
Een betaalbare woning in
Puurs is voor de N-VA pri-

oritair. Dit in eerste plaats voor
de jonge gezinnen uit onze
regio die steeds meer moeite
hebben om een eigen, betaal-
bare woning te vinden.
Daarom is het belangrijk dat
de sociale huisvestingsmaat-
schappijen zowel voor huur-
woningen als koopwoningen
het nodige doen om dit pro-
bleem aan te pakken.

TIENTALLEN PROJECTEN
De N-VA werkt mee in de Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom
Klein-Brabant, want betaalbare woningen komen er niet vanzelf. Deze dynamische
ploeg heeft in het verleden al tientallen projecten gerealiseerd, zoals de wijk Leuk in
Ruisboek en de eigentijdse woningen aan de Spoorwegkaai in Puurs. Maar ook voor
de volgende jaren staan er, met de steun van de N-VA, verschillende bouwwerven op
stapel in de drie gemeenten van Klein-Brabant.

STIJGENDE PRIJZEN
Dat de inspanningen van deze maatschappij nodig blijven blijkt uit het feit dat de
prijzen voor wonen in Puurs blijven stijgen. De centrale ligging van Puurs tussen de
steden Antwerpen, Brussel, Gent en Mechelen, drijft de prijs van een eigen woning
omhoog. Door zich te engageren voor de Kleine Landeigendom hoopt de N-VA
wonen in eigen streek mogelijk te maken voor iedereen.

We nodigen iedereen uit om eens
een kijkje te gaan nemen op onze

nieuwe webstek
www.nvaklein-brabant.eu,
die recent gelanceerd werd.

U vindt er nieuwtjes uit onze
regio Klein-Brabant (Puurs, Bor-

nem en Sint-Amands), informatie
over activiteiten die wij 

organiseren of waar we aan 
deelnemen en een voorstelling 

van het N-VA-bestuur van 
Klein-Brabant. 

U kan ook een heleboel interes-
sante verwijzingen naar andere 
internetpagina’s raadplegen en u

vindt er ook diverse 
contactmogelijkheden indien u

vragen heeft aan ons bestuur.

Vergeet zeker ook niet via de 
webstek in te schrijven voor onze

elektronische nieuwsbrief.
U blijft zo op de hoogte van

nieuwe artikels of activiteiten en u
maakt kans op een prijs.

Bezoek onze
nieuwe website!
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N-VA wil betaalbare woningen in Puurs

V.U. Yoeri Verlinden
Letterheide 1
2870 Puurs

BREENDONK, 
LIZELE, RUISBROEK

Agenda
N-VA Klein-Brabant zal deze zomer aanwezig zijn op tal van
activiteiten in uw regio. Hier alvast enkele data voor in uw
agenda.
10/07: 12.00 uur, barbecue, parochiezaal Ruisbroek Sint-Jozef
30/07: Bornem, feestmarkt Kardinaal Cardijnplein
30/08: Kalfort, braderij Kalfortdorp
17/09: Puurs Pukema 



Afgelopen voorjaar hield de N-VA bestuursverkiezingen, ook in de afdeling
Klein-Brabant. Het resultaat van deze verkiezing is gevarieerde ploeg waarin

mensen met verschillende ervaringen samenwerken met één doel: de N-VA ster-
ker maken in uw streek. Kortom, een team om ‘u’ tegen te zeggen.
Voorzitter: Kurt Jacobs (Puurs)
Ondervoorzitter: Johan Van Den Neucker (Puurs)
Secretaris: Jan Van Camp (Puurs)
Penningmeester: Jan De Smet (Puurs)
Communicatieverantwoordelijke: Yoeri Verlinden (Puurs)
Ledenverantwoordelijke: Jozef Faes (Puurs)
Organisatieverantwoordelijke: Sueann Vandeputte (Bornem)
Verantwoordelijke jongeren: Saadet Gulhan (Bornem)

David Lettani uit Breendonk. 
Ik woon al 16 jaar samen en heb twee schatten van zonen van 4 en 1,5
jaar. Ik doe ‘iets met computers’ in Brussel. Daarnaast ben ik vrijwil-
liger bij de brandweer van Puurs en loop ik elk jaar een marathon.

Waarom?
Omdat ‘Denken. Durven. Doen.’ een krachtige boodschap is die in
de politiek door de N-VA daadwerkelijk in de praktijk gebracht wordt. Bovendien is deze boodschap me op het
lijf geschreven. ‘Denken’, omdat ik van zoveel mogelijk het fijne wil weten en me echt kan vastbijten in iets.
‘Durven’ buiten de klassieke hokjes te denken en op te komen voor wat je belangrijk vindt. ‘Doen’, om effec-
tief iets te ondernemen in plaats van in de zetel te blijven hangen. Het is dankbaar om te zien dat je inzet daad-
werkelijk ook iets kan bijdragen.

