
Veilig thuis in een welvarend Puurs-Sint-Amands

PUURS-SINT-AMANDS
puurs-sint-amands@n-va.be I  www.n-va.be/puurs-sint-amands I jaargang 2018 I nr. 2 I mei

V.U.: ERWIN MERTENS, GROENSTRAAT 56, 2870 PUURS

Na meer dan 20 jaar hetzelfde beleid en dezelfde personen aan de macht is het hoog tijd voor verandering 
in Puurs en Sint-Amands. Met het huidige bestuur liepen de gemeenteschulden uit de hand, bleven de 
belastingen torenhoog, werden de deelgemeenten verwaarloosd en wordt er steeds meer natuur gebeton-
neerd. Met een inzet op rekeningen op orde, zonnepanelen, behoud van natuur, een veilige thuis voor 
iedereen in elke deelgemeente en een integrale aanpak van sluipverkeer is de N-VA uw beste garantie op 
een goed bestuurde, toekomstgerichte gemeente.

N-VA wil budget terug op orde
Met een gezamenlijk gemeenteschuld van 56 477 466 euro 
staan Puurs en Sint-Amands er slecht voor. Met een gemiddel-
de schuld van ongeveer 2 200 euro per inwoner zitten we ruim 
boven het Vlaamse gemiddelde. Niet alleen de schulden zijn 
hoger in onze gemeenten. Er worden ook veel meer asociale 
belastingen en retributies opgelegd door het gemeentebestuur. 
Je kan het zo gek niet bedenken of het wordt belast. Voor de 
N-VA is het een prioriteit om de schuldenberg af te bouwen en 
de belastingen te verlagen.

N-VA wil investeren in en voor mensen
Miljoenen worden gespendeerd aan prestigeprojecten: het 
sportpak, het landschapspark, de renovatie van de Nestel 
sloegen een gat in de begroting. Daarnaast loopt de prijs van 
de renovatie van De Kollebloem compleet uit de hand. Onze 
gemeente heeft geen nood aan meer megaprojecten, maar aan 
investeringen in en voor mensen. Het is voor ons belangrijk 
dat er geïnvesteerd wordt in alle deelgemeenten zodat zij hun 
lokale identiteit en leefbaarheid behouden. 

N-VA wil behoud open ruimte en groen
Ook wat natuur betreft laat dit bestuur geen kans onbenut om 
groene ruimtes en overstromingsgebieden vol te betonneren. 

Zo is het landschapspark in Puurs meer een ‘landschapspar-
king’ dan een ‘landschapspark’ en zijn onze mooie Scheldeoe-
vers volgebouwd met appartementsgebouwen. Als het gemeen-
tebestuur voortdoet zoals de afgelopen decennia, dan blijven er 
binnenkort geen open ruimtes meer over.

Daarnaast willen wij dat er meer wordt geïnvesteerd in zonne-
panelen. Om de productie van hernieuwbare energie een boost 
te geven, neemt onze gemeente het initiatief om te ‘zonnedelen’. 
Zo kan wie zelf geen zonnepanelen kan leggen meegenieten 
van het rendement van groene energie.

N-VA wil een doordacht verkeersbeleid 
Door onze ligging aan de A12, N16 en N17 is onze gemeente 
het slachtoffer van heel wat sluipverkeer door onze dorpsker-
nen. Denk maar aan de Veurtstraat in Breendonk, de Sint-Ka-
tharinastraat in Ruisbroek, de Berkenkant in Kalfort en het 
centrum van Oppuurs & Sint-Amands. In die buurten staat de 
leefbaarheid onder druk.
Bovendien wordt het voor onze inwoners steeds moeilijker om 
zich te verplaatsen in hun eigen gemeente. Door het plaatsen 
van intelligente verkeerslichten en een aangepaste weginrich-
ting zorgen we ervoor dat de doorstroming op de gemeentelijke 
hoofdwegen gevrijwaard wordt en kunnen de dorpskernen 
verkeersluw worden ingericht.

