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In 2015 stegen de schulden van Puurs tot boven 39 miljoen euro. 
Dat blijkt uit de cijfers van financiële dienst van de gemeente zelf. 
En de schuldenberg blijft groeien. Tegen 2019 zal die stijgen tot maar 
liefst 42 miljoen euro. Onaanvaardbaar voor de N-VA.

Op nog geen tien jaar tijd steeg de schuld-
graad met 15 miljoen euro, van 24 miljoen in 
2006 tot 39 miljoen in 2015. Dit wil zeggen 
dat elke Puursenaar, groot of klein, jong of 
oud,2 300 euro aan schulden draagt. Hier-
mee scoort Puurs bijzonder slecht. De schuld 
die u draagt ligt bijna 1 000 euro hoger dan 
die van de gemiddelde Vlaming (1 306 euro).

En het wordt er niet beter op. Ook de  
komende jaren zal de schuld van de gemeen-
te gestaag toenemen. Tegen het einde van de 
legislatuur heeft dit gemeentebestuur Puurs 
opgezadeld met een totale schuld van  
42 miljoen euro. Omgerekend is dat  
2 500 euro per persoon.

Afbetalen schulden prioriteit voor de N-VA

Uit de jaarrekening van de gemeente blijkt 
nochtans dat er budgettaire ruimte is om 
deze schuldenberg af te bouwen. Toch kiest 
het bestuur ervoor om 20 miljoen euro te 
spenderen aan dure projecten zoals de  
‘Tuinen van Puurs’.

Voor N-VA Puurs is het een prioriteit om 
de schuld, die boven de toekomst van de 
Puursenaars hangt, af te lossen. De schulden 
van vandaag zijn immers de belastingen van 
morgen.

Er is budget om schulden te verlichten, maar …
Gemeentebestuur blijft schulden maken

Stoofvlees Friet 
Festijn

Zondag 10 juli
Tussen 12 uur en 15 uur
Kantine voetbal
Kerkhofstraat, Puurs

Op zondag 10 juli organiseert N-VA 
Puurs samen met N-VA Willebroek 
haar Stoofvlees Friet Festijn ter 
gelegenheid van de Vlaamse 
Feestdag.

Prijzen:
• Volwassen: 15 euro
•  Kinderen jonger dan 12 jaar: 7,5 

euro

Inschrijven via:

• gerd.homans@n-va.be
• 0468 22 82 11
Gastspreker is de N-VA-fractie-
voorzitter in de Kamer: Peter De 
Roover.

Puurs moet in eerste instantie schulden aflossen, 
geen geld steken in dure prestigeprojecten.
Jan Van Camp, N-VA-fractieleider
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N-VA Puurs dringt er bij het gemeentebestuur op 
aan om snel werk te maken van de herwaardering 
van de trage wegen in onze gemeente. Dat werd al 
vaker aangekondigd, maar lijkt nu op de lange baan 
geschoven te zijn.

Eerder dit jaar besliste de gemeente om het beheer van het Fort van Liezele te professionaliseren en het zo 
klaar te maken voor de toekomst. Een goede zaak, vindt N-VA Puurs. Het Fort van Liezele is immers een 
culturele en toeristische troef voor onze gemeente.

Vanaf september moet iedere cliënt van het OCMW, ook een erkende vluchteling, een contract op maat 
ondertekenen. Tot nu toe was dit enkel verplicht voor leefloners jonger dan 25 jaar. De N-VA vindt dat een 
goede maatregel.

Modernisering museum moet meer toeristen lokken

N-VA Puurs pleit voor gemeenschapsdienst

N-VA wil roze vuilniszak voor plastiek
Meer comfort, beter voor  
het milieu
Verschillende buurgemeenten 
bieden een vuilniszak aan 
speciaal voor plastiek, de 
zogenaamde roze  
vuilniszak. Deze zakken 
zijn er een succes. Voor 
N-VA Puurs is het ook  
duidelijk dat deze vuilnis-
zak een meerwaarde is voor 
de burger en voor het milieu. 
Wij pleiten ervoor om ook 
in Puurs te starten met de 
omhaling van plastiek.

De roze zak is niet alleen extra dienstverlening, maar spaart de 
burger ook bezoekbeurten uit aan het containerpark. Daarnaast 
blijkt overduidelijk dat de gebruikers de zakken gebruiken waar 
ze voor dienen: er wordt niets anders ingestoken dan plastiek. 

Daarmee heeft de roze zak een voordeel tegenover de 
PMD-zakken. Hoewel die al veel langer ingeburgerd zijn,  
vinden de afvalverwerkers daar nog dikwijls materiaal in  
dat er niet in thuishoort. 

Een laatste argument om te starten 
met de roze zak, is dat het aangebo-
den restafval daalt door het gebruik 
ervan.

Peter Hoefman
Gemeenteraadslid

Door opnieuw gebruik te maken van het oude netwerk van 
trage wegen, creëer je verbindingslussen voor voetgangers en 
eventueel fietsers. Zij kunnen zo onze gemeente verkennen 
op een aangename manier. Men kan deze wegen aanleggen, 
verleggen en/of opwaarderen, zolang dit het comfort van de 
gebruikers maar verhoogt. Het oplijsten van deze wegen was 
een echt monnikenwerk. Het zou zonde zijn dat werk verloren te 
laten gaan.

