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Puurs

Boeiende maanden in het vooruitzicht 
voor hard werkende N-VA-fractie

www.n-va.be/puurs

Beste Puursenaar,

De vakantieperiode is weer achter de rug maar N-VA Puurs heeft niet stilge-
zeten. Wij hebben achter de schermen druk verder gewerkt. Het resultaat zal 
de komende maanden duidelijk worden. 

Constructieve oppositie
Wij blijven constructief oppositie voeren en stellen alles in het werk om wan-
toestanden aan te kaarten en tegen te houden. Bijzondere aandachtspunten 
zijn de torenhoge gemeentelijke belastingen en schuldenberg als gevolg van 
de megalomane projecten die de CD&V-meerderheid op uw  kosten blijft 
uitvoeren.

Luisterend oor
In deze editie zetten wij Gerd Homans in de kijker. Een van onze bestuurs-
leden die achter de schermen onze afdeling draaiende houdt. Kwestie dat u 
ons beter leert kennen en dat u weet dat u bij onze mensen steeds een luiste-
rend oor vindt voor vragen of problemen. 

Aandacht voor alle Pursenaars
Onze OCMW-raadsleden Sonia van Woinsel en Cathy Dedecker geven in dit 
blad meer uitleg over de fusie van de woon- en zorgcentra. Onze fractielei-
der Jan Van Camp gaat dieper in op de ‘taks-lift’ van de meerderheid . Ten 
slotte kaarten we in deze editie de gebrekkige communicatie bij de werken 
in Puurs-centrum aan. Een groot probleem voor de handelaars in en rond 
het dorpshart, die die vorig jaar reeds een extra ‘dorpshartbelasting’ moesten 
slikken.

Mocht u nog vragen hebben? Onze mensen hebben steeds een luisterend oor. 
Wij trachten uw problemen aan te kaarten en op te lossen.
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Fusie rusthuizen: 
geen extra belasting 
voor Puursenaars

Het gemeentebestuur wil tegen 
volgende zomer een fusie van ons 
rusthuis met dat van Sint-Amands. 
Op zich geen slecht zaak: door 
schaalvoordelen kan er efficiënter 
gewerkt worden. De N-VA blijft 
echter waakzaam. De factuur mag 
niet bij de Puurse belastingbetaler 
terecht komen. Onze OCMW-
raadsleden Sonia Van Woinsel en 
Cathy Dedecker zullen deze fusie 
dan ook van dichtbij volgen.

Na de omvorming van het 
woonzorgcentrum van Puurs tot 
een dochteronderneming van de 
gemeente, is de fusie tussen de 
woon-en zorgcentra van Puurs en 
Sint-Amands de volgende stap. 
Een extern bureau gaat deze fusie 
voorbereiden zodat het project 
tegen juli 2016 van start kan gaan.

N-VA Puurs staat achter het 
initiatief. Door samen te werken, 
kunnen er kosten uitgespaard 
worden. De voorwaarde is wel dat 
deze fusie een meerwaarde is voor 
de Puursenaars. De wachtlijsten 
mogen niet langer worden en de 
prijs voor de bewoners mag niet 
verhogen. 

Erwin Mertens,  
 Voorzitter N-VA Puurs



Voor de zomer presenteerde het gemeentebestuur de rekening van 2014. Wat blijkt: een tax shift is een tax lift in 
Puurs. De schuld van de gemeente wordt verschoven naar het autonoom gemeentebedrijf. Onaanvaardbaar voor 
de N-VA!

Tax lifT
Een tax shift is een verschuiving van belastingen op arbeid naar belastingen op vervuiling, indirecte belastingen en 
besparingen. Het doel is dat de algemene belastingdruk daalt. In Puurs heeft het bestuur dat blijkbaar anders begre-
pen: CD&V verhoogde de onroerende voorheffing tot 1.495. Dat betekent 40 euro extra belasting per gezin. 
De prijs van de vuilzakken schoot de hoogte in en een forfaitaire afvalbelasting van 54 euro per huishouden werd 
ingevoerd (belasting op vervuiling). Daarnaast is de prijs voor de afgifte van rijbewijzen en andere documenten opge-
trokken (indirecte belastingen).

