
Veilig thuis in een welvarend  
Puurs-Sint-Amands
Samen met u zullen wij er voor zorgen dat iedereen in 
Puurs en in Sint-Amands zich thuis zal voelen in de nieuwe 
gemeente en in zijn deelgemeente. 

Dit zal geen gemakkelijke opdracht zijn. Puurs - Sint-
Amands bestaat immers niet alleen uit twee gemeenten 
die tot voor kort apart van elkaar leefden en  werkten, maar 
ook uit maar liefst acht leefgemeenschappen, elk met hun 
eigen identiteit.

N-VA Puurs-Sint-Amands wil de geschiedenis van deze 
deelgemeenten respecteren en hun eigenheid en karakter 
behouden. We willen investeren in lokale feesten, culturele 
verenigingen, sport en een net, goed onderhouden open-
baar domein. 

Al onze burgers verdienen een veilige thuis in een bruisend 
dorp. Samen met u zullen we de deelgemeenten verster-
ken door een dorpsraad per deelgemeente op te richten 

die de belangen van de deelgemeente verdedigt en die een 
belangrijke zeg heeft in het burgerbudget specifiek voor 
de deelgemeente. We ondersteunen actief buurtinforma-
tienetwerken zodat we het veiligheidsgevoel in elke deel-
gemeente verhogen en het aantal inbraken terugdringen.

In dit blad vindt u onze belangrijkste punten voor  
elke deelgemeenten.

Jan
Van Camp
lijsttrekker

 PUURS

7 Gerd
Hofmans 

• Een verkeersveilig Dorpshart en Hoogstraat voor fiet-
sers, voetgangers en automobilisten.

• Een veilig fietspad aan de school in de Hof-ten-Berglaan
• We trekken het fietspad langs de oude spoorweg naar 

Oppuurs en Sint-Amands door.
• We stellen een horeca-plan op voor Puurscentrum, met 

nadruk op meer beleving op het Dorpshart.
• Behouden van de groene ring rond Puurs. We bouwen 

Puurs en Liezele niet aan mekaar.

• Herwaarderen van de stationsbuurt, vooral de kant Mer-
kenveld/Eikevlietbaan

• We gaan voor een financieel leefbaar Puurs met minder 
schulden en lagere belastingen.

• We organiseren een fietsherstel-
punt aan het station.
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 SINT-AMANDS

5 Mil
Van Schoor

• We renoveren de kaai, maar maken hem niet autovrij, 
zodat deze eindelijk de trekpleister wordt die Sint-
Amands verdient.

• We behouden de dienstverlening in het gemeentehuis 
van Sint-Amands zodat iedereen er terecht kan.

• De N-VA zal werk maken van een veilig, duidelijk rond-
punt aan de Wilgenweg en de Pandgatheide.

• We heractiveren de spoorlijn 52 om Sint-Amands met 
Puurs en Dendermonde te verbinden en ijveren voor 

een rechtstreekse trein naar Brussel.
• We maken van fietspad Sint-Amands Puurs een echte 

fietsostrade van  de Schelde tot aan Rupel.

 RUISBROEK

4 Peggy
Seeuws

• We pakken het sluipverkeer van en naar de A12 radicaal 
aan. Zodat Ruisbroek en in het bijzonder Pullaarsteen-
weg en Sint-Katharinastraat terug leefbaar worden.

• We zetten een stop op de komst van meer vervuilende 
industrie in Ruisbroek.

• We bouwen dienstencentrum De Nieuwe Ark om tot een 
volwaardig dienstencentrum waar iedere Ruisbroeke-
naar terecht kan voor dienstverlening en een babbel.

• We herbekijken de omgeving aan basisschool De Krin-
kel zodat alle kinderen veilig te voet of met de fiets naar 
school kunnen.

• We behouden de groene buffer rond Ruisbroek, zetten 
in op waterpret aan het Kanaal en zorgen voor trage we-
gen naar Kalfort en Eikevliet.
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 LIEZELE

11 Maarten
Debie

• De N-VA zal prioritair werk maken van veilige fietspaden 
langs Liezele-Dorp, de Wolfstraat en de Theo Andries-
straat.

• We werken samen met alle inwoners en verenigingen 
van Liezele aan een volwaardig dienstencentrum waar 
iedereen terecht kan.

