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PUURS

Gemeenteraadsmid Guy Cools en Frank De Munter 

namen het initiatief voor de petitie.

Een buurtwinkel is niet alleen handig, het bevordert ook sociaal contact.

www.n-va.be/puurs

Een tiental jaar geleden werd de laatste buurtwinkel in Breendonk gesloten. Sinds-
dien is het winkelaanbod er enorm verschraald. Reden genoeg voor Guy Cools en 
Frank De Munter om een petitie voor een nieuwe buurtwinkel op te starten.

Op korte tijd hebben zij ongeveer 1 000 bewoners van Breendonk rechtstreeks 
aangesproken, waarvan meer dan 90 procent deze petitie volmondig heeft onder-
steund en ondertekend. Een overdonderend succes!

BUURTWINKELS NODIG VOOR JONG ÉN OUD
Het ontbreken van buurtwinkels is vooral een probleem voor de oudere bevolking. 
Voor hen is het steeds moeilijker om de nodige dagdagelijkse producten aan te 
schaffen. Zij moeten beroep op familie of vrienden om te kunnen gaan winkelen in 
Puurs of een buurgemeente, maar dat wordt met jaren steeds moeilijker. 

Ook de jonge en nieuwe bewoners, meestal tweeverdieners, die zich na een lange 
werkdag verplicht zien om bijkomend en in druk verkeer, verre verplaatsingen te 
maken, zijn de dupe van het ontbreken van een winkel.

PETITIE IS EERSTE STAP NAAR OPLOSSING
Het is duidelijk dat er dringend moet worden gezocht naar een oplossing voor het 
ontbreken van een buurtwinkel in Breendonk. N-VA Puurs heeft het op zich geno-
men alle mogelijke stappen tot een oplossing daarvoor te ondernemen. Deze petitie 
is de eerste stap. Wij zullen u verder langs deze weg op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen ter zake.
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N-VA Puurs 
steunt petitie 
buurtwinkel 
Breendonk

Stoofvlees en frietjes 
à volonté
Vier de Vlaamse feestdag met 
N-VA Puurs

Zondag 12 juli
Van 12 tot 15 uur
De Nieuwe Ark
Kerkstraat 34
Ruisbroek-Puurs

Prijs:
15 euro (volwassenen)
7,5 euro (jonger dan 12 jaar)

Vooraf inschrijven is niet noodza-
kelijk, maar maakt het ons wel wat 
makkelijker.

Je kan inschrijven via:
www.n-va.be/puurs
0489 67 66 63
0468 22 82 11

Iedereen welkom!

Gastspreker: Bert Wollants
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De aanleg van het beloofde fietspad tussen Puurs en Bornem loopt nog maar eens vertraging op. Het traject van 
de V. Vergauwenstraat in Puurs via een nieuwe fietsbrug over de Vliet naast de bestaande spoorwegbrug geraakt 
maar niet af. En dat terwijl meer en betere fietspaden volgens N-VA Puurs absoluut noodzakelijk zijn in onze 
gemeente.

ONTBREKENDE FIETSSCHAKEL LANGS SPOORLIJN
Dit nieuwe fietspad is onderdeel van de fietsweg langs spoorlijn 54. Dat moet de dorpskernen van Puurs en Bornem 
met elkaar verbinden. De eerste fase is ondertussen klaar, dankzij een nieuw fietspad langs de Pedro Colomalaan en 
een veilige oversteek van de Puursesteenweg in Bornem. De gemeente Puurs had haar deel al in 2013 moeten realise-
ren. Ondertussen zijn we juli 2015 en steekt er nog geen spade in de grond in Puurs. De burgemeester vertelde tijdens 
de gemeenteraad in mei dat de werken pas in 2016 zouden starten.

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.

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

OCMW-raadsleden Cathy Dedecker en Sonia Van Woinsel stellen 
voor kleine huisdieren toe te laten in het Woonzorgcentrum. Een 
hond brengt vrolijkheid, huiselijkheid en speelsheid. Hij brengt 
veel vriendschap en kan pijn en eenzaamheid verzachten.  

Op 14 april woonden de N-VA-raadsleden de hondenshow bij in het 
woonzorgcentrum. Het viel hen op dat het knuffelen van de honden 
heel wat emoties teweeg brengt bij de senioren. Cathy Dedecker en 
Sonia Van Woinsel stelden daarom voor 
om dit vaker te laten plaatsvinden en 
plaatsten hun voorstel op de agenda 
van de OCMW-raad. 