Verandering 
noodzakelijk

Lijsttrekker Jan Van Camp en afdelingsvoorzitter Erwin Mertens

De N-VA heeft een            voor  
Puurs & Sint-Amands.
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Kruispunt Wilgenweg, Kattestraat, Pandgatheide

Verkeerssituatie blijft onveilig
In 2014 ging het huidige gemeentebestuur het engagement aan om  
van de Pandgatheide de enige toegangsweg voor zwaar verkeer naar  
de kmo-zone te maken, het verkeer door Oppuurs-centrum te vermin-
deren en automobilisten te overhalen om de N17 te gebruiken en tot 
slot ook de snelheid te verlagen. 

Woorden, maar geen daden
Vier jaar later is de verkeerssituatie wel veranderd, maar niet verbeterd. De beloofde 
geplande nieuwe baanreflectoren, de snelheidsremmers, de oranje knipperlichten en 
ribbelstroken aan beide zijden van de Wilgenweg zijn er nog steeds niet.

Kruispunt zorgt voor verwarring en onveilige situatie
Feit is dat het kruispunt voor de nodige verwarring zorgt, waardoor er nog meer ver-
keersonveilige situaties ontstaan. Zo rijden er auto’s langs de verkeerde kant van de weg 
om de druppelvormige verhoging te omzeilen om hun auto niet stuk te rijden. Ook 
bussen en vrachtwagens doen dat, met alle gevolgen van dien. Daarnaast is het bijna 
onmogelijk om van de Wilgenweg naar de Kattestraat te rijden zonder over de verhoging 
heen te rijden.

Nog steeds zwaar verkeer in Oppuurs-centrum
Helaas komt het zwaar verkeer nog steeds door Oppuurs-centrum gereden. Ook de fietsersoversteek is  
allesbehalve veilig. De nodige opvallende verlichting én in het oog springende wegmarkering, ontbreken.

 

Vier dode buizerds

N-VA vraagt duidelijke actie van de gemeente
Eind maart vond Natuurpunt maar liefst vier dode buizerds in Overheide en Achterheide in Puurs/
Liezele. Het werd snel duidelijk dat de dieren geen natuurlijke dood stierven. En onderzoek wees uit dat 
er vergif is gebruikt. De N-VA wil dat het gemeentebestuur deze zaak serieus neemt en zich burgerlijke 
partij stelt.

Gemeente moet initiatief nemen
Het doelbewust schade toebrengen aan onze natuur door het vergifti-
gen van deze mooie vogels is een echte schande. We mogen echter geen 
groepen veroordelen voordat we meer over deze zaak weten. Mocht er 
iemand zijn die doelbewust vergiftigd aas achterlaat, dan hebben we een 
groot probleem. Deze vier buizerds zijn dan misschien maar het topje van 
de ijsberg. Zijn bijvoorbeeld honden van wandelaars in Overheide dan 
nog veilig? N-VA Puurs-Sint-Amands vraagt de gemeente om zich met 
deze zaak bezig te houden en alle kanalen in te schakelen om de eventuele 
daders te vinden. 
“Terwijl iedereen verheugd was om de terugkeer van de wolf in Vlaande-
ren, moeten we vaststellen dat er in onze streek mogelijk mensen zijn die 
roofvogels als schadelijk beschouwen en hen vergiftigen”, aldus lijsttrek-
ker Jan Van Camp. “De gemeente moet een duidelijk signaal geven en zich 
burgerlijke partij stellen.”

Wat voor soort vogel is de buizerd? 
De buizerd jaagt gebruikelijk in open land, maar nestelt zich in bosranden. Normaal gesproken bestaat de prooi van een buizerd 
voornamelijk uit kleine zoogdieren, amfibieën (zoals kikkers) en kleine vogels, maar hij is bij gelegenheid ook een aaseter.  
Vanaf de laatste decennia van de 20ste eeuw is het buizerdbestand in de Benelux verveelvoudigd ten opzichte van de jaren 
zestig, toen de vogel door gebruik van pesticiden daar bijna verdwenen was. 

Financiële toestand Puurs-Sint-Amands baart zorgen
Besturen is vooruitzien en financieel verantwoorde keuzes maken. En dat heeft de huidige CD&V-LOS-coalitie de afgelopen 
jaren juist niet gedaan. De financiële toestand van Puurs-Sint-Amands baart dan ook grote zorgen. 

