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V.U.:  JULIEN JANSSENS, LIVIEN VAN DER LOOYSTRAAT 5, 2890 SINT-AMANDS

N-VA Sint-Amands zoekt nog enkele mensen die begaan zijn met onze gemeente en met 
haar inwoners: teamspelers die zich willen engageren in onze afdeling en samen naar de 
kiezer willen trekken in oktober 2018.

Wenst u mee te werken aan de kracht van Verandering in Sint-Amands, Oppuurs en Lippelo 
of wenst u lid te worden? Neem dan contact op met onze bestuursleden of via  
sint-amands@n-va.be.

Lippelo
Patrick De Luca 
gemeenteraadslid en fractieleider 
Provincialeweg 94 - 052 21 78 93 - patrick.deluca@n-va.be 

Oppuurs
Lavinia De Maeyer 
gemeenteraadslid en OCMW-raadslid 
Oppuursdorp 88 - 0477 43 66 99 - lavinia.demaeyer@n-va.be 

Sint-Amands
Julien Janssens 
afdelingsvoorzitter 
Livien Van der Looystraat 5 - 0475 95 89 09 - julien.janssens@n-va.be

Zet uw schouders onder N-VA Sint-AmandsN-VA luistert naar u

Wekelijks worden onze bestuurs-
leden aangesproken door 
bezorgde burgers. Het gaat 
meestal over zaken die mislopen 
in onze gemeente. 

Daarom willen we de thema’s, die 
de burgers duidelijk nauw aan het 
hart liggen, aan bod laten komen 
en u hierover verder informeren. 

Ondertussen blijven we als partij 
in de oppositie de meerderheid op 
haar verantwoordelijkheid wijzen.

Het is duidelijk dat de meerder-
heid veel van haar verkiezings-
beloften vergeten is en dat de 
burger in de straat dit niet langer 
pikt. 

En terecht, want het beleid 
van de laatste jaren leidt ons 
rechtstreeks naar de financiële 
afgrond. 

In dit blad lichten we dit verder 
toe, want wij luisteren wel naar 
onze inwoners.

Julien Janssens,  
afdelingsvoorzitter

 Philip Van den Brande, Lavinia De Maeyer, Julien Janssens, Patrick De Luca, Vlaams   
   volksvertegenwoordiger Marc Hendrickx en Aimé De Decker

Samen staan we sterk en kunnen we 
eindelijk een nieuwe wind laten waaien 
in onze gemeente en in Klein-Brabant.

N-VA is voorstander van 
fusie Klein-Brabant 
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N-VA is voorstander van fusie Klein-Brabant
Fusie met Puurs én Bornem

De laatste weken heeft u in de lokale pers misschien gelezen 
over de geplande fusie tussen Sint-Amands en Puurs. Plots 
is onze burgemeester namelijk tot de vaststelling gekomen 
dat onze gemeente het in de toekomst financieel niet meer 
alleen aankan. 

Hoewel de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
al jaren waarschuwt dat de inkomsten van de gemeenten 
onder druk komen te staan, was de meerderheid hier 
blijkbaar niet van op de hoogte. 

Telkens als er vragen gesteld werden over de gemeentelijke 
financiën, antwoordde de meerderheid dat alles financieel 
in orde was. Nu kan een fusie ineens niet snel genoeg gaan. 
De N-VA geeft graag enige toelichting.

Waarom Bornem?
Fusies van gemeenten worden onvermijdelijk. Veel gemeenten 
zijn momenteel te klein en kunnen niet langer kwaliteitsvolle 
dienstverlening aan hun burgers garanderen. Bovendien wil 
de Vlaamse Regering dat de gemeenten sterker worden en 
meer bevoegdheden krijgen. Een vrijwillige fusie kan dus een 
antwoord bieden op de vele nieuwe noden die door de jaren 
heen lokaal ontstaan zijn.

N-VA Sint-Amands is niet tegen een fusie, maar wijst er graag 
op dat de voorgestelde fusie met Puurs niet zal volstaan om de 
extra bevoegdheden en toekomstige uitdagingen aan te pakken.
Een aantal factoren zijn daarbij belangrijk: het inwonersaantal, 
de socio-economische omgeving, de oppervlakte, de ruimtelijke 
logica van de gemeente en de draagkracht van de inwoners.

Als we elke factor bekijken, is het logisch om ook 
Bornem bij de fusiegesprekken te betrekken:

1. Voor wat de schaal betreft, zou de fusie tussen Puurs en 
Sint-Amands een gemeente opleveren van ongeveer 25 000 
inwoners. Dat aantal is groter dan de huidige situatie, maar 
schommelt nog steeds rond het Vlaamse gemiddelde. Bij een 
fusie tussen de drie gemeenten van Klein-Brabant, dus met 
Bornem erbij, zouden er 45 000 inwoners zijn. 
 
Een gemeente met een dergelijke schaal zou pas echt de 
dienstverlening kunnen aanbieden waar onze inwoners voor 
betalen en recht op hebben. 

2. Bestuurlijk werken Puurs, Bornem en Sint-Amands al 
samen in de Politiezone Klein-Brabant en tal van andere 
gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het is inderdaad zo 
dat de samenwerking tussen Puurs en Sint-Amands verder 
staat dan die met Bornem, maar dat staat een fusie met drie 
niet in de weg. 

3. Door Puurs en Sint-Amands loopt de N17 en door Puurs en 
Bornem loopt de N16 als voornaamste verkeersas. Willen we 
de mobiliteitsproblematiek in onze regio efficiënt aanpakken, 
is samenwerking op het niveau van een gemeente Klein-
Brabant het meest aangewezen. 