Wanneer?
Ongeveer een jaar geleden maakte ik een Facebookpagina aan tegen de toenmalige politieke impasse. Deze
werd opgemerkt en men vroeg me of ik interesse had om eens een vergadering bij te wonen van N-VA Puurs.
Ik wist dadelijk dat ik hier mee mijn digitale schouders wou onder zetten.

Ook zin om als lid in ons blad je verhaal te brengen?
Contacteer ons via yoeri.verlinden@n-va.be

Een team om ‘u’ 

tegen te zeggen! U kan deze mensen bereiken via:info@nvaklein-brabant.eu

Lid in de kijker: David Lettani

Nieuwe straten Puurs niet milieuvriendelijk
De nieuwe straten in Puurs zijn niet milieuvriendelijk.
U zult wel gemerkt hebben dat er de afgelopen jaren
veel straten in Puurs heraangelegd werden. Andere
straten zijn nog echte bouwwerven. Hoewel het resul-
taat in veel gevallen mooi is, is er geen rekening ge-
houden met de voorschriften die geformuleerd staan in
de Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid
in Vlaanderen.

GEEN GESCHEIDEN RIOLERING
Het probleem is dat er in het Hooiveld, de Violetstraat,
Palingstraat, W. De Vochtstraat en de Stationstraat geen
gescheiden riolering voor regen- en afvalwater is aan-
gelegd. Voor het grote project voor de Hoogstraat en het
Dorpshart is dit slechts in beperkte mate het geval. Dit
is nochtans verplicht aangezien het verboden is afval-
water te lozen in de regenwaterafvoerleiding en regen-
water in de afvalwaterafvoer. 

VERVUILD OPPERVLAKTEWATER
Door het regenwater niet te scheiden van het afval-
water wordt de hoeveelheid afvalwater groter, aan-
gezien het propere regenwater gemixt wordt met
rioolwater. Het kan ook erger: door rioolwater te
lozen in een regenwaterafvoer wordt het weinige
zuivere oppervlaktewater dat ons nog rest in Puurs
vervuild.

STUITEND
Dat de gemeente Puurs de heraanleg van verschil-
lende straten niet benut om rioolwater en proper re-
genwater gescheiden af te voeren, zoals door de
Vlaamse overheid gevraagd wordt,  is dan ook on-
begrijpelijk. Dat de gemeente bovendien deze inves-
teringen, die ze zelf niet doet, oplegt aan haar
inwoners maakt niet alleen onbegrijpelijk, maar stui-
tend! Quousque tandem….?

Webbeheerder: David Lettani (Puurs)
Bestuursleden: Kristof Joos (Bornem), Erik
Bellefroid (Bornem), Jean-Pierre Raeymae-
kers (Puurs), Inge Faes (Puurs), Dimitri De
Cock (Bornem), Ive De Smet (Puurs), Ivo Van
Aken (Bornem).



Klein-Brabant vertegenwoordigd in de Senaat

Sinds de laatste federale verkiezingen, van 13 juni
2010 nu ongeveer een jaar geleden, wordt Klein-
Brabant in de Senaat vertegenwoordig door Inge
Faes, die sinds 2006 ook gemeenteraadslid is voor
de N-VA in Puurs. Door haar ervaring als advocate
en gemeenteraadslid is deze mama van twee im-
mers de geknipte persoon om een serieuze verster-
king te zijn voor de N-VA-fractie in de Senaat.

Salduz
Gezien haar professionele achtergrond zijn de commis-
sies Justitie en Binnenlandse Zaken de natuurlijke bio-
toop voor Inge. In beide commissies nam zij haar
verantwoordelijkheid en nam zij een paar mooie initia-

tieven. Zoals bijvoorbeeld met het wetsvoorstel in ver-
band met het Salduz-arrest waaraan de N-VA in de 
Senaat aan meewerkte.

Het Salduz-arrest van het Europees Hof voor de Rech-
ten van de Mens voorziet dat iedere persoon in strafza-
ken recht moet hebben op de bijstand van een advocaat
vanaf het eerste verhoor, wat in België nog niet het
geval is. In dit dossier zorgde Inge ervoor dat in het Sal-
duz-dossier 85 % van onze standpunten werd meege-
nomen naar het uiteindelijke wetsvoorstel. 

Mensenhandel
Ook in Binnenlandse Zaken is Inge hard aan het werk
en wordt haar kennis van zaken geapprecieerd. Zo is ze
onlangs voorzitter geworden van de speciale werk-
groep binnen de commissie Binnenlandse Zaken die de
problematiek van de mensenhandel in België moet on-
derzoeken. Een hele verantwoordelijkheid.

