
PUURS BREENDONK, RUISBROEK
LIEZELE, KALFORT

  puurs@n-va.be I  www.n-va.be/puurs I jaargang 2017 I nr. 3 I september
V.U.: ERWIN MERTENS, GROENSTRAAT 56, 2870 PUURS

Gemeente Puurs niet klaar voor de toekomst

Om de fusie tussen Puurs en Sint-Amands te  
bestuderen bestelde de gemeente een studie bij een 
onafhankelijk studiebureau. Wat blijkt? Niet alleen 
Sint-Amands staat er slecht voor. De vergrijzing, de 
stijgende pensioenlast en de verminderde inkomsten 
uit belastingen geven volgens het studiebureau ook de 
gemeentefinanciën van Puurs een stevige knauw.

Meer uitgaven, minder inkomsten
Het rapport is ontluisterend voor de gemeente. Zo zullen de 
pensioenlasten voor vast benoemd gemeentepersoneel jaarlijks 
stijgen met 3,5 procent. Daarnaast zal de vergrijzing er tegen 
2030 voor zorgen dat de gemeente 14 procent minder ontvang-
sten haalt uit de aanvullende personenbelasting. Een stevige 
aderlating, want Puurs haalt 24 procent van zijn inkomsten uit 
deze belasting

Elke Vlaamse gemeente wordt met deze fenomenen gecon- 
fronteerd, maar Puurs – dat volgens het bestuur zoveel beter 
wordt bestuurd – krijgt een wel erg serieuze klap.  
 
De wankele financiële gezondheid van onze gemeente blijkt 
overduidelijk uit het feit dat de autofinancieringsmarge -zeg 
maar de financiële gezondheid- van onze gemeente daalt met 
maar liefst 33 procent!

Morgen hetzelfde 
doen als vandaag is slecht bestuur
Door de fusiebonus van 500 euro schuldovername per inwoner 
krijgt de gemeente een unieke kans om de torenhoge schuld die 
het huidige bestuur heeft opgebouwd te verlagen. Maar deze 
bonus is geen excuus om het huidige beleid verder te zetten. Als 
de gemeente verder doet zoals vandaag staan we binnen de  
kortste keren weer waar we vandaag staan: tot over onze oren in 
de schulden.
 
Fusiebonus verstandig gebruikten
Voor N-VA Puurs is het duidelijk: we moeten de fusiebonus van 
13 miljoen euro gebruiken om de gemeentefinanciën te saneren. 
Daarnaast mogen we noodzakelijke investeringen niet  
negeren. De focus moet daarbij liggen op veilige fietspaden, 
veilige schoolomgevingen en een efficiënte dienstverlening in 
alle deelgemeenten.

“Het huidige beleid 
voortzetten geeft 
de gemeentekas 
een fikse knauw.” 

Jan Van Camp, 
fractieleider N-VA Puurs

“De gemeente 
moet de fusie-
bonus gebruiken 
om de schulden 
te verlagen.”

Erwin Mertens, 
voorzitter N-VA Puurs

Nooit meer schulden in Puurs p.2 Woon jij in een jachtgebied? p.3
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Resultaat van vijf jaar huidig bestuur

Elk jaar 1,5 miljoen gemeenteschuld erbij 
Een jaar voor de verkiezingen staan de Puurse finan-
ciën er zeer slecht voor. Onder het huidige bestuur is 
de schuld van onze gemeente tien jaar lang constant 
gestegen. In 2006 bedroegen de schulden nog 24 mil-
joen euro, vandaag is dat al 39 miljoen euro. Tegen 
de verkiezingen van oktober 2018 komt daar nog 
eens drie miljoen bij, om te eindigen op 42 miljoen 
euro. Omgerekend is dat 2 500 euro per inwoner. 
Nog nooit had Puurs zoveel schulden!

Het schuldenniveau is daarmee zo hoog geworden dat de  
afbetalingen en intrest erop een fiks deel uit de jaarlijkse  
begroting happen. Dat is dus geld dat we niet voor ‘gewoon’ 
beleid kunnen gebruiken. 