Het dossier staat nu op de agenda van de provincie, in de hoop 
dat alles in één keer goedgekeurd kan worden nadat het is 
voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat kan nog wel een jaar duren 
maar het komt er. 

Gemeente moet meer investeren in aantrekkelijke en  
veilige paadjes
N-VA Puurs toonde zich in 2013 al vragende partij om het 
nodige geld te investeren in trage wegen. Deze wandellussen 
maken onze gemeente immers aantrekkelijker én veiliger. Groot 
was dan ook onze verbazing dat de gemeente hier maar 10 000 
euro per jaar voor wil uittrekken. Ruim onvoldoende voor dit 
grote project. 

Ondertussen blijft het wachten tot we de wegen effectief in 
gebruik kunnen nemen. Welke weg eerst aan de beurt komt, 
daar is de gemeente ook nog niet uit. N-VA Puurs zal er daarom 
verder op aandringen bij het gemeentebestuur om investeringen 
in trage wegen niet meer op de lange 
baan te schuiven. Hopelijk valt die 
vraag niet in dovemansoren en zijn we 
niet aan het wachten op Godot.

Guy Cools
Gemeenteraadslid

Vorig jaar besliste de gemeente om het cultureel centrum te renoveren. Kostprijs: 6,5 miljoen euro. Maar nu 
blijkt dat het budget voor deze renovatie al met 1, 8 miljoen euro is gestegen. Terwijl de gemeente 39 miljoen 
euro schulden heeft.

Van in het begin heeft N-VA Puurs bedenkingen geuit bij het 
kostenplaatje van de renovatie. Bovenop de initieel geraamde 
6,5 miljoen euro komen immers nog een hoop extra kosten. Dat 
tonen de cijfers in de tabel bij dit artikel aan.

Dat de totaalprijs nu al oploopt tot meer dan acht miljoen is 
onrustwekkend. Want dit 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. Het werd uiteindelijk 8,8 miljoen. Het 
ziet er dus naar uit dat Puurs Bornem makkelijk aftroeft in het 
onderschatten van de renovatiekosten.

De N-VA vindt het niet verstandig 
om dergelijke dure projecten op te 
starten als je weet dat Puurs nu al een 
torenhoge schuld draagt en kampioen 
is in gemeentebelastingen heffen.

Jan Van Camp
N-VA-fractieleider gemeenteraad

Totale kostprijs 8,28 miljoen euro

Renovatie cultureel centrum 6,6 miljoen euro

Archief 400 000 euro

Theatertechnieken 570 000 euro

Overige technieken en uitrustingen 250 000 euro

Buitenaanleg 460 000 euro

Het Fort is één van de best bewaarde en gerestaureerde 
pantserforten van de vesting Antwerpen. Het gebouw dateert 
van 1906, doorstond twee wereldoorlogen en is nu een 
vestingsbouwkundige parel in een groene zone. Door meer 
bezoekers aan te trekken en het beheer te professionaliseren, 
kunnen we het fort veiligstellen voor de toekomst.

Oplossing voor verenigen nodig
De modernisering van het fort is één ding. Een andere permante zorg is de huisvesting van de 
vereniging die er onderdak heeft. Visclub vzw Fortvissers krijgt als alternatief een chalet om de club te 
huisvesten. Zij zijn echter bezorgd dat inbraken en vandalisme daar schering en inslag kunnen zijn.  
De N-VA zal er mee op toekijken dat de modernisering van het fort oordeelkundig gebeurt en de 
vereniging zich thuis voelt in haar nieuwe stek.       Sonia Van Woinsel

OCMW-raadslid

In dit contract kan het aanvaarden van 
gemeenschapsdienst opgenomen worden 
als vereiste voor het verkrijgen van een 
leefloon. Ook verplichte Nederlandse 
lessen (mét resultaatsverbintenis) en het 
aantonen van werkbereidheid aan de hand 
van sollicitaties kunnen deel uitmaken van 
het contract.

Rechten en plichten
Het opleggen van gemeenschapsdienst is 
geen straf, vindt de N-VA. Wij vinden het 

perfect kunnen dat men aan de leefloner 
bepaalde taken oplegt, aangepast aan zijn 
of haar mogelijkheden en kunnen. Er 
worden geen onmogelijke eisen gesteld.

Met deze gemeenschapsdienst wil het 
OCMW in de eerste plaats het gevoel van 
eigenwaarde bevorderen. Het helpt ook 
om de sociale contacten te onderhouden. 
Tegelijk brengt het de leefloner de nodige 
verantwoordelijkheidszin bij, met het oog 
op zijn sociale en professionele  

(her)integratie. Een leefloner die het 
contract niet naleeft, kan een sanctie 
krijgen of geschorst worden. Het is dus een 
verhaal van rechten en plichten.

Cathy Dedecker
OCMW-raadslid

Maak snel werk van trage wegen!

Renovatie CC De Kollebloem
Kosten lopen uit de hand



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /


