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Beste Puursenaars,
N-VA Puurs heeft tijdens de  
zomermaanden niet stilgezeten. 
We blijven het reilen en zeilen in 
onze gemeente opvolgen. 

Zo heeft onze gemeente een 
te hoge schuldenlast, zeker in 
vergelijking met gelijkaardige 
gemeentes. Bovendien is het u 
wellicht niet ontgaan dat u  
begin september de factuur voor 
een extra gemeentebelasting 
mocht ontvangen. 

De aanleg van het fietspad naar 
Bornem loopt weer vertraging op, 
terwijl veilige en kwaliteitsvolle 
fietspaden een prioriteit zouden 
moeten zijn. 

In Ruisbroek verliezen 
verenigingen hun lokalen, 
zoals museum ’de Bres’. De St.-
Katharinakapel had een oplossing 
kunnen bieden, maar het 
gemeentebestuur wil de kapel een 
andere bestemming geven. Ook 
wil de N-VA duidelijkheid over het 
gebruik van het ledscherm op de 
brandweertoren.

De afbakening van het 
kernwinkelgebied is dan weer 
het  zoveelste bewijs dat de 
deelgemeenten Ruisbroek, 
Breendonk en Liezele  naar de 
achtergrond worden verschoven.

U leest er meer over op de 
binnenbladzijden. 

Erwin Mertens
Voorzitter 
N-VA Puurs

Wenst u meer op de hoogte te 

blijven, raadpleeg dan onze 

website: www.n-va.be/puurs 

of volg ons op Facebook.

Opnieuw extra belasting

Eind augustus kreeg ieder gezin in Puurs een extra afvalbelasting van 54 
euro. Deze extra belasting wordt door de intercommunale IVAREM geïnd, 
maar wordt volledig teruggestort naar de gemeente Puurs. We kunnen dus 
spreken van een belastingverhoging.

Iedereen betaalt
N-VA Puurs staat achter het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Het bestuur neemt 
echter een loopje met deze slogan. De nieuwe belasting op afval van 54 euro per 
gezin komt bovenop de reeds torenhoge belastingen die de Puursenaren moeten 
betalen. 

De N-VA stelde in de gemeenteraad voor deze extra belasting te compenseren 
door een andere belasting te verlagen. Op deze manier zouden de belastingen 
worden verplaatst van inkomen naar het produceren van afval. Het bestuur van 
de gemeente dacht hier echter anders over. Het besliste om deze 54 euro per 
gezin - zo’n 400 000 euro voor heel Puurs - vanaf dit jaar elk jaar te innen.

Puurs in kopgroep belastingen
Eerder verhoogde het bestuur de algemene gemeentebelasting van 50 naar 
60 euro. Daarnaast werd de belasting op eigendom, de opcentiemen op de 
onroerende voorheffing, opgetrokken van 1 395 naar 1 495. Voor de gemiddelde 
Puursenaar komt dat neer op 40 euro per jaar. Door deze verhogingen is de 
belastingdruk in Puurs bij de hoogste in Vlaanderen.

Peter Hoefman, 
gemeenteraadslid

Jan Van Camp, 
fractievoorzitter



puurs@n-va.be

Fietspad naar Bornem loopt 
weer vertraging op

De realisatie van het beloofde fietspad tussen Puurs 
en Bornem loopt nog maar eens vertraging op. Het 
traject van de Vergauwenstraat in Puurs via een 
nieuwe fietsbrug over de Vliet naast de bestaande 
spoorwegbrug geraakt maar niet gerealiseerd. 
Dit terwijl het fietspad in Bornem naast de Pedro 
Colomalaan er al lang licht.

Ontbrekende fietsschakel langs spoorlijn 54
Dit nieuwe fietspad is onderdeel van de fietsweg 
langs spoorlijn 54, dat de dorpskernen van Puurs en 
Bornem met elkaar moet verbinden. De eerste fase is 
ondertussen klaar met de aanleg van een fietspad langs 
de Pedro Colomalaan en een veilige oversteek van de 
Puursesteenweg in Bornem. De gemeente Puurs zou 
haar deel al in 2013 gerealiseerd hebben. Ondertussen 
zijn we september 2014 en steekt er nog geen spade in de 
grond in Puurs. De N-VA vreest dan ook dat dit nodige 
project op de lange baan zal worden geschoven.
 
Meer fietspaden nodig
Meer kwaliteitsvolle fietspaden zijn volgens N-VA Puurs 
absoluut noodzakelijk in onze gemeente. Ze maken 
het fietsen niet alleen aangenamer, maar ook veiliger, 

vooral voor de schoolgaande jeugd. 
Daarom pleit N-VA Puurs niet 
alleen voor een veilig fietspad naar 
Bornem. Ook de fietspaden langs 
Liezele-Dorp en Hof-ten-berglaan 
ter hoogte van de school moeten 
veel veiliger.

Jan Van Camp, 
fractieleider

Het ledscherm op de 
brandweertoren

Sinds enige tijd beschikt de gemeente Puurs over een 
groot ledscherm op de toren van de brandweerkazerne. 
Naast boodschappen van algemeen nut komen er af 
en toe ook reclameboodschappen voor een (groot) 
evenement op. Vragen van lokale verenigingen 
om reclame te maken voor een activiteit wijst het 
gemeentebestuur echter meestal af. 

De reden zou zijn dat het Agentschap Wegen en Verkeer 
dit niet toelaat. Een duidelijke visie of gemeentelijk 
reglement hieromtrent werd duidelijk nog niet 
ontwikkeld. Vele verenigingen voelen zich tekort gedaan. 
N-VA Puurs geeft u graag wat extra info over hetgeen nu 
eigenlijk toegelaten wordt door de Vlaamse overheid en 
wat niet.

