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We merken dat heel wat mensen met vragen zitten 
over de sociale zekerheid. Daarom organiseren we 
een info- en debatavond met Jürgen Constandt, 
directeur van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds. 
Iedereen is uiteraard van harte welkom. 

Onze gastspreker zal de omvang en complexiteit van de Belgische sociale 
zekerheid uitvoerig uit de doeken doen. Daarbij staat hij stil bij de verschil-
lende uitdagingen en argumenten voor een eigen Vlaamse sociale zekerheid.

PUTTE

www.n-va.be/putte
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Financieel beleid onder controle

Gespreksavond over de  
Vlaamse sociale zekerheid

  N-VA Putte met minister Jan 
Jambon

  Fractievoorzitter Katelijne 
Weyns met N-VA-voorzitter 
Bart De Wever

  Het nieuwe bestuur van N-VA 
Putte

 Freddy Vertommen
Voorzitter N-VA Putte

De gemeenteraad van december keurde een 
aangepast meerjarenplan 2015-2019 goed. 
Schuldafbouw, lastenverlaging en nieuwe 
investeringen moeten voor een gezond  
financieel beleid zorgen. N-VA-schepen  
van Financiën Bert Rousseau verricht  
kortom belangrijk werk waar ook u mee  
de vruchten van plukt.

Ruimte voor investeringen
Onder meer de vernieu-
wing van de Lierbaan zit in 
de pijplijn. Nog enkele ob-
stakels overwinnen en dan 
kan de schop in de grond. 
De investeringen in nieuwe 
sportinfrastructuur voor  
korfbal en tennis komen 
tegemoet aan de talrijke 

beoefenaars van deze spor-
ten. In Grasheide maakt de 
gemeente dan weer werk 
van een nieuwe kinder-
opvang. Verder zijn er 
middelen voorzien voor 
de vernieuwing van onze 
gemeentelijke website en 
de digitalisering en reorga-
nisatie van de dienstverle-
ning.

Vrijdag 22 april
19.30 uur
Kleine parochiezaal

Beerzelplein 10, Beerzel





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

In het najaar werkte het schepencollege hard aan de 
bijsturing van het meerjarenplan van onze gemeente. 
De nieuwe schepen van Financiën Bert Rousseau 
stelde een aangepast meerjarenplan voor waarin drie 
zaken onmiddellijk opvallen. De opcentiemen op de 
onroerende voorheffing dalen. De schulden worden 
extra afgebouwd. En het gemeentebestuur investeert in 
nieuwe projecten. 

De afgelopen maanden namen onze mandatarissen elke 
begrotingspost grondig onder de loep. Die inspanning 
levert nu een prachtig resultaat op dat extra ingrepen 
mogelijk maakt. 

Opcentiemen dalen
De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende 
voorheffing zullen in 2016 dalen van 1 450 naar 1 400. 
De verlaging van de aanvullende personenbelasting van 
7,7 naar 7,5 procent, die onder druk van onze N-VA-
schepenen in 2014 werd doorgevoerd, blijft uiteraard 
behouden.

Investeringen in wegen en dienstverlening
De gemeente Putte voorziet onder meer investeringen 
voor materialen en de vervanging van voertuigen 
voor de technische diensten. Het onderhoud van ons 
wegennet en de digitalisering en reorganisatie van de 
dienstverlening krijgen ook extra middelen.

Putse schuldgraad zakt
Het gewijzigde meerjarenplan voorziet bovendien een 
daling van de langetermijnschuld met 20 procent. Om 
dat even bevattelijk te maken: het gaat om een bedrag 
van maar liefst 6,26 miljoen euro. Tegen het einde van 
deze legislatuur zakt daardoor de schuld per inwoner tot 
onder de 1 500 euro.

Het Putse sportbeleid laat voldoende 
ruimte voor sportbeoefening 
door jong en oud, individueel 
of in clubverband. Daarmee is 
een sportief Putte één van de 
basispijlers van het N-VA-beleid. 
Een tevreden schepen van Sport 
Jeroen De Cuyper licht toe.

“De komende twee jaar investeren 
we vooral in korfbal en in de Putse 
tennisclub”, stelt Jeroen. “Beide clubs 
zijn al geruime tijd actief in een 
gemeentelijk sportcomplex en kenden 
de voorbije jaren een aanzienlijke groei 
van het aantal leden. De combinatie 
van een verouderde infrastructuur 
en die exponentiële groei maakt het 
noodzakelijk om extra inspanningen 
te leveren.”

Focus op tennis en korfbal
In totaal wordt 700 000 euro 
uitgetrokken hiervoor, waarvan  
400 000 euro naar de korfbalclub gaat 
en 300 000 naar de tennisclub.  

Bij de korfbalclub zullen de 
kleedkamers en kantine aangepakt 
worden. Met name de kantine en 
bijbehorende keuken zijn door het 
grote ledenaantal te klein geworden. 

De Putse tennisclub zag de afgelopen 
jaren haar ledenaantal stijgen met 
bijna 70 procent. Om de continuïteit 
van de clubwerking te garanderen, 
volstaat het dus niet om enkel 
de bestaande tennisterreinen te 
renoveren. Om die reden zullen er 
twee nieuwe terreinen bijkomen. 

