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De N-VA trekt met ambitieus programma naar kiezer
N-VA Puurs-Sint-Amands stoomt zich klaar om met een stevig programma campagne te voeren voor een  
betere gemeente. “Onze blik is op de wereld gericht, maar onze wortels liggen in onze straat, wijk, dorp en 
gemeente”, zegt lijsttrekker Jan Van Camp. “Elke deelgemeente heeft een eigen verhaal, een uniek karakter  
en gekende troeven, die we tot uiting willen laten komen, zodat Puurs-Sint-Amands een warme en toekomst- 
gerichte gemeente in Vlaanderen wordt.” 

Een toekomstgerichte visie voor onze gemeente
Ons erfgoed moeten we koesteren, want cultuur leidt tot gemeen-
schapsvorming. Ons rijk verenigingsleven en de talrijke burger- 
initiatieven vormen het fundament van een bloeiende gemeen-
schap en verdienen alle mogelijke steun. De N-VA wil nette en 
propere kernen in elke deelgemeente met veel groen en een slim-
me mobiliteit. Veiligheid is een belangrijk punt voor de N-VA. 
Daarom pleiten we voor bestuurlijke handhaving. Wij gaan voor 
een veiligheidscultuur met een rechtvaardig lik-op-stukbeleid. 
Bovendien zullen we door de actieve ondersteuning van buurtin-
formatienetwerken de burgers hier actief bij betrekken.

Rechten en plichten
Tegelijk versterken we het rechtvaardigheidsgevoel en bewaken 
we ons burgerschap, waarbij we nieuwkomers integreren in 
ons verhaal, maar hen ook een billijke vergoeding vragen voor 
uitreiken van documenten. Net zoals aan alle inwoners gevraagd 
wordt.

Verantwoord bestuur
De N-VA is een partij die haar verantwoordelijkheid niet uit de 
weg gaat. Wij houden niet van gecentraliseerde bureaucratieën, 
ambtelijke doolhoven, hoge belastingen en torenhoge schulden. 
Wij willen een verantwoordelijk, slank en doelgericht bestuur 
voor alle inwoners, verenigingen en ondernemers.

Onze ondernemers en bedrijven zijn de basis van onze welvaart 
en moeten alle kansen krijgen. Maar ook voor wie het moeilijk 
heeft zorgen wij. Armoede bestrijd je niet door geld uit te delen, 
maar door mensen aan een job te helpen. We geloven in zelf-
redzaamheid en in mensen die hun eigen keuzes maken. Niet in 
mensen afhankelijk maken van de overheid. 

Met een gemotiveerde ploeg mensen en een programma dat inzet 
op verantwoordelijkheid, veiligheid en de Vlaamse identiteit 
trekken wij op 14 oktober naar de stembus. Samen met u gaan we 
voor een gemeente waar iedereen zich thuis voelt. De N-VA is uw 
alternatief voor het huidige beleid. 

“De N-VA is uw  
alternatief voor het  
huidige beleid.”

Jan VAN CAMP
Lijsttrekker

Met de N-VA bent u zeker van een veilig en welvarend Puurs-Sint-Amands
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Gemeente blundert bij herinrichting dorpskern  
Sint-Amands
Twee jaar geleden werd aangekondigd dat er grote rioleringswerken zouden plaatsvinden in het centrum van 
Sint-Amands en dat ook de herinrichting van de bestrating zou worden aangepakt. De verwachtingen waren 
hoog. Jaren was er niets geïnvesteerd. Nu zou dat veranderen. Twee jaar later schiet er van deze verwachting 
niets meer over.
Met de opmerkingen van de bevolking werd geen rekening 
gehouden, de uitvoering van de werken verliep en verloopt 
niet zoals voorgesteld door het gemeentebestuur en het nieuwe 
verkeersplan zit vol met ernstige mankementen. Bovendien 
kunnen we de vraag stellen of dit plan wel de leefbaarheid van 
Sint-Amands als dorpskern ondersteunt. Het ingevoerde ver-
keersplan is immers niet consistent, schept onduidelijkheid en 
verwarring, zowel bij de zwakke als de overige weggebruikers. 

De huidige bestuurscoalitie heeft voor de zoveelste keer een 
bewijs van bestuursonbekwaamheid afgeleverd. Wij van N-VA 
denken dat het anders had gekund. Onzinnige situaties, zoals 
verkeerplateau’s en parkeerplaatsen voor inritten van bestaande 
garages van woningen, zijn te vermijden. De bestrating is na zes 
maanden een aaneenschakeling van kapotte tegels, openstaande 
voegen en verzakkingen. 

Zone 30 goed idee, maar moet afgedwongen  
worden
Een algemene zone 30 is een goed idee voor Sint-Amandsdorp, 
maar in ieder handboek staat duidelijk dat je die zone verkeers- 
technisch moet afdwingen. De aanleg van lange rechte rijstroken 
is dus verkeerd. Asverschuivingen waren beter geweest.

Ook de regeling voor de fietsers is allesbehalve duidelijk. 
Fietsers in de ene straat wel en in de andere niet in 
tegenrichting laten rijden is verwarrend. Ofwel overal 
ofwel overal niet binnen de zone 30. Geef dat dan 
ook duidelijk aan met verkeersborden die voor elke 
weggebruiker zichtbaar zijn.

Kinderen moeten veilig van en naar school kunnen

Verkeersituatie basisschool de Krinkel onhoudbaar
Aan basisschool De Krinkel in Ruisbroek is het elke ochtend en avond een gevaarlijk gewriemel van auto’s, fietsers en voetgangers 
met soms nog eens een vrachtwagen er bovenop. Terwijl we alles in het werk zouden moeten stellen om kinderen met de fiets naar 
school te laten gaan, is de verkeerssituatie er onveilig. 

Vooral het stuk Ruisbroekdorp tussen het woon-
zorgcentrum en het kruispunt met de Donkstraat 
is onveilig. De auto’s staan er half op het voetpad 
geparkeerd. Bovendien is er verkeer in twee richtin-
gen, waardoor de fietsers amper door kunnen. Door 
deze situatie zien steeds meer ouders zich genood-
zaakt om hun kinderen met de wagen af te zetten, 
wat de situatie er natuurlijk niet op verbetert. Extra 
politietoezicht aan de schoolpoort en strenge, maar 
rechtvaardige boetes voor foutparkeerders zijn alvast 
eerste stappen in de goede richting. 

Daarnaast benadrukken we de nood aan extra  
investeringen in veilige voet- en fietspaden in de 
gemeente, vooral aan schoolomgevingen en de 
belangrijkste wegen van en naar de school. Niet 
alleen in Ruisbroek is dit een probleem, ook in 
Breendonkdorp is de schoolomgeving onveilig. 
Daarnaast zijn in Puurs de Hof-ten-Berglaan en de 
Heide, langswaar veel kinderen van Liezele naar 
school in Puurs rijden, onveilig.

Jean-Pierre RAEYMAEKERS
Bestuurslid

  Het ging op meerdere plaatsen goed fout bij de 
heraanleg van het centrum van Sint-Amands.

  Een zebrapad ontbreekt aan de 
oversteekplaats nabij de school.Lavinia DE MAEYER

Gemeenteraadslid
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Sint-Amands is uitverkocht
De laatste jaren heeft het bestuur van Sint-Amands het gemeentelijk patrimonium uitverkocht. Musea, 
pastorijen, historische gebouwen… Alles moest er aan geloven. Van het museum Romain De Saegher tot 
het oud gemeentehuis van Oppuurs, niets kon worden gered. De opbrengst viel telkens mager uit, maar de 
gemeente had elke euro nodig om de financiële putten te dempen

Museau in uitverkoop
Romain De Saegher zou het moeten weten dat zijn patrimonium 
zonder boe of ba onder de hamer ging. Ook het Molenmuseum 
in de Kerkstraat moet er nu aan geloven. 

Fusie als financieel redmiddel
Zelfs na de verkoop van al het onroerend goed, meubelen en 
huisgerief had de gemeente Sint-Amands niet genoeg geld om 
haar schulden onder controle te brengen. Om aan het faillisse-
ment te ontsnappen werd de fusie zonder noemenswaardig  
overleg en zonder de piste van een fusie met Bornem of met 
Puurs en Bornem te onderzoeken doorgedrukt.

N-VA heeft een hart voor elke deelgemeente
Voor de N-VA heeft elke deelgemeente een eigen verhaal, een 
uniek karakter en gekende troeven, die we tot uiting willen laten 
komen. Dat begint met het koesteren en in stand houden van ons 
erfgoed en de ondersteuning van ons rijk verenigingsleven en de 
talrijke burgerinitiatieven. Op deze manier willen wij ervoor  
zorgen dat iedereen zich thuis voelt in de nieuwe fusiegemeente.

Stationsbuurt Puurs onveilig
De hoek Bosdreef-Eikevlietbaan aan het station in Puurs is levens- 
gevaarlijk voor zwakke weggebruikers en onduidelijk voor automobi-
listen. Voor de N-VA is een heraanleg van de verkeersomgeving tussen  
de spoorwegovergang aan de F. De Bondtstraat en het kruispunt  
Eikevlietbaan met Merkenveld een absolute prioriteit.

De signalisatie op het fietspad aan de hoek Bosdreef-Eikevlietbaan richting het 
centrum van Puurs is verwarrend. De witte pijlen op het fietspad duiden aan dat 
er fietsverkeer in beide richtingen is. Dit geldt slechts voor enkele meters richting 
het centrum, aangezien de fietsers het fietspad moeten verlaten en zich op de rijweg 
moeten begeven. Geregeld rijden fietsers gewoon verder over het voetpad richting 
overweg. Dit schept een gevaarlijke situatie voor de bewoners van die met hun auto 
van de oprit moeten komen.

Ook de omgeving aan het station is onveilig. De bocht van 
de Eikevlietbaan naar het Merkenveld is veel te scherp. 
Daarnaast zorgt het kruispunt met de Bosdreef, waar ook 
glasbollen staan, voor extra hinder.

Verkeersveiligheid moet er voor iedereen zijn: voetgan-
gers, fietsers, buurtbewoners en pendelaars. De bereik-
baarheid van het station langs Merkenveld-Eikevlietbaan 
moet beter. Voor de N-VA is het duidelijk dat deze zone 
dringend aangepakt moet genomen worden.

Gerd HOFMANS
Bestuurslid

  Het vroegere Molenmuseum 
dat openbaar verkocht wordt.

  De N-VA wil de onveilige situatie 
aan de stationsbuurt aanpakken.

Julien JANSSENS
Afdelingsondervoorzitter
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige
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(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
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+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

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


