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Basisaanbod aan retail en horeca in elke dorpskern (p. 3)10 schoolomgevingen verkeersveiliger (p. 2)

Thuis in elke deelgemeente  
van Puurs en Sint-Amands
Tegen eind dit jaar moeten alle gemeentebesturen in Vlaanderen hun beleidsplan voor de bestuurs- 
periode 2020-2025 klaar hebben. Ook onze fusiegemeente Puurs-Sint-Amands moet voor de eerste 
keer zo’n meerjarenplan indienen. Aangezien de communicatie over de fusie tussen Puurs en  
Sint-Amands heel wat beter kon, zijn veel inwoners in de verschillende deelgemeenten dan ook 
terecht bezorgd over wat de fusie voor hen betekent en wat de toekomst voor hen in petto heeft.

Twee concrete voorstellen voor deelgemeenten
Voor N-VA Puurs-Sint-Amands is het belangrijk dat alle deelgemeenten hun eigenheid behouden en dat alle inwoners van 
de deelgemeenten zich thuis voelen in de nieuwe fusiegemeente. Daarom vindt de N-VA dat u, als inwoner, meer betrokken 
moet worden bij de besluitvorming in onze gemeente. Daarbij staat de N-VA open voor de inbreng van iedereen. Of het nu 
gaat om informatieverstrekking, adviesverlening of het aankaarten van bezorgdheden. We tonen het nodige respect voor 
buurten en deelgemeenten en komen met een aantal concrete voorstellen.

1  Dorpsraad en burgerbegroting
De N-VA wil een adviesraad per deelgemeente. Het is de bedoeling dat die raden de deelgemeenten vertegenwoordigen, hun 
noden en verzuchtingen bespreken en suggesties doen aan het gemeentebestuur. Daarnaast worden de raden de spil in het 
organiseren van een jaarlijkse burgerbegroting, waarbij burgers zelf beslissen over één procent van de gemeentelijke begroting.

2  Deelgemeentetoets
Bij elke beleidsmaatregel bekijkt de N-VA of de maatregel van toepassing is op de verschillende deelgemeenten.  
Vanzelfsprekend worden de adviesraden voor deelgemeenten en alle betrokkenen geraadpleegd.

  Puurs, Breendonk, Liezele, Ruisbroek, Kalfort, Sint-Amands, Oppuurs en Lippelo. Elke deelgemeente telt mee!

Erwin Mertens
Afdelingsvoorzitter
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Nieuwkomers moeten westerse waarden respecteren
N-VA-fractievoorzitter Jan Van Camp stelde op de OCMW-raad een aantal wijzigingen van het lokaal  
opvanginitiatief (LOI-reglement) voor asielzoekers voor. “Het LOI-reglement mag geen vrijblijvend  
papiertje zijn”, aldus Jan Van Camp. “We vragen expliciet aan nieuwkomers om de westerse normen en 
waarden te respecteren en voorzien sancties voor wie dat niet doet.”

Verlichtingswaarden en kennis van het Nederlands
“We moeten de verlichtingswaarden en het Nederlandstalig 
karakter van onze gemeenschap durven verdedigen”, zegt Jan 
Van Camp. “We mogen van nieuwkomers verwachten dat ze die 
waarden respecteren. Geen enkel individu kan of mag gedwongen 
worden zich volledig akkoord te verklaren met de principes van 
de verlichting, noch met de heersende interpretatie ervan in de 
samenleving. Maar men moet wel aanvaarden dat die leidcultuur 
wordt vooropgesteld als uitgangspunt voor de organisatie van 
onze publieke cultuur. Daarom hebben we voorgesteld om in het 
reglement op te nemen dat de LOI-bewoners de principes van 
de verlichting en het gebruik van de Nederlandse taal moeten 
aanvaarden.”

Sancties aangescherpt
“We verduidelijken de sancties die LOI-bewoners te wachten 
staan als ze zich niet aan het reglement houden. Met een ander 

voorstel tot wijziging verkorten we de termijn waarin de asiel-
zoeker onaangekondigd afwezig mag zijn van vijf naar drie 
nachten”, vervolgt Jan Van Camp. “Het is zowel in het belang van 
de LOI-bewoner als in het belang van het lokale bestuur om de 
termijn te verkorten (waarom?) en zeer duidelijk uit te leggen wat 
de bewoner te wachten staat als hij onaangekondigd afwezig is.”

Beslissing over wijzigingen volgt later
De meerderheid was de voorstellen 
niet ongenegen, maar vroeg extra tijd 
om ze te kunnen bekijken. Om het 
reglement spoedig te kunnen aan-
passen, zal de N-VA vragen om de 
bevoegde commissie samen te roepen.