De voltallige raad zag in dat dit een enorme meerwaarde kan zijn voor de bewoners  
van het rusthuis. Maar de lokale meerderheid wil hier toch geen werk van maken.  
“Dit is een gemiste kans want ook ouderen verdienen een kwalitatief bestaan.  
Ons voorstel zou ideaal geweest zijn”, vindt Cathy Dedecker. Sonia Van Woinsel is  
het daarmee eens: “Gezelschapsdieren zorgen niet alleen voor meer sociaal contact  
en een dagelijkse bezigheid. Ze verbeteren ook het zelfbeeld. En de senioren voelen  
zich daarenboven minder eenzaam.”

Op de gemeenteraad van april stelde N-VA-fractie-
leider Jan Van Camp voor om mee te stappen in het 
project BlueAssist. Deze vzw biedt hulp aan men-
sen met een geletterdheidsprobleem. Het voorstel 
werd unaniem goedgekeurd.

“Vlaanderen telt 660 000 mensen met een gelet-
terdheidsprobleem”, zegt Jan Van Camp. “Dat is 
ongeveer vijftien procent van de bevolking. Het gaat 
onder meer om anderstaligen, mensen met begin-
nende dementie of met een mentale beperking.  
Voor hen is het niet evident om bijvoorbeeld aan een 
medeburger te vragen om hoe laat de bus aankomt. 
BlueAssist wil deze mensen een houvast bieden.”

DE JUISTE VRAAG STELLEN MET KAARTJES OF EEN APP

Met behulp van de BlueAssist-kaartjes of de BlueAssist-app kan de gebruiker zich-
zelf duidelijk maken en geholpen worden. Vaak worden de te voorziene vragen door 
een begeleider, mantelzorger of familielid van de gebruiker vooraf op de kaartjes 
geschreven of in de app gezet. Voor gebruikers die niet kunnen lezen, wordt aan de 
vraag een pictogram of afbeelding gekoppeld om de juiste vraag te kunnen tonen.

“Momenteel zijn er in Puurs acht personen die de gebruikers van BlueAssist helpen”, 
vervolgt Van Camp. “Met de steun van het gemeentebestuur hopen we om  
BlueAssist meer ruchtbaarheid te geven en meer mensen warm te maken om  
‘BlueAssistant’ te worden. Het is volledig gratis én je geeft een BlueAssist-gebruiker 
de kans om meer alleen op pad te durven.”

Binnenkort gezelschapsdieren in rusthuis van Puurs? Fietspad naar Bornem loopt weer vertraging op

OCMW-raadsleden Cathy Dedecker 

en Sonia Van Woinsel

N-VAGemeente gaat op vraag van BlueAssist promoten

Het gemeentebestuur is klaar met haar plan voor het centrum van Puurs. 
Het project ‘De tuinen van Puurs’ moet het CC de Kollebloem, de Honds-
markt, en het Kloosterhof, het binnengebied Hooiveld en de parking aan  
de kerk hertekenen. Het kostenplaatje baart echter zorgen. De gemeente  
wil hiervoor maar liefst 20 miljoen euro uittrekken!

Dat het gemeente bestuur een dure smaak heeft is al langer duidelijk. Luxe-
projecten krijgen prioriteit in onze gemeente: drie miljoen voor het sportpark, 
twee miljoen voor een landschapspark. Zeer veel geld, zeker als je weet dat 
de gemeente al verschillende parken heeft. Daarnaast loopt de schuld van de 

gemeente gestaag op tot ruim boven de 30 miljoen. U bent als inwoner bovendien nu al kampioen in het betalen van 
belastingen en andere bijdragen.

NOG EENS 20 MILJOEN BOVENOP SCHULDENBERG
Met het project ‘Tuinen van Puurs’ komt daar in een klap nog eens 20 miljoen euro bij: 2 800 per gezin in Puurs.  
Het bestuur denkt 10 miljoen te kunnen recupereren via de verkoop van gronden. Een gok die de Puursenaars  
wel eens duur zouden kunnen betalen. N-VA Puurs heeft dan ook grote vragen bij de noodzaak en de financiële  
haalbaarheid van een peperduur nieuw gemeentehuis en cultuurcentrum. Ook de bouw van maar liefst twee  
ondergrondse parkings in Puurscentrum is voor ons van het goede teveel.

TOCH EEN AANTAL GOEDE ELEMENTEN IN PLANNEN
Toch bevat het plan een aantal goede elementen. Zo is de parking achter de kerk in Puurs inderdaad aan opwaardering 
toe en is het ontwikkelen van het binnengebied Hooiveld een kans om aan kernversterking te doen. Spijtig genoeg 
worden deze noodzakelijke werken vermoedelijk pas in 2020 opgestart.

In Bornem ligt er al een nieuw fietspad …

… maar langs de spoorlijn in Puurs 

is het nog wachten tot 2016.

Jan Van Camp

Tuinen van Puurs: te groot, te duur
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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

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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:     /     /
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