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Verder werken aan een beter Puurs
Beste inwoners van Puurs,

2016 loopt op zijn einde en 2017 staat voor 
de deur: hét aangewezen moment om sa-
men even onze gemeente te evalueren.

Het afgelopen jaar gebeurden er  
verschillende ernstige ongevallen op het 
Dorpshart. Voor ons moet het Dorpshart 
dus veiliger! De tweede fase van de  
werken daar is volgens ons een  
uitstekende moment hiervoor. 

Veiligheid voorop in Puurs
Onze gemeente wordt ook regelmatig  
opgeschrikt door diefstallen. De politie 
doet uitstekend werk, maar kan natuurlijk 
niet op alle plaatsen tegelijk zijn. In de 
deelgemeenten Ruisbroek en Breendonk 
richtten enkele bewoners een buurt- 
informatie-netwerk (BIN) op. Door samen 
een oogje in het zeil te houden, daalt niet 
alleen het aantal diefstalen maar is er ook 
meer sociaal contact met de buren.  
Dergelijke initiatieven juicht de N-VA toe.

Dankzij de inzet van onze raadsleden 
maakt de gemeente eindelijk werk  

van veilige fietspaden, denk maar aan de 
fietsostrade naar Bornem. Maar het kan 
nog veiliger en beter: zo is het fietspad aan 
de Veurtstraat in Breendonk een echte 
schande. Gelukkig neemt de gemeente nu 
eindelijk initiatief om straat en fietspad 
heraan te leggen.

Schuldafbouw is noodzaak
De N-VA is nooit een voorstander  
geweest van de peperdure projecten van 
het bestuur. Zeg nu zelf: is er nog nood aan 
een ondergrondse parking of een nieuw 
sportcomplex en moet het landschapspark 
in Liezele echt zo veel geld kosten?  
Onze gemeente heeft al een immense 
schuldenberg van 2 500 euro per persoon. 
Zou Puurs niet beter eerst die schulden 
afbouwen?

De N-VA blijft in 2017 verder werken aan 
een beter Puurs. Aan een veilige gemeente 
waar het goed leven is voor ons allemaal. 
Waar Puurs én de deelgemeenten even-
veel aandacht krijgen. Efficiënt en zuinig 
omspringen met uw belastinggeld: daar 
gaat het over.

Zebrapad nodig  
aan scholen en  
dienstencentra

De N-VA pleit voor een zebrapad 
aan scholen en dienstencen-
tra waar kinderen na de school 
worden opgevangen. De straten 
zijn daar weliswaar al een zone 30 
(waardoor een zebrapad juridisch 
niet nodig is) maar toch zien we 
voldoende redenen om er ook nog 
een zebrapad aan te leggen.

Enerzijds kan de situatie aan een 
school nooit veilig genoeg zijn. 
Daarnaast heeft een zebrapad 
het voordeel van de duidelijkheid. 
Automobilisten weten dat daar 
kinderen oversteken en zijn daarom 
extra alert. 

Daarnaast is het ook duidelijker 
voor de kinderen. Zij weten dat 
ze enkel of voornamelijk aan het 
zebrapad kunnen oversteken. 
Bovendien heeft een zebrapad ook 
een educatieve functie: kinderen 
leren er dat ze de straat niet overal 
zomaar mogen oversteken.

N-VA Puurs pleit ook voor een be-
tere signalisatie aan het zebrapad 
door borden te plaatsen die aan-
tonen dat het een oversteekplaats 
is voor kinderen waar voetgangers 
voorrang hebben.

“Ook in 2017 gaat de 
N-VA voor verandering 
en vooruitgang.” 
Erwin Mertens, voorzitter

N-VA Puurs wenst u een zalig kerstfeest en 
een prettig Nieuwjaar, met een goede gezond-
heid voor u, uw familieleden en vrienden.
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Beter voor het milieu, meer comfort
N-VA stelt centrale 
vuilnisophaling voor 
Afval is niet alleen slecht voor het milieu, het kost 
ook veel geld. Bovendien zorgt de ophaling voor 
overlast. Om te besparen en de overlast te beperken, 
stelt N-VA Puurs voor om bij nieuwe woonprojecten 
een systeem van centrale afvalophaling in te voeren. 
Daarnaast moeten we bekijken hoe we daar ook in 
bestaande appartementsgebouwen en wijken voor 
kunnen zorgen.