Prestigeprojecten kosten handenvol geld
Wat deze schuldenberg nog verergert zijn de prestigeprojecten 
van dit bestuur. Drie miljoen voor het sportpark, meer dan twee 
miljoen voor een landschapspark: dat is zeer veel geld. Zeker als 
je weet dat de gemeente al verschillende parken heeft. Daarnaast 
loopt de prijs van de renovatie van cc De Kollebloem compleet 
uit de hand. 

Om al deze schulden te betalen, heft het huidige bestuur zeer 
veel en zeer hoge belastingen. De aanvullende personenbelas-
ting, de opcentiemen op het kadastraal inkomen en de algemene 
gemeentebelasting: allemaal liggen ze een pak boven het Vlaam-
se gemiddelde.

Belastingen à volonté, maar geen vreemdelingentaks
Eén belasting voert de gemeente echter niet in: die voor het afle-
veren van de verblijfskaarten voor vreemdelingen, beter gekend 
als de vreemdelingentaks. Het invoeren van een dergelijke bij-
drage van 50 euro is voor N-VA Puurs nochtans billijk, redelijk, 
nuttig en onvermijdelijk. 

Billijk, want het komt neer op een correcte vergoeding voor 
gemaakte onkosten. Redelijk, want het bedrag is bescheiden 
en komt overeen met de vergoedingen die in onze buurlanden 
worden gevraagd. De vreemdelingentaks is ook nuttig, want de 
ontvangsten komen volledig aan de gemeente toe. En ze is on-
vermijdelijk. Andere gemeenten zullen ze immers ook invoeren.

Vijver Fort van Liezele in slechte staat
Het zal u deze zomer zeker zijn opgevallen: het waterpeil van de  
vijver rond het fort van Liezele staat alarmerend laag. En dat is nog 
niet het ergste. Omdat de gemeente de vijver verwaarloost, is de oever 
in slechte staat. Voor N-VA Puurs is het onbegrijpelijk dat er  
miljoenen worden uitgetrokken voor dure parken, maar dat de  
vijver van het fort verkommert.
Vissers trekken aan alarmbel
Door het droge weer deze lente en zomer zakte het waterpeil van 
de vijver aan het fort naar een alarmerend niveau. Hierdoor was 
het voor de vissers zeer moeilijk om hun hobby te beoefenen en 
daalde de kwaliteit van het water. Een eenvoudige oplossing zou 
zijn om het water in de winter hoger te laten komen als buffer 
voor een droge zomer.

Eiken dreigen in vijver te vallen
Een ander probleem is dat de oever van het fort slecht onder-
houden is. Langs grote stukken heeft het water diepe inhammen 
onder de oever gesleten. Mooie eiken die tientallen jaren oud 
zijn, staan als het ware enkel op hun wortels en zullen, als er 

niets gebeurd, 
binnenkort in de 
vijver vallen.  
 
N-VA Puurs vindt het onbegrijpelijk dat er miljoenen wordt 
gegeven aan een landschapspark aan het fort, 
maar dat de vijver die de locatie uniek maakt 
voor vissers, fietser en joggers aan zijn lot 
wordt overgelaten. We vragen een dringend 
actieplan van het gemeentebestuur,  
in samenspraak met alle  
betrokkenen.

“Nooit had Puurs 
zoveel schulden.” 

N-VA-fractieleider  
Jan Van Camp

  De eiken aan de oevers dreigen 
in het water te vallen

  Gerd Hofmans,  
N-VA-bestuurslid



3

www.n-va.be/puurs

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Was het nu 50 of 70?
Wie van de rotonde aan de Appeldonkstraat naar Ruisbroek rijdt, 
ontdekt daar een bizarre situatie. Eerst staat er een verkeerbord van 50 
km/uur, iets verder staat eentje van 70 en nog iets verder weer eentje 
van 50. Bizar, onduidelijk en vooral ook gevaarlijk voor iedereen die 
langs deze weg Ruisbroek binnenrijdt. De N-VA vraagt daarom om 
het bord van 70 te verwijderen en over het ganse traject een zone 50 te 
hanteren, tot de start van de dorpskern. 

