
Veilig thuis in een welvarend  
Puurs-Sint-Amands
De fusie heeft er voor gezorgd dat we in 2019 wakker worden in een nieuwe gemeente, met nieuwe 
uitdagingen en kansen. De N-VA wil er voor zorgen dat iedereen in Puurs- Sint-Amands zich thuis 
zal voelen in de nieuwe gemeente en zijn eigen deelgemeente. Daarnaast blijven wij voor een echte 
toekomstgerichte fusie, namelijk een van de drie gemeente van Klein-Brabant.

DORPSRAAD & BURGER BEGROTING
De N-VA zal een adviesraad per deelgemeente oprichten. 
Het is de bedoeling dat deze raden de verschillende deelge-
meenten vertegenwoordigen, hun noden en verzuchtingen 
bespreken en suggesties doen aan het gemeentebestuur. 
Daarnaast worden deze raden de spil in het organiseren van 
een jaarlijkse burgerbegroting, waarbij de burgers 1% van 
de begroting zelf kunnen vastleggen.

DEELGEMEENTEN VERSTERKEN
In de deelgemeenten voorzien we een aanvullend gemeen-
teloket. In Breendonk en Ruisbroek kunnen de diensten-
centra Paepenheide en De Nieuwe Ark hier vanzelfsprekend 
voor dienen. In Sint-Amands is het huidige gemeentehuis 
de logische keuze. Voor Liezele, Lippelo, Oppuurs en Kalfort 
 bekijken we hoe we deze dienstverlening kunnen enten op 
bestaande infrastructuur. In deze “antenne-loketten” kan 
iedereen terecht voor eerste lijnsinformatie, maar ook op 
afspraak voor een bouwdossier of huwelijk.

BUURTBUDGET
Inwoners weten zelf best wat er beter kan in hun wijk of 
buurt. De N-VA is voorstander van het ter beschikking stel-

len van een buurtbudget. Zo geven we onze inwoners de 
mogelijkheid om binnen een afgebakend kader zelf initiatief 
en verantwoordelijkheid te nemen om bepaalde problemen 
zelf aan te pakken.

REKENINGEN OP ORDE
Het beleid van het huidige gemeentebestuur heeft een  
behoorlijke stempel gedrukt op uw financiële toekomst. 
U kreeg als return voor uw belastinggeld een peperduur 
cultureel centrum en dure kunstwerken in het centrum.  
Om dit te realiseren werd ons patrimonium verkocht, het 
spaarvarken leeggemaakt en werden nieuwe schulden  
gemaakt. Bovendien kreeg u niet de investeringen waar u 
echt naar vroeg, zoals meer veilige fietspaden en school- 
omgevingen. Wij willen werk maken van maatregelen  
voor gezonde financiën, met structurele schuld afbouw  
én met reële belastingverlaging. De fusie biedt de moge-
lijkheid om via schaalvergroting, dergelijke  structurele 
maatregelen te treffen. De N-VA kiest voor een doordacht 
investeringsbeleid voor elke deelgemeente door op de 
werking te besparen. Wij kiezen voor een transparant fi-
nancieel beleid zonder schulden door te schuiven naar de 
volgende generaties.
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lijsttrekker
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De Maeyer
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VEILIG 
• Criminaliteit aanpakken en voorkomen door 

buurtinformatienetwerken actief te promoten en te 
ondersteunen

• Inbraken voorkomen onder meer door het organiseren 
van informatieavonden of een wandeling door de wijk in 
het kader van inbraakpreventie.

• Iedereen kent zijn wijkagent, die zichtbaar is in de straat 
en buurt.

• Verkeersveiligheid verhogen door aandacht te hebben 
voor alle weggebruikers en gevaarlijke kruispunten te 
optimaliseren.

• Plaatsing van camera’s op strategische locaties en grote 
invalswegen. We rusten de wagens van onze politie uit 
met slimme ANPR-camera’s.

• Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) versterken 
om daders van sluikstorten, kleine criminaliteit en 
overlast te bestraffen.

VLAAMS
• Inburgering en integratie stimuleren via de vreemdelingentaks.
• Heropleving van onze historische gebouwen en kerken in Puurs en Sint-

Amands samen met het beschermen van lokaalerfgoed als tradities.
• Aantrekken van dagjestoerisme door lokale troeven zoals het fort van 

Liezele, de Verhaeghetraditie en Maria Omgang beter in de kijker te 
zetten.

• Een groene gemeente die het platteland en natuur naar waarde schat en 
actief in stand houdt. 

• Waar mogelijke maken we onze landelijke straten en verbindingswegen 
mooie dreven met inheemse bomen.

