter 
bestrijding van 
wateroverlast.

De opwaardering van de Dalerschans en de 
plaatsing van de historisch gereconstrueerde 
ophaalbrug gebeurde op basis van archeologisch 
onderzoek.

Met de herinrichting 
van het Vonderpark 
inclusief zitkuil, kreeg 
ons centrum een groene 
oase bij.

LOKALE HELDEN

Jaarlijks organiseren we een editie van Lokale 
Helden. Eigen muzikaal talent krijgt hiermee 
een forum in jeugdhuis of horeca. Dit jaar was 
er voor het eerst ‘Tournée Musicale’. Met een 
feestbus kon je de Zutendaalse horecazaken 
bezoeken.



HONDENUITLOOPWEIDE

HERINRICHTING BEGRAAFPLAATS

Honden en baasjes tevreden met een prachtig ingerichte 
losloopweide waar ze zich kunnen uitleven, midden in het 
centrum.

De noodzaak om perk B te ontgraven was de aanzet om 
de begraafplaats her in te richten met oog voor troost-
gevende rustpunten en accenten.

FIETSPAD NOORDLAAN

KERNVERSTERKING

Met de aanleg van het fietspad aan 
de Noordlaan in Wiemesmeer zijn 
alle toegangswegen van Zutendaal 
voorzien van vrijliggende fietspaden. 
Na de laatste twee onteigeningen zal 
dit project volledig afgerond kunnen 
worden door AWV (Agentschap 
Wegen en Verkeer) en hoeft de 
schoolgaande jeugd de drukke 
Noordlaan niet meer over te steken.

Door de afbakening van de twee 
handelskernen en het doorvoeren 
van kernversterkende maatregelen in 
samenspraak met de handelaars, komt er 
nieuw leven in het centrum.



LEKKER LOKAAL

TIENERWERKING

PARKING 
LICHTTORENSTEEG

REFLECTERENDE 
HUISNUMMERS

Lekker Lokaal is een ecocultureel evenement 
met aandacht voor gezonde en lokale voeding 
én duurzaamheid dat bezoekers uit  alle 
uithoeken van de provincie aantrekt.

Een bruisende tienerwerking kreeg gestalte 
met tal van vernieuwende activiteiten: kidscafé, 
tienertweedaagse, tienerfuif en film in het bos … 

Met de parking aan de Lichttorensteeg, komt er 
parkeergelegenheid voor 41 auto’s op 50 meter 
van de kerktoren.

Een goed zichtbaar huisnummer is van 
levensbelang. Daarom ontvingen alle gezinnen 
een reflecterend huisnummer.

BELASTING- ÉN 
SCHULDVERMINDERING
We voerden een belastingvermindering 
door waarbij de opcentiemen op het 
kadastraal inkomen werden verlaagd van 
1.300 naar 1.250 opcentiemen. Ook de 
gemeenteschuld werd drastisch verlaagd 
van 1.130 euro naar 818 euro per inwoner.



ONTMOETINGSMOMENTEN JONGE OUDERS
Eén zaterdag per maand ontmoeten jonge ouders met hun kindjes elkaar in Pierewiet. Ze bouwen er 
een ruim sociaal netwerk uit en hun kindjes kunnen kennismaken met elkaar en met de naschoolse 
opvang. Er staan ook workshops, vormingen en lezingen op het programma bvb. knuffelturnen. De 
geboortepremies worden ook uitgereikt tijdens zo’n ontmoetingsmoment.

Dit gedreven ZVP-team van gemeenteraadsleden bouwde in de afgelopen legislatuur met veel 
passie aan de toekomst van Zutendaal: (vlnr.) Anita Nijssen, gemeenteraadsvoorzitter Robben 
Martens, Yannick Eurlings, Petra Beerts, Marina Seurs, schepen Dirk Smits, burgemeester Ann 
Schrijvers, schepen Matty Coninx, schepen Jef Bobbaers.

L U I S T E R P L E K K E N

S A V E -
L A B E L

Met Luisterplekken heeft Zutendaal een uniek 
concept rond voorlezen voor volwassenen. 
Afhankelijk van het thema kom je terecht op unieke 
locaties voor een gevarieerd programma waarin 
woordkunst centraal staat.

Zutendaal ontving van het OVK (Ouders 
van Verongelukte Kinderen) het SAVE-label 
dankzij de inspanningen ter verbetering van de 
verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker.



ZONNEPANELEN

UITDOOFBELEID TWEEDE 
VERBLIJVEN WERKT

Het reglement voor ‘toelage aan 
sportaccommodatie’ maakt het mogelijk 
dat sportclubs een doorgeeflening kunnen 
krijgen om zonnepanelen aan te schaffen en te 
installeren. 

De voorbije jaren werden er 19 verwaarloosde 
tweede verblijven in onze bossen afgebroken. 
Dankzij een uitdoofbeleid slagen we erin om dit 
mét akkoord van de eigenaars te realiseren.

