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Hoge schuldenlast en belastingen in Puurs
Recent publiceerde de Vlaamse overheid statistieken over de financiën van alle gemeenten, ook van 
Puurs. Wat blijkt: in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde staat Puurs er slecht voor. Niet alleen 
de schulden zijn hoger in onze gemeente, ook worden er hier veel meer belastingen en retributies opge-
legd door het gemeentebestuur. Voor N-VA Puurs is het een prioriteit om de schuldenberg af te lossen. 

De laatste jaren is de schuld van het bestuur van Puurs 
toegenomen van 24 miljoen euro in 2006 tot maar liefst 39 
miljoen euro nu. Wanneer de we fusiebonus van de Vlaamse 
overheid niet meerekenen, zal aan het einde van deze legisla-
tuur dit bestuur de Puursenaar hebben opgezadeld met een 
totale schuld van maar liefst 42 miljoen euro. Omgerekend is 
dat 2 520 euro per persoon. Ter vergelijking: de gemiddelde 
Vlaamse gemeente heeft maar 1 573 euro schuld per inwoner.

Torenhoge belastingen
De belastingen zijn in onze gemeente veel hoger dan in 
de rest van Vlaanderen. Zo betaalt u als Puursenaar 1 043 
euro per jaar aan de prestigeprojecten van het bestuur. Ter 
vergelijking: gemiddeld gezien betaalt men in Vlaanderen 

maar 784 euro per inwoner per jaar aan belastingen. Ook de 
retributies voor basisdienstverlening aan de burger zijn een 
pak hoger in onze gemeente.

Afbetalen schulden prioriteit voor N-VA
Momenteel profiteert de gemeente van de lage rente om haar 
schuldenberg betaalbaar te houden. Iedereen weet echter dat 
de rentevoeten vroeg of laat terug zullen stijgen. Wanneer dit 
gebeurt, zit onze gemeente met een financiële kater opgeza-
deld. Voor N-VA Puurs is het dan ook een absolute prioriteit 
om de schuld, die als een donderwolk boven de toekomst 
van de Puursenaars hangt, af te bouwen. De schulden van 
vandaag zijn immers de belastingen van morgen.

Belastingen 1 043
784   Jan Van Camp 

Fractievoorzitter

Hoeveel belastingen betaalt u?
Puurs

Vlaams gemiddelde

Zondag 28 januari 2018 - 14 uur - Paepenheide
Samen met u en uw familie en vrienden heft N-VA Puurs samen met Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans het glas op het 

nieuwe jaar. 
Plaats: dienstencentrum Paepenheide, Beenhouwerstraat 3 2870 Breendonk

Nieuwjaarsreceptie
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  Cijfers van het Agentschap Binnenlands Bestuur

N-VA Puurs wenst u 
een fijn 2018!

 Puurse ondernemers in de bloemetjes p. 2 ‘Aan tafel in 1-2-3 euro’ groot succes p. 3
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Paepenheide: kosten swingen de pan uit 
Toen in februari 2015 werd aangekondigd dat Paepenheide in Breendonk werd gerenoveerd, hadden we een 
aantal bedenkingen over het verplaatsen van de kinderopvang, de minder veilige omgeving voor de kinde-
ren en het wegvallen van de bibliotheek. 
Ook vroegen de mensen zich af waarom die renovatie nodig was. 
Nu de renovatie klaar is kunnen we beamen dat het resultaat 
mooi mag genoemd worden. Er staat een functioneel gebouw 
met moderne inrichting. Maar voor welke prijs?

Als we kijken naar de eindafrekening zien we dat de renovatie 
uiteindelijk 1 526 466,97 euro zonder BTW heeft gekost. Dit 
terwijl in februari 2015 werd aangekondigd dat de renovatie 1 
miljoen euro gaat kosten, wat neerkomt op een meeruitgave van 
meer dan 50 procent. En dan hebben we de architectenkosten 
niet eens vermeld.

Als een bedrijf op deze manier zou beheerd worden, was het fail-
lissement al lang een feit of werden de verantwoordelijken voor 
deze fout ontslagen. Wij houden ons hart nu al vast voor de ein-
dafrekening van andere projecten zoals het CC De Kollebloem, 

het landschapspark, Tuinen van Puurs… Projecten die nu al 
miljoenen kosten en zwaar wegen op het gemeentebudget.

