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Veilig thuis in een welvarend Puur - Sint-Amands
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Volkstuintjes goed voor de biodiversiteit  
en het buurtgevoel  

De vraag naar volkstuinen in onze gemeenten is groot. Zo is er na de succesvolle volkstuin “Liezelevelt” in Liezele ook 
in Ruisbroek een volkstuintje opgestart. N-VA pleit er dan ook voor om geschikte locaties voor nieuwe volkstuinen in te 
richten.

Een volkstuintje is een ontmoetingsplek voor de buurt waarvan de uitwerking en het beheer voor een groot deel het werk 
van de bewoners zelf zijn. Volkstuintjes, barbecues, een zandbak, geven een positieve, groene invulling van wat anders 
gedurende enkele jaren zou uitgroeien tot een braakliggend gebied. 

Bovendien worden ze door en voor de buurt onderhouden 
wat het gemeenschapsgevoel versterkt en werk uithanden 
van de gemeentelijke diensten haalt.

Daarnaast hebben de meeste mensen zelf geen eigen 
moestuin meer en een volkstuin biedt gezinnen de ruimte 
om zelf groenten en fruit te kweken. Een volkstuin kan 
worden ingericht als boomgaard, een moestuin of een 
kruidentuin. Dergelijk project kan bijdragen aan gezonde 
voeding, lichaamsbeweging, biodiversiteit en het milieu. 

N-VA heeft een hart voor dieren  

Dierenminister Ben Weyts wil in alle Vlaamse gemeenten 
een uniforme huisdierensticker voor noodgevallen 
verspreiden. Zo’n sticker maakt duidelijk welke dieren zich 
in een woning bevinden, zodat de hulpdiensten in het geval 
van een brand ook de huisdieren kunnen redden. Weyts 
geeft steden en gemeenten nu de mogelijkheid om in te 
tekenen op een uniforme huisdiersticker, die gedrukt wordt 
op kosten van de Vlaamse overheid. De lokale besturen 
moeten dan enkel nog instaan voor de verdeling. 

N-VA stelde tijdens de laatste gemeenteraad voor om 
deze stickers ook in onze gemeente in te voeren. Tot onze 
tevredenheid stemde het bestuur hier mee in en zullen deze 
stickers binnenkort te verkrijgen zijn. 
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Peggy Seeuws vierde plaats gemeenteraadsverkiezingen.

Jan De Haes Lijsttrekker, Erwin Mertens vijfde plaats provincieraadsverkiezingen

Met de N-VA bent u zeker  
van een veilig en welvarend 

Puurs en Sint-Amands.

Verkiezingskoorts 
drijft uitgaven omhoog!

De verkiezingen komen er aan en dat 
zullen we geweten hebben, de gemeen-
te spendeert honderdduizenden euro’s 
belastinggeld, uw geld, aan festiviteiten, 
terwijl de belastingen en schulden toren-
hoog zijn.

• Feestjaar 725 jaar Puurs: 242.813 euro
• Kunst in Puurs: 106.682 euro
• Daarnaast zijn de kosten van de “Zomer 

van Puurs” sinds 2014 meer dan 
verdubbeld. Van 47.345,10 euro in 2014 
naar 97 859,06 in 2017.

Ook lopen de kosten van de renovatie 
van cc De Kollebloem verder uit de 
hand. N-VA heeft vanaf het begin vragen 
gesteld over het kostenplaatje. In een 
eerste toelichting werden de kosten 
geraamd op een 6,5 miljoen Euro.  
 
Sindsdien zijn er echter een hoop extra 
lijken uit de kast gevallen:
• Renovatie cultureel centrum:  

6,6 miljoen euro
• Archief: 400.000 euro 
• Theater technieken: 570.000 euro
• Overige technieken en uitrustingen: 

250.000 euro
• Buitenaanleg: 460.000 euro
• Aankoop sanitair: 58.080 euro
• Digitale filmprojector: 45.970 euro
• Schijnwerpers: 140.700 euro
• Audiomateriaal: 62.780 euro

Totaal: 8.587.530 euro, 2 miljoen meer 
dan gepland!