Er geldt één grote regel: in principe mogen alle 
boodschappen vertoond worden, zolang ze maar niet het 
doel hebben om ‘commerciële winst te maken’. Activiteiten 
die de werking van een vereniging ondersteunen/
mogelijk maken, mogen zeker en vast wel. Dat wil 
zeggen dat elke vereniging die een mosselfestijn, fuif, 
quiz … wil aankondigen dit kan doen. Op voorwaarde 
dat het gemeentebestuur dit toelaat natuurlijk.

Raadslid Peter Hoefman stelde tijdens de gemeenteraad 
van 11 september voor om een gemeentelijk reglement 
over het gebruik van het ledscherm door Puurse 
verenigingen en initiatieven op te stellen. Op die manier 
kan iedereen op gelijke basis gebruik maken van de 
toch wel fantastische mogelijkheden van dit scherm. 
Wij houden u op de hoogte over de vorderingen in dit 
dossier…

Voor alle 

duidelijkheid!



www.n-va.be/puurs

Geen winkelzone in Ruisbroek, Breendonk en Liezele  

Tijdens de laatste gemeenteraad in juni besliste de meerderheid 
om een kernwinkelgebied af te bakenen. Dat dit enkel in 
deelgemeente Puurs gebeurt, is onbegrijpelijk voor de N-VA. 
Winkels zijn niet alleen nodig in Puurs-centrum, maar ook in de 
deelgemeenten. 

De afbakening van een kernwinkelgebied is nodig om subsidies te verkrijgen 
in het kader van de Winkelnota 2.0 van de Vlaamse Regering. In dat opzicht is 
de afbakening een goed zaak. Het bestuur keurde echter alleen de afbakening 
voor Puurs-centrum goed. Gemeenteraadslid Jan Van Camp stelde voor om 
de afbakening ook te doen voor Ruisbroek en Breendonk. Op deze manier zou 
het gemeentebestuur een duidelijk signaal geven dat zij er alles aan zal doen 
om ook de leefbaarheid van de verschillende deelgemeente te versterken. 

N-VA wil deelgemeenten blijven ondersteunen
N-VA Puurs is voor de versterking van de dienstverlening in de deelgemeenten. 
Dit is nodig om de gemeentelijke diensten dichter bij de burger te brengen. Er 
moet echter niet alleen in stenen worden geïnvesteerd, maar ook in mensen, 
verenigingen en winkels in alle deelgemeenten. De manier van werken van het bestuur – enkel investeren in Puurs-
centrum – kan voor ons niet door de beugel.

Deelgemeente Ruisbroek opnieuw in zijn hemd gezet 

Het gemeentebestuur gaat onverstoord verder met de ontmanteling 
van de voorzieningen in onze deelgemeente. Ondanks de uitgebreide 
aanwezigheid van Ruisbroekse schepenen en gemeenteraadsleden is het 
gemeentebestuur er opnieuw in geslaagd om een stukje cultureel erfgoed 
ontoegankelijk te maken voor het publiek. 

Tot onze grote verbazing moesten we vernemen dat in alle stilte werk is gemaakt van de ontwijding en verhuur van 
de Sint-Katharinakapel in Ruisbroek. Dit beschermde monument wordt vanaf nu verhuurd aan een niet-Ruisbroekse 
vereniging. Erger is nog het feit dat ten tijde van de ontwijding van de kapel werk gemaakt werd van de ontmanteling 
van Museum De Bres. 

Volgens N-VA-raadslid Peter Hoefman is de kapel uitermate geschikt om het museum te huisvesten. Cultureel erfgoed 
van de gemeente in een beschermd monument. Het museum zou, net zoals in het oude gemeentehuis, terug in volle 
glorie kunnen uitgebaat worden, gecombineerd met (kunst)tentoonstellingen in een mooi kader.

Voor de CD&V-meerderheid telt blijkbaar enkel het geldgewin van een verhuur. De lokale burger en verenigingen 
worden andermaal in het hemd gezet. Die zullen de extra belastingen wel ophoesten.

OCMW-raadsleden Cathy en Sonia koken tegen armoede
Naar aanleiding van de strijd tegen armoede gaat er op 15 oktober een kookwedstrijd 
voor de OCMW-raadsleden van Puurs, Bornem en Sint-Amands door. Voor N-VA 
Puurs doen raadsleden Cathy De Decker en Sonia Van Woinsel mee.

Opdracht is een volwaardige maaltijd te bereiden van 2,50 euro. Een hele uitdaging die onze 
OCMW-raadsleden graag aangaan. De gerechten worden aan een jury en het aanwezige 
publiek gepresenteerd. Er is een juryprijs en een publieksprijs.

Wij wensen hen alvast succes.

 Gemeenteraadslid 
Guy Cools ijvert al 
langer voor de komst 
van een buurtwinkel 
in Breendonk

OCMW-raadsleden Cathy 
Dedecker en Sonia Van 
Woinsel zullen op 15 oktober 
een maaltijd bereiden met een 
budget van slechts 2,50 euro.



Vlaamse Regering wil vertrouwen, 
verbinden en vooruitgaan

De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan. 

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

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

n DE HEER n MEVROUW

NAAM:                                 VOORNAAM: 

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-MAIL: GEBOORTEDATUM:       /       /

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

n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.   
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Het volledige regeerakkoord 
vindt u op www.n-va.be

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement

Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding

Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed

Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
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