SPORTHAL WIEMESMEER

SCHONE PARKRAND

PAPENDAALHEIDE

Een gloednieuwe 
sportzaal met een 
maximale bezetting 
dankzij de goede 
samenwerking 
tussen school, 
gemeente en de 
volleybalclub.

In het kader van 
het project ‘schone 
parkrand’ werden tal 
van vergeten hoekjes 
opgewaardeerd 
tot sfeervolle 
ontmoetingsplekken.

Met de openstelling van recreatiegebied 
Papendaalheide krijgt Zutendaal een parel bij 
aan haar kroon: je kan er BMX’en, vissen, duiken, 
wandelen … 

IEDEREEN DOET MEE

Omdat elk kind en/of jongere recht heeft 
op deelname aan sport en cultuur,  bieden 
we met het project ‘Iedereen doet mee’ 
drempelverlagende oplossingen.



VOETBAL

DORPSRESTAURANT

De prachtige accommodatie op Kerkeberg (KZVV) 
is slechts het begin van de herinrichting van de 
sportzone.

Van bij de aanvang is het maandelijks georganiseerde 
dorpsrestaurant een succes, met dank aan de vele 
vrijwilligers die er de handen uit de mouwen steken.

JEUGDWERKING

OPLEIDINGSDAG 
MONITOREN

Het aanbod aan activiteiten voor jongeren 
werd enorm uitgebreid met veel oog voor 
kwaliteit, variatie en aan een democratisch 
tarief.

Ter ondersteuning van de jeugdverenigingen 
organiseert onze jeugddienst om de twee jaar een 
opleidingsdag boordevol interessante workshops 
voor de jeugdleiding.

KANTINE SURF-EN 
ZEILCLUB

Een functioneel clubhuis met 
kantine voor de surf – en zeilclub 
met een parking op maat voor 
recreatiegebied Papendaalheide.

SCHANSANDERS

Het tweejaarlijkse dorpsfeest SchansAnders 
toont aan dat cultuur verbindt en zet meteen 
ook de Dalerschans in de kijker.



HUIS VAN KIND

KRUIDENBAKKEN

VOLKSTUINTJESIn het Huis van het Kind wordt de 
dienstverlening aan kinderen en jongeren 
van 0 tot 25 jaar en hun ouders uitgebreid en 
gecentraliseerd op één locatie. Hier zullen ook 
18 kindjes van 0 tot 3 jaar opgevangen worden 
in het kinderdagverblijf.

In het kader van het project ‘Eet Lokaal, 
Denk Globaal’ werden op diverse locaties 
kruidenbakken voorzien die onderhouden 
worden door peters of meters. Iedereen 
mag de kruiden plukken en gebruiken.

In het kader van het project ‘Eet Lokaal, Denk 
Globaal’ werden volkstuintjes ingericht achter 
de pastorij. Dit project draait niet alleen om 
gezonde voeding en de korte voedselketen maar 
zorgt ook voor leuke sociale contacten.

GEBOORTEPREMIE VOOR 
PLEEGGEZINNEN

Zutendaal wil de pleeggezinnen 
ondersteunen en  een hart onder de riem 
steken. Daarom werd het regelement op 
de toekenning van de geboortepremies 
aangepast zodat ook pleegouders een 
geboortepremie ontvangen.



Ook in de OCMW-raad liet ZVP 
de afgelopen legislatuur haar hart 
spreken: (vlnr.) Rozette Reyskens, 
Ward Lenaerts, Heidi Thijs, Rita 
Indestege

DAG VAN DE VRIJWILLIGER

BOTERHAMMEN 
IN HET GROEN

Vrijwilligers worden niet betaald, ze zijn 
onbetaalbaar! Om de vele vrijwilligers die 
Zutendaal rijk is te bedanken, trakteerden we hen 
op een ontspannende boottocht naar Kanne.

In de zomermaanden smikkelen we om 
de veertien dagen onze boterhammen 
op in een ander parkje. Dit in goed 
gezelschap en bij een streepje muziek.

EEN WARM HART 
VOOR ZUTENDAAL

FEEST VAN 
DE VURIGE 
HOOP

Met het Vijverplein 
kreeg het Feest van 
de Vurige Hoop een 
toplocatie.



FIETSRING

FIETSEXAMEN IN DE 
DRIE SCHOLEN

WHATSAPP BUURTPREVENTIE

VIJFSTERRENGEMEENTE

De fietsring is een uniek 
concept van 1,9 km dat 
fietsen in het centrum 
veiliger en aantrekkelijker 
maakt. Deze ring loopt 
volledig rond het centrum 
langs de basisscholen 
en voorbij jeugdlokalen, 
jeugdhuis, kinderopvang en 
sportvoorzieningen. De auto 
is niet langer koning.

Het 
gemeentebestuur  
ondersteunt de 
drie scholen 
zodat in elk 
zesde leerjaar 
een fietsexamen 
kan doorgaan. 
Zo kunnen de 
zesdejaars 
zelfzeker en veilig 
op weg met de 
fiets.