De verkeerborden en verkeersremmers in de Sint-Katharinastraat  
moeten bovendien beter onderhouden worden. Zo valt de verkeers- 
remmer aan het Hof ter Zielbeek bij mist of schemerdonker bijna niet 
op. Beide maatregelen zouden alvast het sluipverkeer dat de Sint- 
Katharinastraat nu al geruime tijd teistert een halt toe roepen.

Woon jij in een jachtgebied?
Onlangs bleek dat privétuinen, lokalen van jeugdbewegingen en zelfs 
scholen als jachtgebied ingekleurd staan op de Geopunt-kaart van de 
Vlaamse overheid. In Puurs gaat het onder meer over de campus van 
Sjabi aan de Hof-ten Berglaan en de Chiro- en voetbalterreinen in 
Kalfort. Ook het kerkhof van Liezele is ‘jachtgebied’, net als de nieuwe 
woonwijken Branderveld, Koewei en Leuk. 

Dat deze terreinen, gebouwen en woonwijken zo maar meegerekend worden als jachtgebied, kan voor N-VA Puurs niet. Inwoners klagen 
dat zij sinds de opening van de eendenjacht op 15 augustus niet in hun tuin kunnen komen uit angst voor de hagel.

Gelukkig kan je je laten ‘uitkleuren’ uit zo’n jachtgebied. Daarvoor moet je een eigendomsbewijs indienen bij de betrokken  
arrondissementscommissaris. Omdat deze procedure niet voor iedereen even eenvoudig is, stelt N-VA Puurs voor dat de gemeente  
de inwoners hier een handje bij helpt. En ‘samen-aanvraag’ voor alle percelen van het publiek domein én van de aanvragende  
inwoners lijkt ons hierbij de beste optie.

Gemeente bouwt open ruimte vol
Van de mooie velden achter het Winkelveld en de Schipstraat in Kalfort, tot de groene ring rond Puurs. 
Overal heeft het gemeentebestuur plannen om de weinige groene ruimte die onze gemeente nog heeft, vol te 
bouwen. N-VA Puurs heeft een andere visie. Wij willen in de eerste plaats extra woningen zien in de  
bestaande dorpskernen.

Als we het gemeentebestuur voortdoet zoals de afgelopen decennia, dat blijft er binnenkort geen openruimte meer over in Puurs. Met 
alle nefaste gevolgen voor de vlotte bereikbaarheid van de gemeente tot gevolg. Bovendien hebben we de open ruimte nodig om water te 
laten insijpelen en te kunnen vasthouden. Dat zou helpen om droge periodes zoals dit voorjaar beter opvangen. 

Weilanden houden ook CO2 vast, wat landbouwers toelaat hun klimatologische voetafdruk te verkleinen. Maar ze kunnen ook her-
nieuwbare energie produceren en zich toeleggen op alternatieve eiwitbronnen.

N-VA wil dorpskernen versterken
Het huidige bestuur zit echter vastgeroest in oude patronen. Het koopt gronden op, waarvan Vlaamse studies aantonen dat er een  
grote kans overstromingskans is. Daarnaast bouwt dit bestuur zones die het zelf heeft aangeduid als ‘de groene ring rond Puurs’ steeds 
verder vol.

Voor N-VA Puurs is het duidelijk: we moeten extra woningen toelaten in de bestaande kernen van onze gemeente. Hoger bouwen in het 
centrum bijvoorbeeld en leegstaande panden herbestemmen. Overstromingsgevoelige of slecht gelegen percelen en groene landschappen 
snijden we beter niet aan. Voor ons welzijn en dat van toekomstige generaties.

  Jean-Pierre Raeymaekers,  
N-VA-bestuurslid
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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:     /     /