Centrale afvalomhaling zorgt ervoor dat burgers steeds 
hun afval kwijt kunnen, maar ook dat de geluidsoverlast en 
geurhinder voor omwonenden vermindert. De gemeente 
vermijdt dat bergen afval zich opstapelen aan de ingang van een 
appartementsgebouw of dat er zich files opbouwen achter een 
vuilniswagen. Ook het comfort en de hygiëne voor bewoners en 
gebruikers van een appartementsgebouw gaat erop vooruit als zij 
over een eigen, afgescheiden en voldoende verluchte afvalberging 
beschikken.

Voordelen voor iedereen
Appartementen, studio’s en kamers beschikken meestal niet 
over veel plaats om afval te sorteren en bij te houden. Om bij 
nieuwbouw en renovatie een optimaal afvalbeheer en selectieve 
inzameling te stimuleren, bevatten toekomstige bouwbepalingen 
best ook een afvalbepaling. 

Voor woonwijken zou men centrale afvalpunten kunnen 
organiseren. De voordelen zijn duidelijk: inwoners moeten niet 
wachten op de vuilkar om hun vuilzak buiten te zetten. Zij 
zullen dit lokaal kunnen wegbrengen wanneer het hen het beste 
uitkomt. Tenslotte houdt deze efficiëntere manier van werken 
door de vuilkar (minder stops) een besparing in.

Zorgbedrijf Klein-Brabant

OCMW Puurs gaat nauwer 
samenwerken met  
Sint-Amands
De OCMW’s van Puurs en Sint-Amands kregen 
op 23 september het goede nieuws dat de Vlaamse 
overheid hun gezamenlijke Zorgbedrijf Klein-
Brabant goedkeurt. N-VA Puurs is een sterke 
voorstander van samenwerkingen met naburige 
gemeenten. Een van de voornaamste voordelen is 
een betere dienstverlening tegen een betaalbare 
prijs. En dat allemaal met minder belastinggeld.

Beide besturen brengen volgende activiteiten onder in het 
Zorgbedrijf:

  woonzorgcentrum Sint-Pieter, inclusief de kamers voor 
kortverblijf

  de assistentiewoningen van Het Erf en de keuken van de 
campus Sint-Pieter

  het woonzorgcentrum Ter Schelde
  de groep assistentiewoningen Ten Dijke
  de keuken van de campus Ter Schelde, met inbegrip van de 

maaltijdbedeling

De algemene vergadering van Zorgverblijf Klein-Brabant 
bestaat uit de OCMW-raadsleden van Puurs en Sint-Amands. 
De raad van beheer telt vijf mensen uit Puurs, waaronder Cathy 
Dedecker, en drie Sint-Amandse leden. De algemeen directeur 
heeft een raadgevende stem. 

Kwaliteitsvolle zorg garanderen
De OCMW’s van Puurs en Sint-Amands tonen hiermee aan dat 
een vereniging tussen verschillende lokale zorgaanbieders wel 
degelijk mogelijk is. “In tijden dat het steeds moeilijker wordt 
om een betaalbare, kwalitatieve ouderenzorg te bieden, mag je 
de voordelen van deze lokale samenwerking niet onderschatten”, 
zegt OCMW-raadslid Cathy Dedecker. 

“Naast de schaalvoordelen vormen ook 
het flexibelere personeelsbeleid en de 
bedrijfsgerichte aanpak belangrijke 
troeven.” 

Dorpshart moet veiliger worden
De uitvoering van fase 2 van het Dorpshart 
gaat binnenkort van start. Op de hoek met de 
Stationsstraat worden een aantal huizen en een 
vroegere supermarkt afgebroken om het Dorpshart 
te vergroten. Naar aanleiding van deze werken, stelde 
gemeenteraadslid Guy Cools de vraag om ineens ook de 
verkeersveiligheid op het Dorpshart te verbeteren.