Jan Van Camp
Fractievoorzitter

Vlaanderen maakt tien  
schoolomgevingen in  
Puurs-Sint-Amands veiliger
Minister van Mobiliteit Ben Weyts investeert 34 938,78 
euro in Puurs-Sint-Amands om tien schoolomgevingen 
veiliger te maken. Het geld gaat naar gerichte 
infrastructuuringrepen, zoals de aanleg van rijbaan- 
kussens of gevleugelde zebrapaden. Voor elke euro 
die de gemeente investeert in meer veiligheid aan de 
schoolpoort legt Vlaanderen er een euro naast.

Gemeenteraadslid Peggy Seeuws is tevreden met de Vlaamse steun: 
“Met kleine, snelle ingrepen kunnen we de schoolomgevingen  
verkeersveiliger maken. De meeste scholen liggen naast lokale wegen 
die door de gemeente beheerd, onderhouden en betaald worden.  
Op deze manier geeft de Vlaamse overheid de steden en gemeenten 
een flink duwtje in de rug om werk te maken van veiligere school- 
omgevingen.” Er wordt gemikt op kleine  
ingrepen die in principe binnen de zes  
maanden gerealiseerd worden, omdat er  
geen tijdrovende procedures nodig zijn.

Peggy Seeuws
Gemeenteraadslid

Hoeveel euro investeert Vlaanderen in welke schoolomgeving? 

Klavertjevier Breendonk-dorp 2 679,55 euro

De Zonnebloem Sint-Amands 4 582,27 euro

Vrije Gemengde Basisschool Sjabi Puurs 5 011,82 euro

Go! Basisschool ’t Kasteeltje Puurs 5 011,82 euro

Buitengewoon Basisonderwijs De Wissel Puurs 2 086,65 euro

Vrije Basisschool Liezele 3 405,55 euro

Vrije Basisschool De Krinkel Ruisbroek 2 383,10 euro

Vrije Basisschool De Kameleon Oppuurs 2 383,10 euro

Vrije Basisschool Libos Lippelo 2 383,10 euro

Vrije Lagere School Twinkelveld Kalfort 5 011,82 euro

  Vlaanderen investeert fors om de verkeersveiligheid  
nabij De Krinkel in Ruisbroek en negen andere school- 
omgevingen in onze gemeente te verhogen.
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N-VA wil maatregelen voor  
verkeersveiliger Oppuurs-Centrum
Het centrum van Oppuurs is onveilig voor zwakke  
weggebruikers. Bovendien zorgt het vele doorgaand  
verkeer ervoor dat het kruispunt van de Meirstraat,  
de Voortstraat en Oppuursdorps zeer onveilig is. Zo  
is het niet de eerste keer dat er tegen het gebouw van  
‘t Hoefijzer werd aangereden, is het voetpad er zo goed  
als onbestaande en rijden automobilisten langs beide  
kanten regelmatig over het voetpad. 

“N-VA Puurs-Sint-Amans dringt aan op een 
plan van aanpak om de verkeersveiligheid in 
Oppuurs-Centrum grondig aan te pakken”, 
zegt gemeenteraadslid Lavinia De Maeyer.

Lavinia De Maeyer
Gemeenteraadslid

Basisaanbod aan retail en horeca  
in elke dorpskern stimuleren
De leegstand van handelspanden in het kernwinkelgebied 
van Puurs-Centrum – en vooral het Dorpshart – is de laatste 
maanden fors toegenomen. Verschillende winkels staan 
leeg. Dat maakt het handelscentrum minder aantrekkelijk. 
Bovendien hypothekeren leegstaande handelspanden de 
inspanningen die andere ondernemers doen om de 
attractiviteit van hun winkel en het winkelgebied te 
verhogen. Daarom onderschrijft N-VA Puurs-Sint-Amands 
de subsidiesteun voor handelszaken in het centrum. 

Deelgemeenten niet vergeten
De deelgemeenten mogen echter niet uit het oog verloren 
worden. In een wereld met steeds meer online aanbod is 
het heel moeilijk om een bruisend retail- en horeca-aanbod 
uit te bouwen in het kernwinkelgebied, laat staan in elke 
dorpskern. “Het gemeentebestuur moet maatregelen nemen 
om in alle deelgemeenten een basisaanbod aan winkels  
en horeca te stimuleren. Zeker in Sint-Amands, waar er  
al een kernwinkelgebied is afgebakend”, vindt afdelings- 
ondervoorzitter Dave Hammenecker.

“Daarnaast moeten de gemeentelijke activiteiten beter 
gespreid worden over de verschillende deelgemeenten, 
zodat er in elke leefgemeenschap 
voldoende ambiance is en retail 
en horeca gestimuleerd worden”, 
besluit Dave Hammenecker.

Dave Hammenecker
Afdelingsondervoorzitter 

3



Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