• De Liezelse jeugd moet kunnen sporten en ontspannen 
in Liezele zelf.

• We ondersteunen actief buurtinformatienetwerken om 
de veiligheid te verhogen.

• Het Liezelse platteland met haar weiden, akkers en dre-
ven zullen we behouden en versterken.



 BREENDONK

3 Guy
Cools

• We pakken het sluipverkeer op de N17 en A12 aan. 
Zodat Breendonk en in het bijzonder de Groenstraat, 
Molenheide en de Veurstraat terug leefbaar worden.

• We werken aan een geluidsmuur en buffer aan de A12 
om lawaai en fijn stof terug te dringen

• We herbekijken de omgeving aan basisschool Klaver-
tje Vier zodat alle kinderen veilig te voet of met de fiets 
naar school kunnen.

• We behouden de groene buffer rond Breendonk en 
zetten in op trage wegen naar Kalfort, Londerzeel en 
Liezele.

 OPPUURS

2 Lavinia
De Maeyer

• De N-VA zal werk maken van een veilig, duidelijk rond-
punt aan de Wilgenweg en de Pandgatheide.

• We trekken het fietspad Sint-Amands Puurs door en 
werken de onveilige kronkel aan de Kattestraat weg.

• We stellen alles in het werk om de spoorlijn 52 te herac-
tiveren, met een halte in Oppuurs

• De N-VA zal het groene en landelijke karakter van Op-
puurs behouden en versterken en trage wegen en rui-
terpaden.

• We werken aan een “Huis van Oppuurs”, waar iedereen 
terecht kan voor dienstverlening en een babbel.

 KALFORT

1 Jan
Van Camp

• De N-VA zal een geluidsmuur of buffer langs de N16 
bouwen om lawaaihinder te beperken.

• We behouden en versterken de groene omgeving aan 
het voetbalveld en Chiro als vrijetijdszone voor Kalfort.

• We bouwen structureel mee aan Kalfort kermis, om er 
meer dan ooit de Gentse feesten van Klein-Brabant van 
te maken.

• We zetten een rem op het sluipverkeer door Kalfort.
• De N-VA zal het groene karakter van Kalfort behouden 

en versterken. De vallei van 
de Molenbeek en de velden 
aan de Essendries moeten 
open ruimte blijven.



 LIPPELO

29 Patrick
De Luca

• De N-VA zal zorgen voor veilige oversteekplaatsen langs de 
N17. Ter hoogte van de Oppuurseweg en aan het woon-
zorgcentrum streven we naar de aanleg van een rondpunt. 

• We leggen veilige fietspaden richting Oppuurs langsheen 
de Oppuurseweg en richting Liezele langs de Theo An-
driestraat.

• De N-VA zal de parking aan Lippelobos heraanleggen zodat 
iedereen er veilig naar toen kan.

• De kerk en het centrum krijgen een grondige opfrisbeurt.
• We werken aan een “Huis van Lippelo”, waar iedereen te-

recht kan voor dienstverlening en een babbel, maar waar 
men bijvoorbeeld ook zijn burgerlijk huwelijk kan laten 
doorgaan.

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 DEWACHTER JORDEN
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

Stemmen met de stemcomputer
Geldig stemmen doet u als volgt:
STAP 1
Steek de kaart in de computer in de 
richting van de pijl.

STAP 2
Volg de instructies op het scherm en 
ga naar de N-VA-lijst.

STAP 3
Breng je stem uit.
Ons stemadvies: Stem op alle 
N-VA-kandidaten!

STAP 4
Bevestig je stem

STAP 5
Neem de kaart terug.

STAP 6
Neem het stembiljet dat wordt afge-
print en kijk het goed na.

STAP 7
Voor je het stemhokje verlaat vouw je 
het biljet dubbel met de gedrukte tekst 
naar binnen.

STAP 8
Geef de kaart terug aan een lid van 
het stembureau.

STAP 9
Ga naar stembus en scan je stembil-
jet.

STAP 10
Vouw je stembiljet opnieuw en geef 
het aan de bijzitter van het stembu-
reau.

STAP 11
De bijzitter stopt je stembiljet in de 
stembus.
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