Fusie: too little too late
Iedereen in Sint-Amands was er al jaren van overtuigd dat onze gemeente te klein was van bij de vorige fusiebeweging in 1976. De 
norm van toen was 20 000 à 25 000 inwoners. Met de huidige voorgestelde fusie tussen Puurs en Sint-Amands halen we nu een aantal 
van 25 000 inwoners. Kortom, naar de maatstaven van 40 jaar geleden voldoende, naar de maatstaven van 2018 te weinig. Een fusie 
met Bornem erbij was dan ook veel beter geweest.

Schulden stijgen door fusie
Daarnaast zien de inwoners van Sint-Amands door die geforceerde fusie de schuld per inwoner stijgen 
van 1 222 euro naar 2 200 euro. Of zoals enkele inwoners op onze N-VA-enquête schreven: “Het be-
stuur moet leren de tering naar de nering te zetten.” De financiële toestand van onze gemeente baart 
velen zorgen. “Stevenen we na de opgedrongen fusie af op een nog groter debacle”, vragen inwoners 
zich af. 

Financiële bonus fusie opgesoupeerd 
Met een megalomane bouwwoede en tal van prestigeprojecten loopt het huidige bestuur in Puurs en 
Sint-Amands tegen de financiële limiet aan. Meer nog, de financiële bonus van de fusie is al opgesou-
peerd. Een deel van de schuld werd bovendien doorgeschoven naar het autonoom gemeentelijk bedrijf. 

Lavinia De Maeyer
Gemeenteraadslid

Jan Van Camp, lijsttrekker

Julien Janssens, afdelingsondervoorzitter

Verhuis huisartsenwachtpost

Prettig zaken doen met de gemeente Puurs
De huisartsenwachtpost verhuist binnenkort van de Pfizer-site naar een gebouw vlakbij de huidige brandweer-
kazerne. Er wordt een stuk gemeentegrond verkocht aan de firma Viabuild, die het gebouw mag optrekken. De 
huisartsenwachtpost betaalt gedurende vijftien jaar een huur van 3 880 euro per maand aan Viabuild. Boven-
dien zal de gemeente zich ook garant stellen voor het betalen van de huur en dit gedurende vijftien jaar. Daar 
knelt het schoentje.

Risico’s zijn voor de gemeente
Mocht de huisartsenwachtpost binnen de vijftien jaar opnieuw 
verhuizen, dan draait de gemeente op voor het betalen van de 
huur of het zoeken van een nieuwe huurder. Alle financiële en 
commerciële risico’s zijn voor Puurs, de baten zijn voor Viabuild.

Een kleine rekensom
Een kleine rekensom leert dat deze firma over een periode van 
vijftien jaar een gegarandeerde winst maakt van 60 000 euro. Bo-
vendien krijgt het bedrijf na 20 jaar een gebouw in eigendom met 
een waarde van minstens 1 000 000 euro. 

Indien Puurs het gebouw zelf zou laten bouwen – zoals men voor 
het Rode Kruis doet – de huur zou ontvangen van 3 880 euro én 
de risico’s zou dragen (wat nu ook zo is), dan was de gemeentekas 
na vijftien jaar 60 000 euro rijker en had de gemeente een gebouw 
met een waarde van ongeveer 1 000 000 euro in handen.

Puurs gaat wel erg ver
De burgemeester beweert dat het niet de taak is van een gemeente 
om gebouwen te verhuren, maar in het contract staat dat ze het 
gebouw en de grond kan terugkopen aan marktconforme prijzen, 
als de huisartsenwachtpost dat niet doet. Dus Viabuild krijgt ook 
nog eens een gegarandeerde koper aangeboden mocht dat nodig 
blijken.

In haar grenzeloze ambitie om de 
wachtpost hier te houden, is het 
gemeentebestuur wel erg ver gegaan. 
Voor de Puursenaar is dit, om in me-
dische termen te blijven, een financiële 
aderlating.

Guy Cools  
Gemeenteraadslid



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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