In tegenstelling tot deze ruime belastingverhogingen zijn de lasten op arbeid (de aanvullende personenbelasting) nau-
welijks gedaald. Deze verlaging van 8 procent naar 7,9 procent betekent een minimale daling van 4,5 euro per inwoner. 
Kleingeld dus, nog niet eens een briefje van 5 euro. We kunnen in Puurs dus spreken van een tax lift in plaats van een 
tax shift.

iS auTonoom gemeenTebedrijf ‘bad bank’ van PuurS?
In 2014 is de schuld van de gemeente gedaald van 32,095 miljoen euro naar 32 miljoen euro rond.  
Deze slechts minimale verlaging in de gemeenteschuld wordt bovendien volledig overschaduwd 
door een verhoging van de schuld van het autonoom gemeentebedrijf met 56 procent (!). In cijfers: 
een verhoging van 6,14 miljoen euro naar bijna 9,6 miljoen euro.

Samen levert dit een schuld op van 41,6 miljoen euro. Dat is 2 400 euro per inwoner. 
En de schulden van vandaag zijn de belastingen van morgen.

Tussen de A12 en de Schaaftstraat wil het gemeentebestuur een 30-tal woningen bouwen. Dat Breendonk nood 
heeft aan extra woningen en een rusthuis is duidelijk. De beslissingen van het gemeentebestuur getuigen echter 
van weinig visie.

N-VA Puurs heeft dit altijd al een onzalig project gevonden wegens de totaal ongeschikte (natte) locatie. Bovendien 
loopt de planning vertraging op. Ten slotte is bij de ontwerp van dit project onvoldoende rekening gehouden met de 
mening van de buurtbewoners die bezwaarschriften kunnen indienen.

Ook wat betreft sociale woningbouw komt Breendonk er bekaaid van af. Aan de Beenhouwersstraat, aan 
de splitsing van de Schaafstraat en aan de Veurt zijn die voorzien, maar of ze er effectief komen is niet 
duidelijk. Andere sociale woningen, zoals aan de Molenheide staan al een hele tijd leeg.

De plannen voor een rusthuis aan Veurt-Steenbossen staan ondertussen nergens. Nochtans heeft 
Breendonk nood aan zo’n rusthuis. Oudere mensen op zoek naar geschikte bewoning zullen Breendonk 
om die reden gedwongen verlaten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig bij het huidige 
gemeentebestuur.

www.n-va.be/puurspuurs@n-va.be

N-VA Puurs is meer dan haar verkozenen. Een 
hele ploeg bestuursleden houdt onze afdeling 
draaiende. In dit blad zetten we Gerd Hofmans in 
de kijker. 

Gerd werkt als planning coördinator bij Fuji Film in 
Sint-Niklaas.  In onze afdeling is hij penningmees-
ter en verantwoordelijk voor de ledenwering en de 
organisatie van onze activiteiten. Daarnaast is hij penningmeester van het PWA-agentschap in Puurs en Sint-Amands. 

Kom je met zo’n drukke agenda nog aan vrije tijd toe, Gerd?
Mijn agenda is inderdaad vrij druk. Toch probeer ik door te wandelen en te fietsen te genieten van ons mooie Klein-
Brabant. Daarnaast ga ik graag op reis. Andere culturen leren kennen en nieuwe mensen ontmoeten, verruimt de 
horizon. Dichter bij huis kan ik natuurlijk genieten van een lekker etentje en zeg ik nooit nee tegen het goud- 
kleurige gerstenat van onze plaatselijke brouwer. (lacht) Al van in mijn tienerjaren ben ik hevige supporter van 
Club Brugge. Ik heb sindsdien een abonnement en probeer de ‘Club van Vlaanderen’ zoveel mogelijk te volgen.