Drugoverlast in Breendonk 
Al jaren is de plaats waar de Rijweg in Breendonk doodloopt op de A12 een 
gekende plaats waar allerlei verdachte transacties gebeuren: vooral drug-
dealers zouden er hun zaken komen doen, al waren er zelfs meldingen van 
wapenhandel.
De laatste jaren vonden er in Breendonk dan ook een aantal zware feiten plaats. Zo reed twee 
jaar geleden de politie van Mechelen-Willebroek een auto klem in de Schaafstraat, waarbij de 
twee inzittenden geboeid werden afgevoerd. Ook in de Beenhouwerstraat is iets gelijkaardigs 
gebeurd vorig jaar met een wagen met Franse nummerplaat. Ten slotte is er in juli van dit 
jaar (in diezelfde straat) in het dorp een drugsverkoop gefilmd door een bewoner.

Verwittig Buurt Informatienetwerk Breendonk
De politie van Klein-Brabant is van al deze zaken op de hoogte. Toch vinden wij dat wij als 
inwoners van onze mooie gemeente niet passief mogen toekijken wanneer drugs onze gemeente onveilig maken. Alle verdachte situa-
ties kunnen altijd gemeld worden aan iemand van het BIN Breendonk of direct op het nummer van de politie. 

Puurse ondernemers in de 
bloemetjes 
Ondernemers zorgen voor dynamiek in onze gemeente. Om 
hen te bedanken voor hun inzet gaven we op 17 november, 
de Dag van de Ondernemer, een kleine attentie. Op foto: be-
stuurslid Gerd hofmans, OCMW-raadslid Sonia Van Woinsel 
en fractieleider Jan Van Camp

  Bestuurslid Gerd Hofmans, OCMW-raadslid Sonia Van 
Woinsel en fractieleider Jan Van Camp zetten de Puurse 
ondernemers in de bloemetjes.

  Meld verdachte situaties 
aan iemand van het BIN 
Breendonk of verwittig 
rechtstreeks de politie.

“De totale kostprijs  
van het project- 
Paepenheide ligt 50 
procent hoger dan  
aanvankelijk geschat.”

Guy Cools, gemeenteraadslid

N-VA Puurs wenst  
u een prettige Kerst!
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Strijd tegen sociale fraude geen prioriteit in Puurs 
Begin mei stelde de federale regering het Centrale Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie ook open voor alle 
OCMW’s. Zo kunnen ook de maatschappelijk werkers er terecht wanneer zij op gevallen van zwartwerk, 
domiciliefraude of andere vormen van sociale fraude stoten. 
In verschillende gemeenten werken de OCMW’s goed samen 
met dit meldpunt. Maar niet in Puurs, waar het OCMW nog 
geen enkele melding van sociale fraude heeft gedaan aan het 
federaal meldpunt.

Inzetten op fraudebestrijding
N-VA Puurs betreurt deze gang van zaken. Het OCMW beschikt 
immers over een aantal hulpmiddelen om fraudegevallen op 
te sporen. Zo kunnen de maatschappelijk werkers inderdaad 
gegevens genereren uit de kruispuntbank en deze vervolgens 
vergelijken en controleren met wat de cliënt verklaart. Ook door 
huisbezoeken wordt de situatie van de cliënt beoordeeld. Bij 
fraude wordt hun hulpvraag geweigerd. Alleen zo kunnen we het 
sociale vangnet voor de echte zorgbehoevenden garanderen.

N-VA Puurs steunt succesvol 
voedselproject voor OCMW- 
cliënten 
Het project ‘Aan tafel in 1-2-3 euro’ richt zich tot men-
sen in een financieel kwetsbare situatie, zodat zij op 
een goedkope manier boodschappen kunnen doen en 
gezond kunnen koken.

Binnen dit project werkt het OCMW samen met de Colruyt. De 
supermarktketen stuurt tweewekelijks een receptenboekje naar 
de doelgroep van dit project. 

Dit receptenboekje staat de mensen toe hun maaltijden te kiezen, 
de boodschappen te doen aan de hand van het boodschappen-
lijstje en de gerechten klaar te maken. In het boekje zijn ook heel 
vaak tips om te koken met kinderen meegenomen. Bovendien 
is het project niet stigmatiserend, want alle informatie wordt 
gekoppeld aan de gewone Colruyt-klantenkaart. 

Het voorstel is slechts een onderdeel van een breder armoede-
bestrijdingsbeleid. Maar het is de rol van een lokaal bestuur om 

samen met partners lokaal aan de slag te 
gaan met voedsel zodat ook personen met 
minder financiële middelen gezonde en 
betaalbare voeding 
kunnen kopen.

In verschillende  
gemeenten werken de 
OCMW’s goed samen 
met dit meldpunt. 
Maar niet in Puurs.”

Cathy Dedecker, OCMW-raadslid

N-VA Puurs wenst u fijne feestdagen toe!

  Sonia Van Woinsel 
OCMW-raadslid



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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