Op 14 oktober 2018 zal u niet alleen uw vertegenwoordigers in de 
gemeenteraad kiezen, maar zal u ook uw stem kunnen laten horen op 
provinciaal niveau. Huidig gedeputeerde Jan De Haes uit Heist-op-
den-berg zal de lijst trekken voor het arrondissement Mechelen. Erwin 
Mertens zal van op de 5de plaats het provinciale project van onze partij 
mee ondersteunen. 

Als grootste fractie in het Antwerpse 
provinciebestuur kunnen we trots zijn 
op het werk dat we geleverd hebben: een 
geslaagde afslankingsoperatie, de aanleg 
van fietsostrades, de uitbouw van onze 
groendomeinen en de nota ruimte die de 
ruimtelijke verrommeling in onze provin-
cie een halt moet toeroepen.”

Ook in Puurs-Sint-Amands ondersteunt 
de provincie het bestuur met realisaties 
zoals de fietsostrade Bornem-Puurs. Kan-
didaat provincieraadslid Erwin Mertens 
licht toe: “Op vrijdag 27 januari 2017 werd 
deze snelle en veilige fietsverbinding offi-
cieel ingehuldigd nadat de laatste schakel 

werd afgewerkt, nl. de fietsbrug over De 
Vliet. Als kandidaat provincieraadslid wil 
ik ook in de toekomst dergelijke realisaties 
mee helpen verwezenlijken.” 

Jan De Haes, tevens lid van het partijbe-
stuur licht het partijstandpunt toe: “Als 
N-VA zijn we voor efficiënte, digitale 
en vooral slanke overheden met minder 
bestuurslagen. Het is de verdienste van 
N-VA dat het provinciale niveau al is 
afgeslankt. Zo werd het aantal mandaten 
gehalveerd. We spitsen ons nu toe op de 
grondgebonden kerntaken waarbij we  de 
gemeenten ondersteunen.”

Jan  
VAN CAMP
Lijsttrekker

Cathy  
DEDECKER
OCMW-raadslid



2 3

Veilig thuis in een welvarend Puurs - Sint-Amands www.n-va.be/verkiezingenverkiezingen@n-va.be

Bodem landschapspark Puurs verprutst Uitgevoerde werken een ramp;  
evaluatie dringend noodzakelijk.
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De evenementenweide van het Landschapspark in Puurs 
kampt met wateroverlast. Zelfs na een relatief droge maand 
april en mooi weer begin mei stonden er overal plassen. Dit 
is niet verwonderlijk, door met zware machines in het park 
te werken, de bodem om te woelen en delen te verharden en 
op te hogen is de natuurlijke afwatering totaal verstoord. 

Zelf met de drainagewerken die nu in allerijl worden gedaan 
zit het er dik in dat men natte voeten zal hebben op de evene-
mentenweide.

Het gebied aan het fort van Liezele was voor de werken een 
historisch, gevarieerde landbouwkouter, die perfect natuur-
lijk afwaterde. Een mooi gebied dat de belastingbetaler niets 

kostte en waar zachte recreatie zoals wandelen, fietsen en 
lopen reeds kon.

Met het landschapspark heeft gemeente gekozen om hier 
maar liefst 2 500 000 euro te verspillen en in plaats van 
met de natuur te werken, tegen de natuur te werken en het 
natuurlijk landschap te vervangen door een artificieel park, 
met veel beton, asfalt en gebouwen. 

