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Gemeente blijft verantwoord investeren
Vier eindejaar met 
de N-VA

In deze eindejaarsperiode vinden 
er heel wat gezellige feestjes en 
bijeenkomsten plaats. De talrijke 
verenigingen in onze gemeente 
zetten zoals steeds hun beste 
beentje voor. Maar ook de N-VA 
kan feesten!

Op vrijdag 16 december orga-
niseren wij onze Kerstborrel. 
Opnieuw vonden we een prachtige 
locatie in onze gemeente. Iedereen 
is van harte welkom vanaf  
19.30 uur in Artiestencafé  
de Boskapel, Zag 5 in Putte.

Op vrijdag 23 december laat 
men dan in Putte opnieuw de 
vuurpijlen knallen. Jong N-VA 
tekent present met een tent op de 
kerstmarkt. Zeker even passeren 
dus!

N-VA Putte wenst u een 
gezellige, deugddoende 
en hartverwarmende 
eindejaarsperiode toe! 

We kunnen het niet genoeg benadrukken, het op orde stellen en houden van de  
gemeentelijke financiën, het verder afbouwen van de schuld en lastenverlaging waar 
mogelijk blijven prioriteiten voor N-VA Putte. Met ruimte om op een verantwoorde 
manier te investeren uiteraard. Zowel op vlak van veiligheid, sport, leefbaarheid,  
wegeninfrastructuur,  kinderopvang als tal van andere zaken.  

Hoewel dit  succesverhaal  uiteraard de verdienste is van de hele bestuursploeg,  
spelen onze N-VA-schepenen hierbij een prominente rol. Zij blijven het voortouw  
nemen om van onze gemeente een aangename plek te maken. Verderop in dit blad  
lichten zij opnieuw een aantal van de belangrijkste  initiatieven toe. 

In ons vorige huis-aan-huisblad stelde onze enthousiaste bestuursploeg zich al  
uitgebreid aan u voor. Ook in 2017 zetten onze bestuursleden  zich – elk met hun eigen 
accenten – verder in voor jullie. Neem trouwens ook eens een kijkje op onze  
vernieuwde website: www.n-va.be/putte.

Gloednieuwe kinderopvang in Grasheide
Schepen van Stedenbouw Peter De 
Vooght is tevreden dat er een gloednieuw 
gebouw komt voor kinderopvang op de 
site Van der Borght in Grasheide: “De 
huidige gebouwen van kinderopvang De 
Bolle Boom zijn volledig versleten. Een  
vervanging drong zich op.” 

De opvang blijft op de huidige locatie 
omwille van de nabijheid van de school 
en de bereikbaarheid voor de ouders. 
De gemeente verkoos een nieuwbouw 
boven een renovatie om energiezuinig en 

functioneel te kunnen bouwen. Boven de 
kinderopvang zal ook een polyvalente 
zaal worden voorzien. “Zowel verenigin-
gen als de Putse burgers kunnen daar 
gebruik van maken”, besluit de schepen. 

 Freddy Vertommen (voorzitter) en Yves Leurquin (ondervoorzitter)
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Groene zak wordt roze zak
Vanaf januari 2017 wordt plastic afval 
opgehaald door IVAREM. Alle 
inzamelingen (restafval, PMD, papier 
en karton en de gemengde plastics) 
vallen daarmee voortaan onder hun 
verantwoordelijkheid. Dit maakt dat je 
over één aanspreekpunt beschikt met 
een gratis infolijn (0800 90 441). En ook 
niet onbelangrijk: de groene zak wordt 
voortaan een roze zak.

Schepen van Leefmilieu Jeroen De 
Cuyper: “De inhoud van beide zakken 
blijft echter gelijk: gemengde plastics die 
niet thuishoren in de PMD-zak. In de 

roze zak kan je dus vanaf januari folies, 
verpakkingen van voedingsmiddelen, 
zakjes, botervlootjes of yoghurtpotjes 
kwijt.” De roze zak wordt om de acht 
weken aan huis opgehaald. Je kan er ook 
steeds mee terecht op het containerpark.