4. Het openbaar vervoer laat nog steeds te wensen over in Klein-
Brabant. Zo is het nog steeds onduidelijk of er in het weekend 
een treinverbinding met Antwerpen zal komen. Daarnaast 
komt de Lijn nog steeds “de brug niet over”. Een gemeente van 
45 000 inwoners kan in die dossiers meer forceren. 

5. Op economisch vlak zou een fusie van de drie gemeenten 
een einde maken aan de zinloze concurrentie om bedrijven 
aan te trekken naar de verschillende industrieterreinen. Door 
een betere coördinatie zou er minder werk zijn en zouden we 
spaarzamer kunnen omgaan met open ruimte.

Klein-Brabant in het hart van onze inwoners

Tot slot bestaat Klein-Brabant niet alleen als regio, maar ook in de 
hoofden en harten van onze inwoners. Onze gemeenten gelegen 
aan de Scheldebocht in de zuidwestelijke hoek van de Provincie 
Antwerpen hebben een aparte dynamiek en zijn op elkaar gericht, 
zeker ook in het verenigingsleven. Deze fusie zou dan ook veel 
natuurlijker zijn dan de artificiële fusie van Puurs en Sint-Amands 
tot ‘Puurs aan de Schelde’.

De krappe timing is geen argument om Bornem niet bij de 
fusiegesprekken te betrekken. De burgemeesters van Sint-
Amands en Puurs verklaarden immers dat de fusie tussen Puurs 
en Sint-Amands pas iets van de laatste maand is. Als er ernstige 
gesprekken opgestart worden, staat niets een definitieve beslissing 
tot een fusie van Klein-Brabant in december in de weg.
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Fusie met Puurs én Bornem

De laatste weken heeft u in de lokale pers misschien gelezen 
over de geplande fusie tussen Sint-Amands en Puurs. Plots 
is onze burgemeester namelijk tot de vaststelling gekomen 
dat onze gemeente het in de toekomst financieel niet meer 
alleen aankan. 

Hoewel de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
al jaren waarschuwt dat de inkomsten van de gemeenten 
onder druk komen te staan, was de meerderheid hier 
blijkbaar niet van op de hoogte. 

Telkens als er vragen gesteld werden over de gemeentelijke 
financiën, antwoordde de meerderheid dat alles financieel 
in orde was. Nu kan een fusie ineens niet snel genoeg gaan. 
De N-VA geeft graag enige toelichting.

Niets geleerd uit het verleden
Veertig jaar geleden vond de eerste verplichte gemeentefusie 
plaats. Toen was er eerst voorzien om Sint-Amands bij 
Bornem te voegen en Oppuurs en Lippelo bij Puurs. De 
toenmalige burgemeester van Sint-Amands wilde echter 
zijn eigen speeltuintje hebben en zo kwam de fusiegemeente 
Sint-Amands tot stand. Voor de N-VA is het duidelijk dat 
fusies om politieke redenen nooit goed zijn. 

We werden opgezadeld met de hoogste belastingen van 
de streek, een verkeerde inplanting van een kmo-zone 
en het dorpshuis, gevaarlijke verkeerssituaties, te kleine 
ronde punten, onlogisch ingerichte kruispunten, een totaal 
verwaarloosd rioleringsstelsel, een slecht of zelfs ontbrekend 
fietspadennetwerk, het meest ondermaatse openbaar 
vervoer van de hele provincie en uitgestorven dorpskernen.

Gaan we die vergissing nog eens maken? Gaan we nog eens 

enkel om politieke redenen een fusie aan? Gaan we nog eens 
veertig jaar verliezen? Wat een duister toekomstbeeld. 

Oproep tot verstand en visie
De N-VA doet bij deze een oproep tot verstand en visie. 
Ga voor een fusie, maar ook met Bornem. Ga voor een 
gefusioneerd Klein-Brabant. Stel uw persoonlijke verlangens 
aan de kant en denk aan de inwoners.

Wat de meerderheidscoalitie in Sint-Amands betreft, 
kunnen we samen met u enkel vaststellen dat handelen 
achter de rug van de coalitiepartner alle vertrouwen in 
elkaar wegneemt. Waar geen respect is voor de ander, is een 
goede samenwerking onmogelijk. 

Aan ons allen om erover na te denken of zulke houding kan 
bijdragen tot een goed bestuur van onze kleine habitat die 
we ‘thuis’ noemen.

Weetjes uit onze gemeente

• Wist je dat onze gemeente onvoldoende geld in kas heeft om de 
geplande uitgaven te financieren? De N-VA had gehoopt op meer 
verantwoordelijkheidszin van de meerderheid.

• Het ‘onafhankelijk’ studiebureau dat de meerderheid heeft 
aangesteld om de fusie te onderzoeken, is hetzelfde als het bureau 
dat de al geleverde propaganda ontworpen heeft. Het wordt 
betaald vanuit de gemeentekas van Puurs.

• De N-VA betreurt het dat gebouwen en infrastructuur door ons 
gemeentebestuur niet preventief onderhouden worden. Dat blijkt 
uit de talloze niet meer leesbare verkeersborden en wegwijzers en 
de onverzorgde en verwaarloosde staat van meerdere gebouwen. 

• Door een niet eenduidig beleid van het gemeentebestuur komen 
er in Sint-Amands appartementen bij, maar zijn er steeds minder 
parkeerplaatsen. Die toegenomen parkeerdruk dreigt de 
leefbaarheid van de inwoners te ondermijnen.

• De gemeente doet geen enkele inspanning om de straten in Sint-
Amands deftig op te kuisen nadat er gewerkt werd. De N-VA hoopt 
dat de talrijke zandhopen snel verdwijnen.

 Hopelijk verdwijnen de zandhopen op de straten van Sint-Amands snel.
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /


