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Erfgoedfoto’s op nutskasten?
In onze gemeente staan er (zoals in elke gemeente) 
verschillende nutskasten. Deze kasten zijn meestal 
grijs, saai en vuil. N-VA Puurs wil ze bekleden met 
historische foto’s van onze gemeente. Op deze  
manier worden deze saaie kasten mooier, gaat de be-
leveniswaarde in de Puurse straten te omhoog,  
versterken we onze lokale identiteit en vergroten  
we de aantrekkelijkheid onze gemeente.

De interesse voor lokaal erfgoed wordt alsmaar groter ook in 
onze gemeente. Getuige hiervan zijn bijvoorbeeld de historische 
foto’s over Puurs en haar deelgemeenten die veelvuldig gedeeld 
worden op de Facebook-pagina’s.

Daarnaast zijn er natuurlijk de verschillende heemkundige 
kringen, die lokaal erfgoed onder de aandacht proberen te 
houden. Als we de nutskasten met erfgoedfoto’s verfraaien, is dat 

een unieke kans voor deze heemkundige kringen om het grote 
publiek te bereiken en te betrekken.

De N-VA wil iets voor u betekenen!
Beste dorpsgenoten,

Nu de wintermaanden achter de rug zijn, kunnen we weer 
genieten van de eerste warme zonnestralen. Toch heeft  
onze lokale N-VA-afdeling geen winterslaap gehouden. 
Integendeel.

N-VA voert actie tegen sluipverkeer en  
pestbelastingen
Zo hamerden we op maatregelen om sluipverkeer tegen te 
gaan. Het verkeer in onze regio neemt steeds toe, waardoor 
meer wagens hun toevlucht zoeken tot straatjes in onze 
dorpskernen. Het gemeentebestuur moet meer doen om dit 
te ontraden.

Daarnaast weten we allemaal dat u als inwoner van de 
gemeente Puurs een torenhoge belasting betaalt. Bovendien 
zijn ondernemers in onze gemeente nog steeds het slachtoffer 
van ‘pestbelastingen’ die elders al lang zijn afgeschaft. Ook 
daar voerde de N-VA de voorbije maanden actie tegen.

Verandering in woord en daad
En ook de komende maanden en jaren blijven we niet bij de 
pakken zitten. Volgend jaar zijn er immers gemeenteraads-
verkiezingen. Onze lokale afdeling wil veel voor u betekenen, 
nu én na 2018. Daarom gaan we de straat op en komen we bij 
u langs om naar uw noden en bekommernissen te luisteren. 
Samen met u werken wij aan een beter Puurs. Niet alleen met 
woorden maar ook met daden!

In dit nummer leest u over een aantal punten die onze 
bijzondere aandacht verdienen. Maar omdat wij niet alles in 
dit huis-aan-huisblad kunnen meedelen, verwijzen wij graag 
naar onze website en Facebook-pagina voor meer nieuws uit 
de gemeente. Op die manier blijft u constant op de hoogte. 
U kan er ook steeds terecht met uw vragen en opmerkingen. 
Dat kan trouwens ook door ons gewoon een brief te schrij-
ven en die op te sturen naar 
Groenstraat 56 in Puurs. Nog 
veel leesplezier en weet dat de 
verandering werkt!

Erwin Mertens
Voorzitter N-VA Puurs

 N-VA-bestuursleden Maarten Debie en Gerd hofmans

Zebrapad in zone 30 is veiliger p.2 Buurtkar ook in Puurs? p.3



2

puurs@n-va.be

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Zebrapad in zone 30 niet verplicht, wel beter
N-VA Puurs pleit voor de aanleg van een zebrapad 
aan scholen en dienstencentra waar kinderen na de 
school worden opgevangen. Momenteel zijn de  
straten aan de ingang van een school zone 30. Een 
goede zaak, want in deze zone hebben de zwakke 
verkeersgebruikers altijd voorrang. Een zebrapad 
in deze zone is juridisch niet nodig. Toch zijn er 
volgens ons voldoende redenen om ook in een zone 
30 zebrapaden aan te leggen. 

Enerzijds kan de situatie aan 
een school nooit veilig genoeg 
zijn. Daarnaast heeft een 
zebrapad het voordeel van de 
duidelijkheid. Automobilis-
ten weten dat er daar zwakke 
weggebruikers oversteken en 
zullen daardoor extra alert 
zijn. 

Bovendien maakt een zebra-
pad aan kinderen duidelijk 

waar ze het veiligst de straat 
kunnen oversteken. Ook op 
educatief vlak heeft het zijn 
nut, want kinderen leren zo 
dat ze niet eender waar de 
straat mogen oversteken.

Geen bijkomende vervuilende industrie in Ruisbroek!
Ruisbroek huisvest heel wat zware, vervuilende 
industrie: de mouterij, prayon, de asfaltfabriek en 
heel de grondverwerkende industrie tussen Rupel en 
Zeekanaal. Toch wordt Ruisbroek met de regelmaat 
van de klok opgeschrikt door een milieuaanvraag 
van een firma die aan het kanaal milieuvervuilende 
activiteiten wil opstarten. De N-VA meent dat meer 
van dit soort industrie er niet mag bijkomen in 
Ruisbroek.

50 ton asfalt, 36 ton asbest
In februari was er weer een nieuwe aanvraag, waarbij op de 
strook grond tussen de A12 en N177 een bedrijf zich onder 
de windmolens wil vestigen. Het bedrijf zou naast kantoren, 
parkings, garages en onderhoudsateliers tijdelijke afvalstockage 
aanbieden. In de aanvraag voor milieuvergunning was er onder 
meer sprake van 50 ton asfalt en bitumen, 36 ton asbest (zowel 
gebonden als ongebonden), 1 500 liter gevaarlijke aerosol en  
8 000 liter gevaarlijke gasflessen. En dat allemaal op één  
kilometer van Ruisbroek.

Kmo’s: ja. Vervuilende industrie: nee.
Na protest uit de buurt trok Viabuild haar aanvraag in en maakte 
het bedrijf werk van een nieuwe aanvraag voor een milieu- 
vergunning, ditmaal zonder asbest. Een goede zaak, vindt N-VA 

Puurs. Industrie en vooral kmo’s zijn de motor van onze econo-
mie en welvaart, maar voor vervuilende industrie in Ruisbroek 
is er geen draagvlak meer.

 Een schoolomgeving kan nooit veilig genoeg zijn. Daarom wil 
de N-VA ook in een zone 30 zebrapaden aanleggen.

 Voor een bedrijf dat afval wou stockeren, is er hier geen plaats 
vinden OCMW-raadslid Sonia Van Woinsel, bestuurslid Eddy 
Vierbergen, gemeenteraadslid Peter Hoefman, bestuurslid 
Jean-Pierre Raeymaekers

 Guy Cools
Gemeenteraadslid
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Buurtkar ook in Puurs?
Sinds 2015 heeft Willebroek samen met Bornem het 
proefproject Buurtkar opgezet. De bedoeling is om 
met een mobiele buurtwinkel, de afgelegen delen 
van de gemeente te kunnen bereiken. Tegelijkertijd 
wordt er werkgelegenheid gecreëerd voor kansarmen. 
Volgens N-VA Puurs zou een dergelijk project ook in 
onze gemeente een oplossing zijn. 

Zeker in de deelgemeenten Breendonk en Liezele. Het zal immers 
nog een paar jaar duren eer er een echte buurtwinkel of kleine 
supermarkt kan komen in bijvoorbeeld de commerciële ruimte 
voorzien in het RUP Veurt Steenbossen. 

De Buurtkar is een mobiele buurtwinkel die volgens een vaste 
route door de straten rijdt. Elke inwoner (van minder mobiele 
inwoners tot drukbezette tweeverdieners) kan verse producten en 
andere levensmiddelen aan de kar kopen. Daarnaast is de Buurtkar 
een mobiel dienstencentrum: mensen kunnen er terecht voor allerlei 
vragen over zorg en welzijn of voor gemeentelijke dienstverlening.

Schaf pestbelastingen voor 
ondernemers af!

Veel gemeenten in de provincie Antwerpen schaffen dit jaar 
‘pestbelastingen’ voor ondernemers af.  In Puurs blijven deze 
belastingen, die de zuurstof om lokaal te ondernemen weg- 
nemen, echter bestaan. Van belastingen op bedrijfsoppervlakte 
en drijfkracht, naar een belasting op uitstraling voor de winke-
liers in het centrum, je kunt het niet zo gek bedenken of er wordt 
in onze gemeente een belasting op geheven. Tijd om daar een 
einde aan te maken, pleit de N-VA.

Ook gewone burger is zwaar belast
Niet alleen ondernemers en zelfstandigen worden trouwens  
getroffen door de niet aflatende honger van het bestuur naar 
nieuwe inkomsten. Een Puursenaars betaalt heel wat meer  

gemeentelijke belastingen dan de andere Vlamingen. De opcen-
tiemen op het kadastraal inkomen en de aanvullende personen-
belastingen steken met kop en schouders uit boven het Vlaamse 
gemiddelde. Daar komen nog eens de algemene belasting en de 
tientallen verschillende heffingen die gemeente zelf int bovenop.

Hoge gemeenteschuld blijft problematisch
Daarnaast is de schuld van de gemeente toegenomen van 24  
miljoen euro in 2006 tot maar liefst 38 miljoen euro eind 2016. 
Dit wil zeggen dat elke Puursenaar, groot of klein, jong of oud,  
2 500 euro torst. Hiermee scoort Puurs bijzonder slecht, want 
het Vlaamse gemiddelde ligt met 1 306 euro per persoon op iets 
meer dan de helft van de schuldgraad in Puurs.

En de komende jaren zal de schuld van de gemeente enkel maar 
toenemen. Eind 2018 zal dit gemeentebestuur u hebben opge-
zadeld met een totale schuld van maar liefst 42 miljoen euro. 
Een onverantwoord hoog bedrag, dat de N-VA zo snel mogelijk 
omlaag wil krijgen.

 De buurtkar kan afgelegen delen van de gemeente bereiken, 
stellen gemeenteraadslid Sonja Van Nimmen, OCMW-raads- 
leden Sonia Van Woinsel en Cathy Dedecker en gemeenteraads-
lid Guy Cools.

“Belastingen die de 
zuurstof om lokaal 
te ondernemen 
wegnemen, moeten 
weg.”
Jan Van Camp, N-VA- 
fractieleider gemeenteraad



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:     /     /
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