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Een mooi tussentijds rapport
Halfweg de legislatuur is een mooi 
moment om  een stand van zaken 
op te maken. Wat hebben we al 
gerealiseerd? En wat staat er nog 
op stapel? 

Ons voornaamste speerpunt blijft 
een budget op orde. De schuld per 
inwoner is gedaald en we blijven 
werk maken van een verdere af-
bouw van de gemeentelijke schuld. 
Ook uw belastingdruk moet op-
nieuw omlaag. Bij de vorming van 
de nieuwe meerderheid kwam de 
portefeuille financiën in handen van 
N-VA-schepen Bert Rousseau. Zijn 
eerste resultaten vind je verder in 
dit blad.

MANDATARISSEN EN BESTUURS-
LEDEN NEMEN HET VOORTOUW

Ook op het vlak van veiligheid en 
orde zet N-VA Putte duidelijk de 
lijnen uit. Bestuurslid Jessy Nijs  en 
fractieleider Katelijne Weyns nemen 
het voortouw bij het opzetten van 
een buurtinformatienetwerk (BIN) 
in Beerzel. 

Een verdere  uitbreiding van de 
elektronische dienstverlening is 
voor ons een must. Gebruiksgemak 
en service moeten hier voorop staan. 
Schepen Jeroen De Cuyper licht de 
recentste ontwikkelingen verderop 
toe. Daarnaast kan hij opnieuw een 
prachtig nieuw looppad voorstellen, 
tussen Peulis en Bonheiden. 
Met Peter De Vooght als schepen 

voor Ruimtelijke Ordening en Mo-
biliteit gaan we voor een verstandig 
ruimtelijk beleid, met verdichting 
van de kern en met respect voor 
open ruimten. Ook het mobiliteits-
beleid volgt hij van dichtbij op, met 
speciale aandacht voor de doortrek-
king van de R6.

N-VA MAAKT DUIDELIJK HET 
VERSCHIL 

Op het einde van het jaar blikken we 
ook graag even vooruit. We blijven 
ons inzetten voor een mooi Putte 
waar het aangenaam vertoeven is. 
Zin om even van gedachten  te wis-
selen bij een drankje en een hapje? 
Kom dan naar onze nieuwjaarsre-
ceptie op 18 december of naar de 
kerstmarkt op 23 december. 
Meer info in de linkerkolom.

N-VA Putte wenst u gezellige 
eindejaarsfeesten toe!

vrijdag 18 december 2015
deuren om 19.30 uur
start om 20 uur 

Gemeenschapslokaal 
Grasheide
Pastorijstraat 1A  (oude bib)

www.n-va.be/

Iedereen is welkom aan onze stand op 

woensdag 23 december 2015 
vanaf 16 uur.
Vuurwerk om 20.15 uur

NIEUWJAARSRECEPTIE 
N-VA PUTTE

JONG N-VA PUTTE 
NODIGT UIT!

putte@n-va.be

Fr
ed

dy
 V

er
to

m
m

en
 -

 L
eu

ve
ns

eb
aa

n 
18

6 
- 

25
80

 P
ut

te

Freddy VertommenFreddy Vertommen
voorzitter N-VA Putte

De uitbreiding van de blauwe zone in Peulis-
centrum is goedgekeurd. Doel van de maatregel 
is de lokale middenstand te ondersteunen door 
het gebruik van de beschikbare parkeerplaatsen 
in het centrum van Peulis te verbeteren.

Bevoegde schepen Peter De Vooght vindt het een 
voorbeeld van een eenvoudige maatregel die een 

groot verschil maakt. Bovendien kost 
het niets aan de gemeente en de bur-
ger. Het parkeren wordt beperkt tot 
maximum twee uur, van maandag 
tot zaterdag tussen 9 en 18 uur. Het 
parkeren zelf blijft gratis, zoals in de 
rest van de gemeente.

Voor N-VA Putte is wonen in eigen streek een belangrijk 
thema. We trachten dit onder andere te bereiken door het 
sociale woningaanbod uit te breiden. Hiervoor werkt de 
gemeente samen met de Sociale Huisvestingsmaatschap-
pij Putte/Heist-op-den-Berg. 

Projecten in de Diepestraat (Beerzel) en in het  Molenveld 
(Peulis) zijn in volle uitvoering. Andere projecten zoals die 
op de site van het klooster aan de Waverlei (Putte) zitten in 
de pijplijn.

Ook via het ruimte-
lijk ordeningsbeleid 
wil de gemeente 
het woningaanbod 
uitbreiden. Hier 
ligt de nadruk op 
kernversterking door 
inbreiding en het 
efficiënt benutten 
van de beschikbare 
bouwgrond. Meersgezinswoningen in de kernen en verka-
velingen met betaalbare gronden zijn hier een gevolg van.

De veelbesproken opening van de 
R6, nu meer dan een jaar geleden, 
wijzigde de regionale verkeers-
stromen ingrijpend.

Zo werden voor de opening van de R6 
tussen de 12 000 en 13 000 voertuigen 
geteld op de N15 in Peulis. Na de ope-
ning werden aantallen gemeten tus-
sen de 16 000 en de 17 000 voertuigen 
per dag. De N15 is dus nog belang-

rijker geworden voor het regionaal 
verkeer dan voorheen; De druk op 
de alternatieve wegen stijgt.

MAATREGELEN OM VERKEER DOOR 
DE GEMEENTE TE LEIDEN

Naast de onmiskenbare voordelen van 
deze nieuwe gewestweg voor de regio 
zijn er dus uitdagingen om al dat ver-
keer door de gemeente te leiden langs 
de daartoe geschikte wegen. In een 
eerste fase heeft de gemeente maatre-
gelen genomen in Peulis, waar de R6 
toekomt, en werden verkeersremmen-

de maatregelen genomen in een aantal 
straten die gevoelig zijn voor sluipver-
keer. Deze maatregelen hebben ertoe 
geleid dat er, ondanks aantrekkings-
kracht van de R6, minder verkeer door 
het centrum van Peulis rijdt. Er wordt 
een daling genoteerd van het aantal 
voertuigen in de Weynesbaan en in de 
Oude Putsebaan tussen het centrum 
en de oude Mechelbaanarm. Wij blij-
ven de situatie opvolgen en evalueren 
die in het voorjaar van 2016.

Blauwe zone Peulis uitgebreid

Wonen in eigen streek

R6 verhoogt druk op 
regionaal verkeer

De gemeente Putte behoorde begin 
dit jaar bij de eerste tien gemeenten 
in Vlaanderen die de digitale bouw-
aanvraag (DBA) in gebruik namen. 
Sindsdien zijn er al een tiental digitale 
dossiers ingediend, een mooi resultaat 
na amper tien maanden.

Schepen van Ruimtelijke Ordening 
Peter De Vooght is tevreden en bena-
drukt nogmaals dat er veel voordelen 
zijn aan de DBA, zowel voor de aan-
vrager als voor de overheid. Minder 
papier, een makkelijkere opvolging 
van het dossier door de burger en een 
vermindering van de werkdruk voor 

de bouwdienst zijn er daar enkele van. 
Bovendien wordt de DBA tot eind 2016 
financieel ondersteund:  de aanvra-
ger hoeft dan geen dossierkosten te 
betalen.

Digitale bouwaanvraag neemt goede start
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OCMW-voorzitter Bert Rousseau 
heeft een aantal diensten van het 
OCMW grondig doorgelicht op de 
efficiëntie van hun werking. Het 
resultaat is tweeledig. 

HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ 
NEEMT BEHEER WACHTLIJSTEN 
OVER

Het beheer van de wachtlijsten van 
de 16 sociale woongelegenheden in 

Van der Borght op Grasheide en de 
jaarlijkse huurprijsberekeningen 
zijn een complexe en tijdrovende 
bezigheid. De steeds wijzigende 
wetgeving maakt de nodige 
software en aangepast personeel 
onontbeerlijk. 

Bert Rousseau contacteerde dan 
ook de huisvestingsmaatschappij 
die gespecialiseerd is in deze ma-
terie en meer dan 1000 woningen 
beheert binnen hetzelfde wettelijk 
kader. Zij werd bereid gevonden om 
het beheer van de wachtlijsten en 
de jaarlijkse huurprijsberekeningen 
tegen een beperkte vergoeding over 
te nemen.

SAMENWERKING MET GEMEENTE 
VOOR GROEN- EN GEBOUWEN-
ONDERHOUD

Ook de werking van de technische 
diensten van het OCMW kan effici-
enter. Deze technische dienst heeft 
maar drie vaste medewerkers voor 
een uitgebreid takenpakket, waar-
onder groenonderhoud en onder-
houd van woningen en gebouwen. 

Een specialisatie in de uit te voeren 
taken is dan ook onmogelijk. 

Door de integratie in de diensten 
van de gemeente, die beschikken 
over een uitgebreide groendienst 
en een gespecialiseerde dienst 
gebouwen, kunnen de taken voor 
het OCMW efficiënter uitgevoerd 
worden. De personeelsleden blijven 
in dienst van het OCMW, maar 
worden in het uitvoeren van hun 
taken aangestuurd vanuit de eenge-
maakte diensten.

MEER AANDACHT NAAR KERNTAKEN 
OCMW

“Door deze efficiëntieverhogingen 
wordt ruimte gecreëerd die kan 
aangewend worden voor de kern-
taken van ons OCMW”, besluit 
OCMW-voorzitter Bert Rousseau. 
“Bovendien zijn dit logische stap-
pen die we zetten in de richting van 
de totale integratie van het OCMW 
in de gemeente, zoals de Vlaamse 
overheid dat vraagt tegen 2019.”

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

In november liep de alert-campagne 
‘Inbraak? 1 dag niet’, een organisatie 
van de politie van Bonheiden, 
Duffel, Sint-Katelijne-Waver en 
Putte. Intussen zijn enkele mensen 
van N-VA Putte volop bezig met de 
opstart van een BIN-pilootproject, 
een buurtinformatienetwerk. 
Dat is een gestructureerde veilig-
heidsaanpak die perfect aansluit bij 
deze alert-campagne.

“Een BIN is een samenwerkingsver-
band tussen burgers en lokale politie 
binnen een bepaalde buurt”, zegt 
N-VA-fractieleider Katelijne Weyns. 
“Via een communicatienetwerk 
betrekken we de inwoners bij crimi-

naliteitspreventie. Ze worden aange-
moedigd om verdachte handelingen 
en personen sneller te melden aan de 
lokale politie.” 

Met de oprichting van een BIN 
kunnen woninginbraken en andere 
misstanden sneller worden aangepakt. 
Het draagt bovendien bij tot meer so-
ciale controle en bevordert ook goede 
burgerzin én sociaal engagement. 

Initiatiefnemers Jessy Nijs, coördina-
tor van het pilootproject, en Katelijne 
Weyns, politieraadslid, willen voor-
lopig met één buurt starten, rond de 
Biezenstraat in Beerzel. De burge-
meester en de lokale politie hebben 

alvast hun medewerking verleend. Het 
project wordt nog op de gemeenteraad 
geagendeerd. Na evaluatie van dit pi-
lootproject kan het BIN-verhaal verder 
uitbreiden naar nog andere wijken in 
Putte. 

 Na intens voorbereidend werk werd 
er een wedstrijd uitgeschreven voor 
het klooster in de Waverlei. Het doel 
is een project te verkrijgen dat nauw 
aansluit bij de ‘grandeur’ van het 
huidige gebouw.  Het geheel moet 
perfect in de buurt ingepast kunnen 
worden. N-VA Putte zet zich hierbij 
in voor een maximaal uitstraling van 
het gebouw. 