VERANTWOORD
• Een bereikbare administratie in elke deelgemeente, menselijke 

communicatie en duidelijke openingstijden en digitalisering.
• Een dorpsraad in elke deelgemeente die de noden van elke 

leefgemeenschap bespreekt en op de kaart zet.
• Veilige fietspaden tussen elke deelgemeente en een sterke focus op 

fietsvriendelijke en bereikbare dorpskernen en schoolomgevingen.  
We zetten een rem op het sluipverkeer.

• Een heropening van de spoorlijn 52 Puurs-Oppuurs-Sint-Amands-
Dendermonde om vooral Sint-Amands beter te ontsluiten.



1 VAN CAMP JAN
2 DE MAEYER LAVINIA
3 COOLS GUY
4 SEEUWS PEGGY
5 VAN SCHOOR MIL
6 VAN NIMMEN SONJA
7 HOFMANS GERD
8 DEDECKER CATHY
9 NAGELS PAUL

10 SPIESSENS SHANA
11 DEBIE MAARTEN
12 CALUWAERTS LINDA
13 JACOBS KURT
14 LOMBAERTS VERA
15 JANSSENS JULIEN

16 RAEYMAEKERS JEAN-PIERRE
17 HAMMENECKER DAVE
18 VAN ASSCHE TOON
19 CLABOS SANDY
20 EVERAERT ANNE
21 PELEMAN DORA
22 DE MUL PETRA
23 VIERBERGEN EDDY
24 DE SMET KRIS
25 MERTENS ERWIN
26 VAN WOINSEL SONIA
27 JACOBS ERIK
28 DEDECKER GISÈLE
29 DE LUCA PATRICK

1
VAN CAMP JAN
• Gemeenteraadslid 
• Oudleider chiro Kalfort
• Woordvoerder  
 federaal parlement

2
DE MAEYER LAVINIA
• Gemeenteraadslid
• Administratief bediende

3
COOLS GUY
• Gemeenteraadslid
• Ingenieur

4
SEEUWS PEGGY
• Voorzitster ouderraad De Krinkel
• Winkelmanager

5
VAN SCHOOR MIL
• Zaakvoerder café Plaza
• Bestuurslid SK Sint-Amands

6
VAN NIMMEN SONJA
• Gemeenteraadslid
• Boekhouder

29
DE LUCA PATRICK
• Gemeenteraadslid
• Medische sector
• Gepassioneerd door Italië 

Een sterke ploeg voor Puurs-Sint-Amands
Als jonge dertiger wil ik een frisse wind laten 
waaien in onze gemeente. De gemeentefinanciën 
saneren, de schulden aflossen en meer investeren 
in dienstverlening dicht bij de mensen. In veilige 
fietspaden en schoolomgevingen en groen!

Jan Van Camp - lijsttrekker
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INBURGERING VOOR NIEUWE VLAMINGEN
De kennis van Nederlands voor nieuwkomers is voor 
N-VA van groot belang. We willen dan ook dat er 
geen wachtlijsten voor inburgering zijn. We koppelen 
integratievoorwaarden aan het verkrijgen van een 

leefloon. We ondersteunen projecten die de sociale 
mobiliteit van nieuwkomers verhogen: deelname aan het 
lokale verenigingsleven zullen we actief bevorderen.

JEUGD
Ook jongeren die niet in een vereniging zitten moeten 
aan bod komen. Daarom moet jongerenparticipatie 
een plaats krijgen in onze fusiegemeente via een 
jeugdgemeenteraad. We willen dat jongeren voldoende 
uitgaansmogelijkheden hebben in een veilige omgeving. 

N-VA kiest voor voldoende speelruimte voor kinderen en 
jongeren door het verder uitbouwen van de infrastructuur. 
Een speelbos met kampeermogelijkheid en een locatie om 
te gamen zijn te realiseren projecten.

CULTUUR, SPORT, VRIJE TIJD
Wat mensen in hun vrije tijd doen, draagt bij aan de 
versterking van de sociale cohesie. Daarom kiezen we 
voor een bruisend verenigingsleven met gerespecteerde 
vrijwilligers en waar initiatief aangemoedigd wordt. We 
stimuleren de verenigingen in alle deelgemeenten om hun 
maatschappelijke rol op te nemen en iedereen te laten 

participeren. Bovendien ondersteunen we wijk-, buurt- en 
straatfeesten. De N-VA wil blijvende aandacht voor ons 
Vlaamse erfgoed en culturele organisaties helpen om 
de Vlaamse identiteit creatief uit te dragen. Het cultureel 
centrum moet een divers aanbod brengen dat ook lokaal 
talent de ruimte geeft.
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Guy
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3e plaats
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