Duurzame oplossingen voor de  
sporters
Ook duurzaamheid en aandacht voor 
het milieu spelen een belangrijke rol 
in dit verhaal. “De accomodaties in 
de Tinstraat worden gebundeld. En 
bij de tennisclub is er extra aandacht 
voor een milieuvriendelijke sproei-
installatie”, besluit schepen De Cuyper, 
die ook bevoegd is voor milieu. 

Meerjarenplan verlaagt lasten en investeert in Putte

Sportbeoefening staat centraal in beleid

De gemeente en een extern bureau lichten momenteel de volledige 
dienstverlening en organisatiestructuren van onze gemeente, het 
OCMW en de autonome gemeentebedrijven door. “Zonder twijfel 
één van de belangrijkste projecten van deze legislatuur”, weet 
schepen en OCMW-voorzitter Bert Rousseau.

Het aangestelde bureau en 
de gemeentelijke diensten 
evalueren sterktes, zwaktes 
en aandachtspunten van de 
dienstverlening. Doelstelling 
is om de werking van de 
gemeentelijke overheid te 
verbeteren. Een correcte, 
kwaliteitsvolle en efficiënte 
dienstverlening voor elke burger, 
klant en bezoeker – maar ook het 
personeel – staat daarbij voorop.

Digitale dienstverlening maakt 
het u een stuk makkelijker
De dienstverlening voor de 
burger zal efficiënter verlopen. 
Door een doorgedreven 
digitalisering zullen burgers meer 

zaken online kunnen regelen. 
Dit moet ook resulteren in 
kortere wachttijden bij de dienst 
Burgerzaken.

Een kwaliteitssysteem wordt 
opgezet worden om de nieuwe 
procedures continu te evalueren. 
Ook de nodige interne controle 
ontbreekt niet.

De gemeentelijke administratie 
en die van het OCMW 
zullen bovendien tegen 2019 
samensmelten. Daarmee gaat 
Putte in op een vraag van de 
Vlaamse overheid aan alle 
gemeenten in Vlaanderen.

De gemeente heeft gaat acht bijkomende 
sensibiliseringsborden (de ‘smiley’) 
aankopen. Studies tonen namelijk aan dat 
sensibiliseren werkt om automobilisten 
eraan te herinneren dat ze zich aan de 
maximumsnelheid moeten houden. 

Door de nieuwe borden is sensibilisering op 
de belangrijke invalswegen van de gemeente 
permanent mogelijk. In combinatie met 
snelheidscontroles door de politiezone wil 
de gemeente zo de snelheid omlaag krijgen.

Op de gemeenteraad van februari werd een 
plan goedgekeurd om rechtszekerheid te 
geven aan zonevreemde bedrijven. 

Zo wil Putte die bedrijven aanmoedigen om 
te blijven investeren in onze gemeente. 
Sommige bedrijven hebben een 
nabestemming gekregen. Andere 
kunnen dan weer beperkt uitbreiden 
mits randvoorwaarden. Schepen van 
Ruimtelijke Ordening Peter De Vooght vindt 
het alvast een geslaagde oefening die de 
werkgelegenheid in de regio alleen maar ten 
goede kan komen.

Peulis na komst R6: minder verkeer, betere leefbaarheid

Betere dienstverlening  
bij gemeente en OCMW

Putte koopt 
acht nieuwe 
smiley’s aan

Gemeente moedigt  
bedrijfsinvesteringen 
aan

“De gemeentelijke schuld zal met meer 
dan zes miljoen euro dalen.”
Schepen Bert Rousseau

“De komende twee jaar 
investeren we vooral in 
korfbal en in de Putse 
tennisclub.”
Schepen Jeroen De Cuyper

“De eerste resultaten wijzen 
erop dat de gemeente haar  
verkeersdoelstellingen haalt.”

Schepen Peter De Vooght

  Met een digitaal loket kunnen we u nog beter helpen.

Na de opening van de R6 werden 
maatregelen genomen in de kern van 
Peulis om het toegenomen doorgaand 
verkeer op de juiste wegen te houden, 
voornamelijk wegen met twee rijvakken 
en een fietspad. De leefbaarheid in 
woonstraten waar buitenproportioneel 
veel verkeer werd vastgesteld, moest er 
bovendien op vooruitgaan. Schepen van 
Mobiliteit Peter De Vooght maakt uit 
de eerste resultaten op dat deze doelen 
gehaald worden.

Zo is er een daling van het verkeer (met 
50 procent)  in de Oude Putsebaan Oost. 
Ook het verkeer in de Weynesbaan is 

stabiel gebleven ondanks de komst van 
de R6. In straten als de Peulisbaan en 
Oude Putsebaan West is er uiteraard enkel 
plaatselijk verkeer aanwezig. “We kunnen 
dus stellen dat we geslaagd zijn in onze 
doelstelling om de verkeerstoevloed te 
beperken en de leefbaarheid te verhogen,” 
besluit schepen De Vooght.



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd. 
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie 
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen, 
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld. 
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft: 
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor 
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de 
provinciale hervorming.”

provincieraadsleden

NU

in Antwerpen

72 -46%
nog 39 provincieraadsleden

“Antwerpen investeert in 
 fietsveiligheid en cultuur.” 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 
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Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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

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
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Liesbeth Homans

Luk Lemmens, 
gedeputeerde

Jan De Haes, 
fractievoorzitter 
provincieraad

Bruno Peeters, 
gedeputeerde


