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N-VA Puurs wil rotondes ter beschikking 
stellen van lokale ondernemers. Zij zor-
gen dan voor groenaanleg op de rotonde 
naar eigen ontwerp en voor onderhoud. 
In ruil mag het bedrijf naar elke invals-
weg toe een klein reclamebordje plaatsen. 
Dat geeft de groendienst van de gemeente 
meer tijd voor onkruidbestrijding in  
de zomermaanden én zet lokale  
ondernemers in de kijker.

Onkruid overal
Deze zomer bleef het onkruid op voet-
paden, parkings, goten en aanplantingen 
lang staan. Niet verwonderlijk, want net 
dan is de groendienst overbevraagd: gras 
maaien en hagen scheren kan je namelijk 
niet zomaar uitstellen. Omdat onvoldoende 
personeel ingezet kan worden om het 
onkruid te bestrijden, tiert het dus welig. 
Daarom stelde N-VA Puurs in de  
gemeenteraad voor om de rotondes in 
onze gemeente ter beschikking te stellen 
van lokale bedrijven. 

Burger, gemeente en ondernemer 
winnen allemaal
Als de openbare ruimte er goed uitziet, 

creëert dat meteen een positieve eerste 
indruk bij bezoekers en investeerders. 
Rotondes zijn daarvoor ideaal, want daar 
passeren soms duizenden mensen per dag. 
Het onderhoud ervan is echter duur en 
een behoorlijke last voor onze gemeente-
lijke groendiensten.  Zeker sinds zij geen 
pesticiden meer mogen gebruiken om het 
onkruid te lijf te gaan.

En ondernemer die een rotonde adopteert, 
onderhoudt die (of laat die door iemand 
onderhouden) gedurende een afgesproken 
termijn. In ruil daarvoor mag de adoptant 
promotie maken op de rotonde door mid-
del van een reclamebordje ter hoogte van 
elke invalsweg. 

Voor onze lokale ondernemers is dit 
een unieke kans om positief op te val-
len. Rotondes – heel zichtbare eilandjes 
in een knooppunt van drukke auto- en 
fietswegen – hebben immers een enorm 
promopotentieel. Bij de gemeentediensten 
komen dan weer heel wat uren vrij om hun 
andere onderhoudstaken uit te voeren. 
Iedereen wint er dus bij.

N-VA Puurs wil rotondes laten adopteren

Gespreksavond met 
Theo Francken

N-VA Puurs, Bornem, Sint-Amands en 
Willebroek nodigen u van harte uit op 
vrijdag 28 oktober 2016 op de  
gespreksavond met staatssecretaris 
voor Asiel en Migratie Theo Francken.

Programma:
  18.30 uur: gratis toegang
  18.30 uur – 20 uur: breugelbuffet 

+ 1 glas cava/fruitsap voor wie 
zich inschrijft voor dit buffet (niet 
verplicht)

  20 uur: verwelkoming andere leden 
en sympathisanten

  20.30 uur – 22 uur: presentatie 
(inclusief vragen & antwoorden) 
door Theo Francken

  22 uur – 23.30 uur: napraten

Hoe inschrijven?
Wil je deelnemen aan het buffet? 
Schrijf je dan vóór 18 oktober in via 
erwin.vandenabeele@n-va.be of  
0499 71 07 02. Het buffet kost  
20 euro per volwassene en  
10 euro per kind jonger dan 12 jaar. 
Uw inschrijving wordt bevestigd na 
ontvangst van de overschrijving.  
Stort het juiste bedrag op rekening-
nummer BE44 9730 5505 8345  
met vermelding van naam, gemeente  
en aantal deelnemers.

“In ruil voor ontwerp en onderhoud 
van de rotondes mogen bedrijven 
promotie maken op de rotonde.”
Jan Van Camp, N-VA-fractieleider

Vrijdag28 oktoberVanaf 18.30 uurZaal KloosterheideKloosterstraat 89, Bornem
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N-VA Puurs zit niet stil. Met Sonja Van Nimmen en Maarten Debie verwelkomen we namelijk een kersvers 
gemeenteraadslid en nagelnieuwe jongerenverantwoordelijke in onze afdeling. We zochten hen op voor een 
kort interview.

Nieuwe N-VA-bestuursleden in de kijker Buurtwinkel in Breendonk
Nog steeds geen schot  
in de zaak
Het is al tien jaar geleden dat de laatste buurtwinkel 
in Breendonk de deuren sloot. Sindsdien is het 
winkelaanbod er enorm verschraald. Vooral voor 
de oudere bevolking is dat een probleem. Voor hen 
wordt het steeds moeilijker om elke dag inkopen te 
doen. Vaak moeten ze een beroep doen op familie of 
vrienden om in Puurs of een buurgemeente te gaan 
winkelen.

Ook jonge en nieuwe bewoners, meestal tweeverdieners, die pas 
een lange werkdag in druk verkeer, verre verplaatsingen moeten 
maken, zijn de dupe van het ontbreken van een buurtwinkel.

Getalm met twee opties
Al sinds 2012 dringt N-VA-gemeenteraadslid Guy Cools 
er daarom bij het bestuur op aan om een buurtwinkel in 
Breendonk mogelijk te maken. Concreet zijn er twee opties 
mogelijk als locatie: de voormalige AVEVE en het de buurt van 
Veurt-Steenbossen. 

In de praktijk komt er echter maar geen schot in de zaak.  
De denkpiste van een winkel in de voormalige AVEVE gaat niet 
door en het ruimtelijk uitvoeringsplan voor Veurt-Steenbossen 
krijgt maar geen vaste vorm.

N-VA Puurs vindt dat het gemeentebestuur verantwoordelijk is 
voor zijn burgers en dat er dringend een oplossing moet worden 
gevonden voor een buurtwinkel in Breendonk. 

Na jaren vertraging, en meermaals aandringen van N-VA Puurs, is het fietspad langs de spoorlijn naar 
Bornem eindelijk een feit. Daarmee zet Puurs een stap in de goede richting, maar het werk is nog niet 
gedaan. Verschillende verbindingswegen schreeuwen om een veilig fietspad.

Ontbrekende fietsschakel langs spoorlijn 54
N-VA Puurs pleit al sinds het begin van deze legislatuur voor 
een veilige fietsverbinding tussen Bornem en Puurs. Met effect 
want dankzij het fietsfonds van de provincie, dat 80 procent 
betaalt van de 675 000 euro, is het fietspad een feit. 

Met een goede fietsverbinding naar Bornem zijn we al een eind, 
maar daarmee is het werk nog niet gedaan. Ook om het fietspad 
richting Oppuurs en Sint-Amands op een veilige manier Puurs-
dorp binnen te leiden, zijn werken nodig. Daarnaast ontbreekt 
nog op verschillende plaatsen in onze gemeente een écht veilig 

fietspad. Zo zijn de verbindingen tussen Liezele en Lippelo en 
tussen Liezele en Puurs gevaarlijk voor zwakke weggebruikers. 
Daarnaast is ook het fietspad aan de Veurtstraat in Breendonk 
die naam niet waardig.

Meer fietspaden nodig
Meer kwaliteitsvolle fietspaden zijn volgens N-VA Puurs 
absoluut noodzakelijk in onze gemeente. Ze maken het fietsen 
niet alleen aangenamer, maar ook veiliger, vooral voor de 
schoolgaande jeugd.

Fietspad aan spoorlijn is maar het begin
N-VA Puurs vraagt meer veilige fietspaden

Hoe organiseer jij je gezin in combina-
tie met je drukke job en nog heel wat 
nevenactiviteiten, Sonja?
Ik werk al bijna 15 jaar vier-vijfde 
waardoor ik op woensdag thuis ben om 
de kinderen na school op te vangen. 
Ook nu ze al wat ouder zijn, heeft dat 
voordelen, al is het maar taxi voor 
hen te spelen. Het is soms wel een hele 
organisatie om overal tijdig aanwezig 
te zijn. Maar ik probeer flexibel te zijn, 
goed te communiceren en hou steeds 
een agenda bij, zodat ik niets vergeet.

Heb je nog tijd voor eigen hobby’s?
Vijf jaar geleden zijn Joeri en ik gestart 
met dansen. Ik vind het belangrijk 
om samen iets te doen, plus het is 
zeer leuk en ontspannend! Daarnaast 
ben ik vrijwilliger bij het Rode Kruis 
in Ruisbroek, in een zeer toffe groep 

vrijwilligers! Ik ben gestart met een 
cursus EHBO en rolde er zo verder in.

Waarom kies je voor N-VA Puurs?
Het programma spreekt mij enorm aan. 
De N-VA heeft een duidelijke mening 
en houdt voet bij stuk. En met Bart De 
Wever hebben we een zeer getalenteerde 
voorzitter. 

In 2012 vroeg de toenmalige N-VA-
voorzitter, mijn overbuur Kurt Jacobs, 
of ik op de kieslijst van N-VA Puurs wou 
staan. Al snel bleek dat we politiek op 
dezelfde lijn zaten en dus stelde ik me 
kandidaat in 2012. 

Inmiddels ben je ingezworen als nieuw 
N-VA-raadslid. Vertel eens hoe dat 
gebeurde?
Als je 17de op de lijst staat, verwacht je 

nooit dat je in de gemeenteraad komt, 
dus het is een aangename verrassing. 
Maar ik ben ervan overtuigd dat ik 
samen met de andere N-VA-raadsleden 
vanuit de oppositie op het beleid 
kan wegen, met gerichte vragen en 
voorstellen. 

Hoe zie je jouw toekomst bij N-VA 
Puurs?
Aan de verkiezingen van 2018 denk 
ik nog niet. Mijn eerste doel is om te 
blijven werken voor de Puursenaars, in 
de gemeenteraad maar ook daar buiten. 
Daarna zullen we met een sterke lijst 
naar de volgende verkiezingen trekken 
en dan is het aan de kiezer.

Waarom kies je voor de N-VA, Maarten?
Ik kreeg mijn Vlaamsgezindheid 
mee van thuis uit en mijn studies 
geschiedenis sterkten mij daar verder in. 
De N-VA is volgens mij de enige partij 
die jongeren een economisch sterke 
toekomst kan geven. Ook de gemeente 
Puurs heeft nood aan de frisse ideeën en 
standpunten van de N-VA.

Heb je nog leuke hobby’s?
Mijn voornaamste hobby is het voetbal: 
ik probeer wekelijks het grote Club 
Brugge door het hele land te volgen. 
Bovendien bezoeken we af en toe nog 
eens een andere club of competitie met 
onze vriendenkring. Als ik dan eens 
thuis blijf, zit ik meestal met mijn hoofd 
verborgen in een boek of bereid ik een 
etentje voor de vrienden. 

En bovenop je job en je hobby’s komt nu 
nog je taak als jongerenvoorzitter?
Klopt. Dat wordt een erg drukke 
combinatie. Maar ik zie het volledig 
zitten om me voor de jeugd van Puurs 
in te zetten. En ik heb het grote geluk 
dat ik niet graag thuis stilzit, dus die 
combinatie, dat komt wel goed.

Sonja Van Nimmen is 44 jaar en woont in Breendonk. Ze is getrouwd met Joeri 
Dedecker en mama van Jens (17) en Laure (15). Ze werkt als boekhouder bij de 
firma Smeg Belgium. Sinds 18 april 2016 zetelt ze als N-VA-gemeenteraadslid.

Maarten Debie is 28 jaar en woont in Puurs. Hij is transportplanner bij  
een groot logistiek bedrijf in Temse. Onlangs werd hij verkozen tot jongeren- 
verantwoordelijke van N-VA Puurs.

“Ik zet me in voor alle inwoners, in de gemeenteraad én daarbuiten.” 
Sonja Van Nimmen, gemeenteraadslid

“Ik zie het volledig zitten om me voor 
de jeugd van Puurs in te zetten.”
Maarten Debie, jongerenverantwoordelijke

“Vooral oudere inwoners 
hebben nood aan een 
buurtwinkel.”
Guy Cools, gemeenteraadslid

  Naar Bornem kan u voortaan al een stuk veiliger fietsen …   … maar aan de Veurtstraat is er nog werk aan de winkel!
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* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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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:     /     /