We stimuleerden 
de oprichting 
van Whatsapp 
buurtpreventiegroepen 
waarbij buren zich 
verenigen voor een 
betere en veiligere 

buurt. Ook zorgden we voor de volledige 
coördinatie en plaatsten we de whatsappborden.

Zutendaal werd door 
Het Nieuwsblad 
uitgeroepen tot de 
derde aangenaamste 
gemeente van  
Vlaanderen om in te 
wonen. We scoorden 
bijzonder goed 
voor onze groene, 
gezonde omgeving en 
sportaccommodaties.

STOMAVRIENDELIJK
De toiletten in de openbare gebouwen 
werden stomavriendelijk ingericht. Ze 
kregen allemaal (ook de herentoiletten) een 
vuilbakje bij het toilet en werden voorzien 
van een herkenbaar pictogram.



SITE PASTORIJ 
EN 
VOEDSELBOS

De site achter de pastorij werd opgewaardeerd 
met volkstuintjes, een hondenuitloopweide en een 
voedselbos. In dat voedselbos werd de Radio 2 
appelboom met 5 soorten appels geplant. Het 
peterschap van deze speciale boom werd aan Harry 
Vanherf toegekend.

PAD DER 
ZINNEN

Het kwaliteitslabel 
stiltegebied werd 
verlengd. Het pad der 
zinnen brengt je langs 
diverse stiltestenen 
met markante teksten 
en onderweg kan je 
met al je zintuigen de 
stilte in de ongerepte 
natuur beleven.

HARTVEILIG ZUTENDAAL

Aan de Wevel werd een tweede 
reanimatietoestel (AED) geplaatst.  
Als “Hartveilige gemeente” 
organiseren we tweemaal per jaar, 
in samenwerking met het Rode 
Kruis, een gratis AED-cursus.

BOEKENUITLEENKASTJE

NATUURBEHEER

Het eerste boekenuitleenkastje vond zijn 
plaats in het Vonderpark.

De schapen die werden ingezet voor 
ecologisch natuurbeheer kregen ook veel 
aandacht van de toeristen.



Verantwoordelijke uitgever: Dirk Smits, Schansstraat 48/1, 3690 Zutendaal

V o l g  o n s  o p  f a c e b o o k          e n  o p  w w w . z v p - z u t e n d a a l . b e

1.   Veilig op weg
- Veiliger verkeer voor iedereen
- Doorgaand zwaar verkeer weren
- Aanpak Asserweg

2.    Bestuur op maat van de burger
- Vernieuwd gemeentehuis met integratie OCMW
- Burgerparticipatie
- E-loket
- Alternatieve trouw- en ontvangstlocatie

3.    Zelfstandig, financieel gezond Zutendaal
- Geen fusie maar verregaande samenwerking 
  met buurgemeenten
- Schuldenlast per inwoner onder Vlaams 
  gemiddelde houden
- Blijven investeren zonder belastingverhoging

4.    Voor altijd thuis in Zutendaal
- Woonkwaliteit senioren
- Seniorenloket
- Woonzorgzone

5.    Toegankelijk, bruisend centrum in het groen
- Opwaardering Vijverplein
- Kernversterkende maatregelen
- Toegankelijkheid rolstoelgebruikers
- Doordacht parkeerbeleid met onderscheid 
  tussen kort en lang parkeren, extra openbare 
  parkeerplaatsen. 
- Parkeren blijft gratis.

6.    Zutendaal, een warme gemeente
- Participatieprojecten 
- Lokale initiatieven ondersteunen
- Vrijwilligerscentrale 

7.    Jongeren, onze toekomst!  
- Uitbreiden uitleendienst
- Aanpakken kinderarmoede
- Gezinstoets
- Betaalbaar wonen voor jongeren
- Kindergemeenteraad
- Blokbar

8.    Het Zutendaal van morgen
- Luchtkwaliteit monitoren
- Investeren in natuur

9.    Zutendaal, een dynamische gemeente
- Ondersteuning verenigingen, vrijwilligers, 
  sportclubs
- Nieuwe culturele initiatieven
- Gemeentelijke sporthal grondig renoveren

    Durf ondernemen!
- Ondernemerschap aanmoedigen
- Toerisme stimuleert horeca
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Ann Schrijvers
Dirk Smits
Marina Seurs
Robben Martens
Heidi Thijs
Yannick Eurlings
Marcia Hermans
Natasja Vanmol
Sven Vanhengel
Petra Beerts
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Bart Bamps
Tom Wolfs
Ward Lenaerts
Marianne Jacobs
Anita Nijssen
Rozette Reyskens
Rita Indestege
Matty Coninx
Jef Bobbaers

DEZE 19 ZVP-KANDIDATEN WILLEN ER VOLUIT VOOR GAAN EN VRAGEN OP 14 OKTOBER UW STEM

H o e  m e e r  k a n d i d a t e n  j e  k l e u r t ,  h o e  l i e v e r .

10.