Zo is bijvoorbeeld het behoud van de 
toren belangrijk. Er wordt voorts ook 
rekening gehouden met het naastgele-
gen schoolgebouw. Uiteraard moeten 
de geplande woningen voldoen aan de 
hedendaagse woonnormen. Buurt-

bewoners en geïnteresseerden zullen 
tijdig hun mening kunnen geven. 

ZITDAG HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ 
SCHOT IN DE ROOS

De samenwerking tussen OCMW 
(schepen Bert Rousseau) en Huisves-
tingsmaatschappij (ondervoorzitter 
Freddy Vertommen) werpt duidelijk 
zijn vruchten af. Sinds enkele maan-
den heeft de huisvestingsmaatschappij 
een gezicht in onze gemeente. Put-
tenaars hoeven niet meer naar Heist-
op-den-Berg. We krijgen op die manier 
meer Puttenaars, die het écht nodig 
hebben, ingeschreven op de lijsten 

voor een sociale woning. De zitdagen 
vinden plaats op iedere tweede en 
vierde donderdag van de maand. U 
bent dan welkom van 9.30 uur tot 11 
uur in het gemeentehuis van Putte. 

Tijdens de afgelopen maanden 
heeft schepen van Financiën Bert 
Rousseau hard gewerkt aan de bij-
sturing van het meerjarenplan van 

onze gemeente. Hierdoor kunnen 
de gemeentelijke opcentiemen op 
de onroerende voorheffing volgend 
jaar dalen van 1 450 naar 1 400. Dit 
zal iedereen merken op zijn factuur. 

Er werd een meerjarenplan opge-
steld waarin ruimte gemaakt is voor 
deze lastenverlaging, maar ook voor 
extra investeringen. Bovendien daalt 
de gemeentelijke schuld sterker dan 
in de vorige versies voorzien werd. 

De Voorleesweek is een jaarlijks 
terugkerende campagne in november 
die volwassenen wil aanmoedigen 
om vaker voor te lezen aan kinderen. 
Hierbij worden verschillende evene-
menten georganiseerd voor groot en 
klein, waaronder Japanse kamishibai-
verteltheater en pyjamavoorlezen. 

De Voorleesweek wordt traditiege-
trouw feestelijk geopend met een 
optreden van de leerlingen van de 
Putse Academie Afdeling Woord. Om 
dit initiatief te steunen waren 
N-VA-voorzitter Freddy Vertommen 
en bibliotheekraadslid Yves Leurquin 
aanwezig. Het werd een gezellige 
avond. Het  optreden van de jonge 
garde werd gesmaakt.

Onlangs besliste de gemeenteraad 
tot de aankoop van een software-
applicatie die het mogelijk moet 
maken inschrijvingen voor kinder-
opvang, sport- en jeugdkampen, 
zaalverhuur of uitleenbeheer on-
line af te handelen. Hiermee zet de 
gemeente Putte de eerste stappen in 
de richting van de digitalisering van 
haar werking.

De verschillende modules van het 
nieuwe softwarepakket worden in 

fases ingevoerd. Inschrijvingen worden 
vanaf 2016 aangeboden via een systeem 
dat zorgt voor een veilige onlinebeta-
ling. Bovendien zal de burger in real-
time de beschikbaarheid van bijvoor-
beeld het aantal vrije plaatsen kunnen 
controleren in de kinderopvang.

EENVOUDIGER SPORTZAALTJES 
RESERVEREN

“De boekingen voor het zaalseizoen 
2016-2017 verlopen vanaf medio 2016 
via de module zaalverhuur. Het sys-

teem registreert op een dynamische 
wijze de reservaties en kan bijhorende 
materialen opnemen in de aanvraag. 
Via overzichtsschermen krijgt de ge-
bruiker snel een visueel overzicht van 
de beschikbaarheid”, aldus schepen 
van Sport Jeroen De Cuyper. 