Desondanks haar verplichtingen in de Senaat verwaar-
loost Inge haar lokale verantwoordelijkheden niet.
Naast haar zetel in de gemeenteraad van Puurs zit ze
ook in de politieraad van de politiezone Klein-Brabant.
De wisselwerking tussen lokale en federale politiek ver-
sterken beide niveaus,  waardoor er nog beter werk kan
geleverd worden.

N-VA Klein-Brabant nodigde N-VA-senator en dok-
ter Louis Ide uit voor een lezing in het cultureel cen-
trum in Puurs. Louis Ide had het over de
gezondheidszorg, een thema dat de N-VA nauw aan
het hart ligt.

Senator Ide verklaarde voor een publiek dat voorna-
melijk bestond uit dokters, apothekers en kinesisten,
dat de N-VA niet lijdzaam wil toezien op de steeds ho-
gere gezondheidsfactuur. De sluipende privatisering
van de gezondheidszorg ondermijnt de solidariteit én
de gezondheid van de patiënt. Ook de exploderende
kosten van de gezondheidszorg moeten een halt toege-

roepen worden, de misbruiken en de overconsumptie
moeten eruit.

Om deze problemen aan te pakken pleit de N-VA  voor
een overheveling van de gezondheidszorg naar de
deelstaten. De taalgrens blijkt een zorggrens te zijn.
Vlaanderen kiest meer voor de huisarts en voor pre-
ventie, Wallonië meer voor de duurdere dienstverlening
via het ziekenhuis. Ook in de welzijnssector willen we
zo snel mogelijk de wachtlijsten wegwerken, zeker in
de gehandicaptensector, de bejaardenzorg, de kinder-
opvang en de jeugdzorg.

Vlaamse gezondheidszorg: Quo Vadis?

Om de Vlaamse feestdag meer kleur te geven is N-VA-Klein-Brabant gestart met
een vlagverkoopactie. In juni en begin juli zullen wij huis aan huis rondgaan in
Klein-Brabant om Vlaamse vlaggen te verkopen. Zo kunnen meer mensen de vlag
buiten hangen op 11 juli.

Deze vlaggen zijn één op één meter groot en zijn verkrijgbaar in twee verschillende versies. De
officiële vlag van de Vlaamse Gemeenschap: een zwarte leeuw met rode klauwen op een gele vlag,
of een effen zwarte leeuw op een gele vlag. Beide vlaggen worden aangeboden voor de prijs van 5 euro. 

Als u echter niet kan wachten om een vlag te kopen tot wanneer wij langskomen kan u ons altijd bereiken op
volgend e-mailadres info@nvaklein-brabant.eu. Wij bezorgen u met veel plezier uw vlag aan huis.

Vlaggen voor 11 juli



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure “Een klare kijk op energie” te ontvangen. 
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N-VA HEEFT KLARE KIJK OP ENERGIE
Uw energiefactuur swingt de pan uit. De toekomstige energie-
bevoorrading moet verzekerd blijven. En het is in Vlaanderen weinig
realistisch om alle energie voor 100 % uit hernieuwbare bronnen te
halen. Daarom ontwikkelde de N-VA een evenwichtige totaalvisie op
energie.

De bevoegdheden rond energie zijn behoorlijk versnipperd. Een
eigen VVlaams energiebeleid met een langetermijnvisie moet 

ervoor zorgen dat we in Vlaanderen eigen accenten kunnen leggen. 

Het mag dan al mooi klinken om onze energie voor honderd 
procent uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2050, in de

praktijk is dit niet realistisch. Groene energie moet oop een door-
dachte manier gestimuleerd worden.

Zuinig en bbewust omspringen met energie is noodzakelijk. De
meest goedkope en groene energie is de energie die niet ver-

bruikt wordt.

De N-VA pleit voor een transparante energiemarkt waarin u vrij
kan kiezen tussen de verschillende energieleveranciers. Energie

moet tte allen tijde betaalbaar blijven, zowel voor u als voor onze 
bedrijven.

Federaal volksvertegenwoordiger 
Bert Wollants en Vlaams Parlementslid 

en fractieleider in de Senaat Liesbeth Homans
zijn de N-VA-specialisten 
op het vlak van energie.

De N-VA heeft een totaalvisie op

energie. Wenst u onze brochure 

“Een klare kijk op energie”

te bestellen? 

Surf dan naar 

www.n-va.be/energie

of stuur ons onderstaande 

bon terug!

Met genuanceerde voorstellen pleit de N-VA voor een radicale 
hervorming van het energiebeleid. Dat moet energie toegankelijk
en betaalbaar houden voor iedereen.


