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Naar aanleiding van de strijd tegen 
armoede ging er op 17 oktober 
2015 een kookwedstrijd door, voor 
de OCMW-raadsleden van Puurs, 
Bornem, Sint-Amands en Willebroek. 
Namens N-VA Puurs deden OCMW-
raadsleden Cathy Dedecker en Sonia 
Van Woinsel mee.

De opdracht was een volwaardige 
maaltijd bereiden voor 2,50 euro. 
Niet gemakkelijk, maar de raads-
leden namen de uitdaging aan. Als 
hoofdgerecht kozen ze voor aardap-
pelen met komkommer, visballetjes 
en een vinaigrette van mierikswor-
tel. Als dessert kon de jury proeven 
van een heerlijke ananasjelly. Net als 
vorig jaar kaapten Cathy en Sonia de 
publieksprijs weg.

Met hun deelname willen Cathy en 
Sonia het belang van een gezonde 
en betaalbare maaltijd onderstrepen, 
gekoppeld aan integrale gezins-
ondersteuning in Puurs. Dat er in 
onze gemeente nog geen 1-euro-
maaltijden voor kinderen onder de 
12 jaar worden aangeboden is dan 
ook onbegrijpelijk.

KOKEN TEGEN 
ARMOEDE

PUURS BREENDONK - RUISBROEK - LIEZELE 

Het renovatieproject van het cul-
tureel centrum dat (toevallig?) 
vlak voor de verkiezingen in 2018 
klaar moet zijn, kost maar liefst 6,5 
miljoen euro. En dit terwijl Puurs al 
meer dan 40 miljoen euro schulden 
heeft. De N-VA stelt zich hier grote 
vragen bij.

BESTUUR HEEFT DURE SMAAK

“Dat het gemeentebestuur een dure 
smaak heeft is al langer duidelijk”, 
aldus N-VA-fractievoorzitter Jan Van 
Camp. “Luxeprojecten krijgen prio-
riteit in onze gemeente. Drie miljoen 
voor het sportpak, twee miljoen voor 
een landschapspark: dat is zeer veel 
geld. Zeker als je weet dat de gemeen-
te al verschillende parken heeft.”

Daarbovenop komt nog eens 6,5 mil-
joen euro voor de renovatie van het 
cultureel centrum. En dat is nog maar 
de eerste raming. We weten allemaal 
dat (ver)bouwen altijd meer kost dan 
voorzien. Zo liep de renovatie van het 
Bornemse cultureel centrum op van 
7,5 miljoen naar 8,8 miljoen euro. 

SCHULDEN EN BELASTINGEN 
AL TORENHOOG

Volgens de N-VA is het niet verstan-
dig om dergelijke dure projecten op 
te starten als je weet dat Puurs nu al 
een schuld heeft van meer dan 
40 miljoen euro. Dat is 2 400 euro per 

inwoner. Daarnaast 
heeft onze gemeente 
erg hoge gemeen-
tebelastingen. De 
opcentiemen op de 
onroerende voorhef-
fing stegen naar 1495: 
een extra belasting 
per gezin van 40 euro. 
De prijs van de vuil-

zakken schoot ook de hoogte in en er 
kwam een forfaitaire afvalbelasting 
van 54 euro. En dat terwijl de aanvul-
lende personenbelasting nauwelijks 
daalde (van 8 naar 7,9 procent). 

Het kan niet dat het gemeentebestuur 
schulden blijft opbouwen door in 
prestigeprojecten te besteden, 
allemaal op uw kosten.

Renovatie De Kollebloem kost 6,5 miljoen!

Fractievoorzitter Jan Van Camp:
“Het bestuur moet een aantal 
prestigeprojecten herbekijken 
en de schulden afbouwen, 
zonder de Puursenaars 
nogmaals te belasten.”

Cathy Dedecker en Sonia 
Van Woinsel

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

In plaats van miljoenen euro’s aan prestigeprojec-
ten te spenderen, wil N-VA Puurs via kleine projec-
ten de dienstverlening voor alle Puursenaars verbe-
teren. Digitale informatieborden en gratis wifi in 
gemeentelijke gebouwen zijn in de 21ste eeuw op 
veel plaatsen een evidentie. Niet zo in Puurs.

WAAR BLIJVEN DE LEDSCHERMEN?

Vorig jaar deed N-VA-raadslid Peter Hoefman een 
voorstel om een gemeentelijk reglement voor het ge-
bruik van het ledscherm aan de brandweertoren op te 

stellen. Op deze manier zouden alle Puurse 
verenigingen langs die weg hun activiteiten 
kunnen aankondigen.  

Het bestuur antwoordde toen dat er op 
verschillende plaatsen van onze gemeente 
elektronische informatieborden zouden 
komen. Eind 2015 zijn deze borden nog 
niet te zien. Zelfs van een reglement voor 
het ledscherm aan de brandweertoeren is 
nog geen sprake. 

Tijdens de gemeenteraad ondervroeg 
Hoefman dan ook het bestuur naar de 
reden van dit uitstel. Wat bleek: de beloofde 
informatieborden zullen maar kleine 
schermpjes in verschillende gebouwen van 
de gemeente zijn. De digitale buitenborden 
zullen pas voor een later stadium zijn.

WIFI HELPT OM BETER TE INFORMEREN

Een andere project dat raadslid Hoefman nauw aan 
het hart ligt, is de aanwezigheid van een gratis en 
gebruiksvriendelijk wifinetwerk in de gebouwen van 
de gemeente. Onbegrijpelijk voor de N-VA dat dit er 
nog niet is. Het bestuur spendeert miljoenen euro’s 
aan dure projecten, maar een klein project om haar 
burgers snel te informeren, wordt op de lange baan 
geschoven.

Vlaams minister-presi-
dent Geert Bourgeois, 
die ook bevoegd is voor 
onroerend erfgoed, 
opende in oktober de 
sluizen en de vistrap van 
de Schemelbertmolen 
in Liezele.

De Schemelbertmolen is 
de laatste en enige water-
molen die Klein-Brabant 
rijk is. Het gebouw dateert 
van de vroege zeventiende 
eeuw en werd in 1994 
als monument beschermd 
omwille van zijn 
industrieel-archeologische 
waarde.

Op initiatief van het Polderbestuur 
werd beslist om de molen te res-
taureren en om de nodige werken 
uit te voeren aan de turbine. 

Het ging om de vernieuwing van 
de bestaande sluis, de bouw van 
een extra sluis en een vistrap. 

Alles samen goed voor 280 000 
euro, waarvan 150 000 euro door 
de Vlaamse overheid werd 
bekostigd. De rest van het bedrag 
legden Polder Vliet en Zielbeek 
zelf bij.

Het gemeentebestuur wil doorgaan met de ontwik-
keling van het woonproject tussen de Schaafstraat, 
het kerkhof en de A12 in Breendonk. Samen met de 
buurtbewoners heeft de N-VA dit altijd een heilloos 
project gevonden. 

De ligging naast de A12 is ongezond en bovendien 
overstromingsgevoelig. Door de toekomstige extra 
verhardingen, zoals nieuwe wegen en huizen, vrezen 
de buurt en de N-VA het ergste.

BEZWAARSCHRIFT
De buurtbewoners hebben een lijvig bezwaarschrift 
ingediend bij het gemeentebestuur. Met de juiste 
argumenten en duidelijk cijferwerk, wordt de hele 
studie om het gebied te ontwateren onderuit gehaald. 
Cruciaal in deze studie is dat het overtollige water 
afgevoerd wordt in de grachten van de A12. Hiervoor 
is toestemming nodig, maar die heeft men nog steeds 
(na jaren onderhandelen) niet gekregen. Langs de A12 

van Boom tot Meise is er om deze reden geen enkel 
woonproject gebouwd, maar in Breendonk kan dat 
dus wel. 

De N-VA zal dit burgerinitiatief blijven steunen en 
volgt het dossier verder op.

PROJECT VEURT-STEENBOSSEN STAAT NOG NERGENS
In Veurt en Steenbossen 
voorziet het gemeente-
bestuur wel woningbouw op 
een geschikte plaats, maar 
dit project staat ondertussen 
nergens. 

De kans dat dit ooit gereali-
seerd wordt, is klein. 
De broodnodige subsidies 
voor de bouw van het rust-
huis blijven immers uit. 

Breendonkse buurtwinkel komt er!
Op de komst van een buurtwinkel hoeft de Breendonkse 
gemeenschap niet lang meer te wachten. Het initiatief in mei 2015 
om een handtekeningactie op te starten, heeft mee voor dit succes 
gezorgd. Met dank aan alle ondertekenaars!

Minister-president Bourgeois opent 
Schemelbertmolen in Liezele 

Woonproject Schaafstraat: wateroverlast dreigt

17 middenstanders uit centrum 
Puurs dienen een bezwaarschrift 
in tegen de belasting van 175 euro 
die zij moeten betalen voor de 
organisatie van evenementen in 
het centrum. Een reden te meer 
om de zogenaamde uitstralings-
bijdrage af te schaffen, meent 
N-VA-fractieleider Jan Van 
Camp.

Al jaren organiseren de midden-
standers acties in het centrum 
van Puurs. Vorig jaar stelde de 
gemeente zich in de plaats van 
de middenstand van het kern-
winkelgebied, door zelf deze acties 
te organiseren. 

Om dit te fi nancieren werd de vrij-
willige bijdrage van de handelaars 
aan Unizo vervangen door een 
gemeentebelasting van maar liefst 
175 euro per handelszaak.

175 EURO BOVENOP HOGE 
BELASTINGEN 
De N-VA heeft zich altijd tegen 
deze belasting uitgesproken. Het 
heffen van een extra belasting 
van maar liefst 175 euro voor de 
middenstanders, uitgerekend in 
het gebied waar men handel wil 
stimuleren, is tegenstrijdig. 

Het treft net zij die voor leven 
zorgen in het centrum en werkt 
volgens ons eerder ontmoedigend 
dan stimulerend.

Daarnaast zijn de belastingen in 
onze gemeente al torenhoog: de 
aanvullende personenbelasting, 
de opcentiemen op het kadastraal 
inkomen, de algemene gemeente-
belasting. Allen zijn ze in Puurs 
bij de hoogste in Vlaanderen. 
Daarbovenop betalen zelfstandi-

gen de belasting op bedrijfsopper-
vlakte en drijfkracht.

GEEN DRAAGVLAK BIJ 
MIDDENSTAND
De 17 middenstanders die bezwaar 
indienden omvatten zaken die er 
al waren voor de aanleg van het 
nieuwe dorpshart en die er hope-
lijk nog lang zullen zijn. 

“We kunnen dus aannemen dat 
het draagvlak bij de middenstand 
voor deze belasting beperkt is”, 
aldus Van Camp.

Elektronische informatieborden en 
wifi  in dienstencentra blijven uit

N-VA Puurs wil ‘uitstralingsbijdrage’ afschaffen

Peter Hoefman, gemeenteraadslid

Guy Cools, 
gemeenteraadslid

531_15D_Puurs.indd   2 2/12/2015   12:10:02



531_15D_Puurs.indd   3 2/12/2015   12:10:03