“Het grote voordeel voor de burger is de 
prijs die je zal betalen per zak. Waar de 
groene zak nog 75 eurocent per zak 
kostte, betaal je voor de roze zak slechts 
25 eurocent. Zo willen we de drempel 
verder verlagen om zoveel mogelijk afval 
te sorteren en de afvalberg te verkleinen”, 
besluit de schepen. 

Heb je nog een voorraad groene 
zakken? Niet getreurd! Tot juni 2017 
geldt er een overgangsperiode waarin 
ook de groene zakken nog mee 
mogen met de ophaling en aanvaard 
worden op het containerpark. 

OCMW geeft vluchtelingen en anderstaligen kansen
Om de kansen voor vluchtelingen en 
anderstaligen in onze gemeente te ver-
hogen, zet het OCMW sterk in op hun 
integratie in onze maatschappij. “Hierbij 
zijn het leren van onze taal, het vinden 
van een job en een betaalbare woning 
cruciaal”, zegt OCMW-voorzitter Bert 
Rousseau.

Het OCMW lanceert concreet vier nieuwe 
initiatieven: 
• De gemeente ging een samenwerking 

aan met de vzw Orbit uit Lier om 
erkende en beschermde vluchtelingen 
te helpen in hun zoektocht naar een 
betaalbare woning en bij sollicitaties. 
Zij hebben tweewekelijks op donderdag 
een zitdag in het dienstencentrum. 

• Met subsidies van de Vlaamse over-
heid wordt een tijdelijke halftijdse 
kracht betaald om deze mensen te 
begeleiden. 

• Met behulp van vrijwilligers werd 
een praatgroep opgericht in het dien-
stencentrum. Hier kunnen anders- 
taligen Nederlands oefenen. 

• Via stagairs wordt huiswerkbegelei-
ding aangeboden. Hierdoor verhogen 
de kansen van kinderen in anders-

talige gezinnen waar de ouders onze 
taal nog onvoldoende kennen. Wij 
zijn er ook van overtuigd dat inzetten 
op de kansen van de kinderen ook de 
integratie van de ouders bevordert. 

Bert Rousseau 
OCMW-voorzitter

Kerkplein Putte wordt volledig heraangelegd
Schepen van Ruimtelijke Ordening 
Peter De Vooght realiseert twee priori-
teiten voor het centrum van Putte: meer 
verkeersveiligheid en meer leefbaar-
heid. Dat doet hij door het plein te 
vergroenen met een kerk-hof (een tuin 
rond de kerk) en een duidelijk gangpad 
voor voetgangers. “Meer zitplaatsen 
maken van het kerkplein bovendien 
een aangename plek waar parkeren en 
pleinbeleving hand in hand gaan”, stelt 
de schepen.

Door het plein door te trekken tot op de 
Lierbaan creëert de gemeente een 
snelheidsremmend plateau. De Alice 
Nahonstraat wordt dubbelrichtingsverkeer 
om een betere toegang tot parking Toekomst 
mogelijk te maken. De zuidelijke tak wordt 
afgesloten voor doorgaand verkeer. De 
nieuwe circulatie en de herinrichting zullen 
de veiligheid van fietsers en voetgangers 
drastisch verhogen. De werken beginnen nog 
dit voorjaar. Tegen eind 2017 moet het 
nieuwe plein af zijn.

 Maak zelf een virtuele wandeling op 
het nieuwe plein: surf naar de website 
van de gemeente Putte.
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Wist je dat … 
… de werken in de Vogelstraat zijn afgerond?

… de voorbije editie van de Nacht van de Duisternis met ongeveer 250 deelnemers de meest succesvolle ooit was?

… het grote project in de Diepestraat /Hoogstraat in Beerzel zijn voltooiing nadert? De oplevering van deze 16 koop- en  
29 huurappartementen zal hopelijk begin 2017 kunnen gebeuren.

… het geboortebos werd opgefrist met nieuwe borden met naamplaatjes van de kinderen wiens boom in het bos staat?  
De borden hebben de vorm van een schaap. In het voorjaar 2017 wordt de plek nog verder opgefrist met picknicktafels. 