Vleermuispopulatie onderdruk

Naast een chalet voor de vissers- en wandelclub komt er 
in het landschapspark immers ook een groot restaurant, 
waardoor er nog meer natuur zal worden gebetonneerd en de 
waterhuishouding nog meer zal worden verstoord. Bovendien 
zal dit restaurant voor de nodige geluids- en lichtoverlast 
zorgen, die de kwetsbare vleermuispopulatie die in het fort 
van Liezele huist, nog meer onder druk zal zetten.

Nu de werken in het centrum van Sint-Amands op hun einde 
lopen, na het terug openstellen van de Heidestraat en de Jan 
van Drogenbroekstraat dringt een evaluatie door de gemeente 
zich op. De klachten van de betrokken inwoners zijn legio, 
maar het gemeentebestuur is zoals altijd potdoof.

Geen rekening gehouden met buurtvergadering

Het is intussen voor iedereen duidelijk dat er totaal geen 
rekening werd gehouden met de resultaten van de voorlich-
tingsvergaderingen, noch met de opmerkingen gemaakt door 
de betrokken inwoners. Opvolging had heel wat problemen 
kunnen voorkomen. Te smalle rijbanen, ontoegankelijke gara-
ge-inritten, bomen voor de oprit, een rampzalige inkrimping 
van het aantal parkeerplaatsen tegenover een expansie aan 
appartementen, onzinnige verkeerscirculaties, slecht gelegde 
en slecht afgewerkte bestrating, niet vergoede schade aan 
woningen,…enz. De klachtenlijst eindeloos.

N-VA Puurs-Sint-Amands dringt er dan ook op aan om 
dringend overleg te organiseren tussen gemeente en inwoners  
om de huidige problematiek te bespreken en om tot snelle 
oplossingen te komen.

Julien  
JANSSENS
Ondervoorzitter 
N-VA Puurs-Sint-Amands

Geen bomen kappen voor verkaveling
Momenteel loopt er een openbaar onderzoek om een verkave-
ling aan te vragen in een bos aan de Dendermondsesteenweg 
en Sint-Jansstraat op de grens tussen Puurs en Sint-Amands. 
Hoewel er al huizen staan, ligt de verkaveling in ‘the middle of 
nowhere’ en moeten er bijna 100 hoogstammige bomen gekapt 
worden. Dit is onaanvaardbaar voor de N-VA!

Op 06-04-2018 werd er een openbaar onderzoek opgestart voor 
een verkavelingswijziging die in onze gemeente en in Sint-
Amands werd ingediend bij de provincie Antwerpen. In een bos 
aan de Dendermondsesteenweg en Sint-Jansstraat moeten 17 
percelen bouwgrond voor open bebouwing komen. Daarnaast 
moeten er voor het realiseren van de verkaveling 92 hoogstam-
mige bomen worden gerooid. Hoewel de provincie Antwerpen 
vergunningsverlener is in deze verkavelingswijziging heeft onze 
gemeente een rol in het organiseren van het openbaar onderzoek 
en als adviesverlenende overheid.

Voor N-VA Puurs-Sint-Amands is het duidelijk dat die verka-
veling er niet mag komen. De verkaveling ligt in bos, buiten het 
centrum van Lippelo en ver van alle voorzieningen. Bovendien 
leveren 17 huizen, meer dan 30 extra auto’s op, die elke dag over 
de reeds drukke N17 moeten. Daarnaast is het feit dat met deze 
verkaveling een mooi stukje natuur in onze gemeente verprutst 
wordt, een pure schande.

“Voor N-VA Puurs-Sint-Amands is het duidelijk dat de gemeente 
meer moet inzetten in kernversterking en verkavelingsaanvra-
gen die een aanslag zijn op onze openruimte negatief adviseren.

Lavinia De Maeyer gemeenteraadslid

“In plaats van met de natuur te werken, heeft de  
gemeente een mooi landschap verprutst”

Jan Van Camp, lijsttrekker

Landschap aangelegd 
door Gemeente Puurs 
prijs: 2.500.000 euro 

Authentiek landbouw 
landschap
prijs: 0 euro