Huidige situatie onduidelijk en onveilig
Vele burgers en comités hebben in het recente verleden oplossingen 
en bijsturingen geformuleerd voor de verkeersstromen, gaande van 
een volledig autovrije zone tot het afbuigen van het autoverkeer, 
zodat dit elkaar niet meer moet kruisen op het Dorpshart zelf. 
Deze voorstellen maken duidelijk dat veel Puursenaars de 
verkeerssituatie op het Dorpshart chaotisch en onduidelijk vinden. 
Een aanrijding van twee jonge fietsers in augustus van dit jaar, met 
bijna fatale gevolgen, bewijst hun gelijk.

Bestuur doet niets
Van het gemeentebestuur zou je verwachten dat men deze 
bezorgdheden en voorstellen ernstig zou nemen en evalueren 
om vervolgens met een oplossing te komen die de duidelijkheid 
en de veiligheid moeten verbeteren, in de eerste plaats voor de 
voetgangers en de fietsers.

Groot was dan ook onze verwondering toen de bevoegde schepen 
zei wat het gemeentebestuur wilde doen: … niets! 

De burgemeester liet het bij wat vage beloften: “We zullen nog 
wel zien.” Het feit dat de bouwpromotor die het Dorpshart 
realiseerde de doorgang tussen de twee blokken afdwong, maakt 
dat de gemeente haar belofte voor een verkeersveilig dorpshart 
niet kan waarmaken.”

Gemeentebestuur blijft schulden maken
Op tien jaar tijd is de schuld van het bestuur van Puurs toegenomen met maar liefst 14 miljoen. In 2006 
stond de teller nog op 24 miljoen euro, in 2016 op 38 miljoen euro. Elke Puursenaar, groot of klein, jong 
of oud, draagt dus een schuld van 2 500 euro met zich mee. Hiermee scoort Puurs bijzonder slecht in 
vergelijking met het Vlaamse gemiddelde van 1 306 euro schuld per persoon.

Ook de komende jaren zal de schuld van de gemeente gestaag 
toenemen. Na het einde van deze legislatuur zal dit bestuur de 
Puursenaar hebben opgezadeld met een totale schuld van maar 
liefst 42 miljoen euro!

Dure projecten vreten aan de centen
“Dat het gemeentebestuur een dure smaak heeft is al langer 
duidelijk”, aldus N-VA-fractievoorzitter Jan Van Camp. 
“Luxeprojecten krijgen prioriteit in onze gemeente: drie miljoen 
voor het sportpark, twee miljoen voor een landschapspark. 
Zeer veel geld, zeker als je weet dat de gemeente al verschillende 
parken heeft.”

Daar komt nog eens 8,5 miljoen euro bovenop voor de 
renovatie van cultureel centrum De Kollebloem. En dat is 
nog maar de eerste raming; iedereen weet dat bouwen en 
verbouwen altijd meer kost dan voorzien. In Bornem was 
de renovatie van cultureel centrum ter Dilft voorzien op 
7,5 miljoen. Ondertussen is dat bedrag opgelopen tot 8,8 
miljoen euro. 

Afbetalen schulden is prioriteit voor N-VA
Momenteel profiteert de gemeente van de lage rente om haar 
schuldenberg betaalbaar te houden. Maar vroeg of laat zal die 
rentevoet weer gaan stijgen. Als dat gebeurt, zitten onze gemeente 
én de inwoners met een financiële kater. Voor N-VA Puurs is het 
dan ook een absolute prioriteit om 
de schuld, die als een zwaard van 
Damocles boven de toekomst van 
de Puursenaars hangt, af te lossen.

“Iedereen heeft recht op 
betaalbare ouderenzorg.”
Cathy Dedecker, OCMW-raadslid

“Maak van de werken aan 
het Dorpshart gebruik om 
de verkeersveiligheid te 
verhogen!”
Gemeenteraadslid Guy Cools

“Het gemeentebestuur  
heeft een te dure smaak,  
dat is duidelijk.” 
Jan Van Camp, N-VA-fractievoorzitter
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Ontdek de mens 

achter de politicus

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers
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www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

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:     /     /
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