Waarom heb je voor de N-VA gekozen?
Voor mij staat het programma van de N-VA voor: wat we zelf doen, doen we beter. Wat Vlaanderen zelf kan doen, 
is beter voor de eigen bevolking. Ook het socio-economische luik is voor mij belangrijk: wie werkt en onderneemt, 
moet daarvoor beloond worden. Aan misbruiken in onze sociale zekerheid moet paal en perk gesteld worden. 
Verder vind ik dat er een klimaat moet komen dat het voor de ondernemers aantrekkelijker maakt om te investeren.

Ook in Puurs zijn er verschillende zaken die beter moeten. Zo moeten zelfstandigen gestimuleerd worden, in 
plaats van gepest met allerhande belastingen. Ook qua verkeersveiligheid en een fietsvriendelijk beleid is er in onze 
gemeente nog veel werk aan de winkel. Ten slotte worden de deelgemeenten stiefmoederlijk behandeld. Er is geen 
buurtwinkel in Breendonk, in Ruisbroek is de bibliotheek gesloten en wie in Kalfort of Liezele geld wil afhalen is 
eraan voor de moeite.

Wat zijn je functies in het bestuur van N-VA Puurs?
Ik ben eigenlijk het manusje-van-alles. Als ledenverantwoordelijke houd ik ons ledenbestand up-to-date en zorg ik 
voor de nodige administratie. Daarnaast organiseer ik de activiteiten van de afdeling: zoals het eetfestijn, de nieuw-
jaarsreceptie en bezoeken aan plaatselijke evenementen zoals jaarmarkten – belangrijk om contact te houden met 
de Puursenaar! Tenslotte beheer ik als penningmeester het geld van onze afdeling. 

Hoe kijk jij naar de toekomst? 
Nationaal en Vlaams hoop ik dat deze regeringen hun werk volledig kunnen afmaken. In Puurs dat onze afde-
ling, als grootste oppositiepartij, zijn constructieve oppositie verderzet en ‘luis in de pels’ van het huidige bestuur 
blijft. Natuurlijk hoop ik ook dat N-VA Puurs na de volgende gemeenteraadsverkiezingen mee het beleid kan gaan 
bepalen.

Geen ‘tax shift’ maar ‘tax lift’ in Puurs

Wonen in Breendonk: geen visie van het bestuur

Puurs-centrum
weken 
onderbroken

GErD HOFMANs (53)
• woont in Puurs
• (bijna) getrouwd met Miriam
• vader van een dochter (29) 
   en een zoon (25)

Bestuurslid in de kijker

Jan Van Camp,  
N-VA-fractieleider

Guy Cools,  
N-VA-gemeenteraadslid

slechte communicatie naar middenstand Midden in de zomer was Puurs-centrum drie weken moeilijk te bereiken met de auto. Aan de Botermarkt en de 
Heilig Hartplaats werden nieuwe kasseien gelegd. Naar de handelaars werd echter te laat gecommuniceerd.

Voor de N-VA is communicatie naar de inwoners over geplande werken een prioriteit. Dat geldt zeker voor de 
handelaars, die afhankelijk zijn van een goede bereikbaarheid van hun zaak. Wat deze historie extra pijnlijk maakt, is 
dat eind 2014 het bestuur besliste om een extra belasting van 175 euro te heffen op de middenstand van Puurs-centrum. 
Deze zogenaamde uitstralingsbijdrage moet dienen om allerhande promo-acties mee te bekostigen. 

Deze belasting is voor de N-VA een brug te ver. Zelfstandigen worden nu al voor zoveel belast: algemene 
gemeentebelasting, belasting op drijfkracht en nog veel meer. Daarnaast is Puurs veel meer dan het dorpshart alleen. Er 
zijn nog andere winkelstraten. Ook de kernen van Ruisbroek, Breendonk, Liezele en Kalfort hebben een middenstand.

Theo Derkinderen, N-VA-gemeenteraadslid



Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin
loopbaan

Wettelijk
pensioen

Vervroegd
pensioen

18 jaar

63 jaar

61 jaar

21 jaar

66 jaar

63 jaar

23 jaar

67 jaar

65 jaar

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

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:     /     /