Putte verlaagt opnieuw onroerende voorheffing

Nadat schepen van Financiën Bert 
Rousseau het boekjaar 2015 afsloot met 
een positief resultaat van 7,81 miljoen 
euro is er in het meerjarenplan opnieuw 
ruimte voor een lastenverlaging. 
Bovendien worden de schulden verder 
afgebouwd en komen er voor drie 
miljoen euro extra investeringen. En de 
onroerende voorheffing? Die daalt voor 
het tweede jaar op rij.

Bert Rousseau: ”We hebben hard gewerkt 
aan een evenwichtig meerjarenplan met 
een mooie balans tussen minder lasten 
en extra investeren. Er zal maar liefst 
drie miljoen euro extra geïnvesteerd 
worden bovenop de al voorziene 
investeringen. Zo wordt de Lierbaan de 
volgende jaren vernieuwd, krijgt 
kinderopvang De Bolle Boom een nieuw 
gebouw en wordt het kerkplein in 
Putte-centrum vernieuwd. De 
Waversesteenweg krijgt een nieuwe 
riolering en een gescheiden fietspad en 
de oude openbare verlichting wordt 
vervangen door energiezuinige lampen.”  

Daarnaast worden de geplande leningen 
voor hal 1 en 2, goed voor 1,5 miljoen, 
niet opgenomen. Omdat brandweerzone 
Rivierenland de brandweerkazerne 

overneemt van het Autonoom Gemeente-
bedrijf zijn er voldoende eigen middelen 
voor de geplande renovatiewerken aan 
Klein Boom.

Schulden worden afgebouwd

Het meerjarenplan voorziet ook een 
schulddaling van meer dan 6,3 miljoen 
euro tegen eind 2019 in vergelijking met 
december 2013. Indien we vergelijken 
met eind 2018, daalt de schuld met bijna 
5 miljoen, een bewijs dat we een gezond 
financieel beleid verzekeren voor de 
toekomst. 

Bert Rousseau: ”Als kers op de taart 
voeren we opnieuw een verlaging door 
van de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing. Deze taks zakt van 1 400 
naar 1 350. Een jaar geleden bedroeg 
de onroerende voorheffing nog 1 450 
opcentiemen. Wanneer de gemeente 
financieel gezond is, laten we onze 
inwoners daar graag van meegenieten. 
En na al die inspanningen beschikken we 
eind 2019 nog steeds over een overschot 
van 445 520 euro op de begroting. Alle 
voorspelde doemscenario’s ten spijt is 
onze gemeente dus één van de betere 
leerlingen in de klas.” 

Grandeur oude kloos-
ter blijft behouden 
 
Nu het papierwerk bijna achter de rug is, 
kan de Huisvestingsmaatschappij begin-
nen met de bouw van 26 appartementen 
aan het oude klooster aan de Waverlei. 
Het nieuwe  geheel  verwijst sterk naar 
de ‘grandeur’ van het voormalig klooster 
met o.a. de toren rechts van het gebouw. 
Er volgt nog een infovergadering voor 
buurtbewoners en geïnteresseerden. 
 
Aandacht voor de zwaluwnesten 

De milieudienst van de gemeente merkte 
op dat het klooster nog steeds een schuil- en 
broedplaats is voor talrijke zwaluw-
paartjes. Met deskundige hulp heeft de 
Huisvestingsmaatschappij daarom de 
juiste nesten aangekocht. In overeen-
stemming met de aangrenzende school 
werden deze nieuwe nesten geplaatst 
onder hun dakgoten. 

De oude nesten werden verwijderd in 
afwachting van de afbraak van het oude 
klooster. Hopelijk hebben de zwaluwen 
bij hun terugkeer volgend jaar het daar 
erg  naar hun zin. Dank aan allen die 
zich hier met hart en ziel voor ingezet 
hebben! 

Freddy Vertommen  
Ondervoorzitter Huisvestingsmaatschappij 
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www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

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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