Mensen die niet in de mogelijkheid 
zijn om digitaal te werken, worden 
uiteraard nog steeds aan de balie of 
telefonisch verder geholpen. 

Ook op het OCMW is Bert Rous-
seau erin geslaagd om een aange-
past meerjarenplan voor te stellen 
waarin extra investeringen en een 
afbouw van de schulden zijn opge-
nomen.

Het OCMW van Putte beschikt 
over gelden die voortkomen uit de 
verkoop van onroerende goederen. 
Het totaal van deze verkopen van de 
afgelopen periode overstijgt ruim het 
nodige investeringsbudget voor de 
komende jaren. 

Als een goede huisvader kiezen 
we ervoor om bepaalde leningen 
vervroegd terug te betalen, waardoor 
de exploitatiekosten in de toekomst 
dalen. Uiteraard worden enkel lenin-
gen afgelost op herzieningsdatum 
waardoor geen extra kosten moeten 
betaald worden. 

De OCMW-raad van november 
besliste om zo’n lening vervroegd af 
te lossen. “Zo scheppen we de nodige 
ruimte om in de komende jaren de 
steeds wijzigende uitdagingen van 

ons OCMW aan te kunnen zonder 
extra middelen vanuit de gemeente-
kas”, besluit OCMW-voorzitter Bert 
Rousseau. 

Op 28 oktober opende 
schepen van Sport Jeroen 
De Cuyper feestelijk het 
nieuwe looppad. Dit past  
binnen het project van 
Bloso en de provincie ter 
bevordering van gemeen-
telijke loopomlopen in een 
natuurvriendelijk kader. 

De sportdiensten van Putte 
en Bonheiden gingen samen 

aan de slag om een parcours 
uit te tekenen dat geschikt  is 
voor zowel de recreatieve als 
de meer geoefende loper. Het 
resultaat mag er zeker zijn. 

De loopomloop telt drie 
lussen: de groene en rode 
lus zijn 3,6 km lang, de 
blauwe 4,3 km. De blauwe 
lus is een verbinding tussen 
groen en rood. Het parcours 

loopt zo veel mogelijk langs 
onverharde paden en rustige 
wegen tussen Berentrode en 
de voetbalvelden van Peulis. 

Er zijn twee startplaatsen. 
Eén startzuil staat aan het 
voetbalveld van het sport-
centrum Berentrode in 
Bonheiden (start groene lus). 
Een tweede zuil bevindt zich 
aan de voetbalterreinen van 
Peulis - Putte (start rode lus).

In het OCMW-budget van 2016 werd een uitbreiding van 
de warme maaltijden in het dienstencentrum voorzien. 
Momenteel worden er warme maaltijden aangeboden op 
maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag. Deze zijn een 
groot succes en onze gebruikers zijn zeer tevreden van de 
kwaliteit. 

“In het budget voor volgend jaar hebben we een uitbreiding 
voorzien naar elke openingsdag, van maandag- tot vrijdag-
middag” vertelt OCMW-voorzitter Bert Rousseau. Vrijwil-
ligers die een handje willen helpen zijn welkom.

Op de gemeenteraad van 13 oktober 
werd een aanvullend verkeersregle-
ment goedgekeurd dat van de Kerk-
hoflei in Grasheide (ter hoogte van de 
Chirolokalen) een speelstraat maakt, 
telkens op zondag tussen 14 en 17 uur.

Schepen van Mobiliteit Peter 
De Vooght stelt dat deze maatregel 
geen impact heeft op het verkeer, 
maar er wel voor zorgt dat de spelen-
de kinderen veilig  kunnen overste-
ken. De straat zelf kan ook gebruikt 
worden om op te spelen.

In samenwerking met afvalinter-
communale Ivarem organiseert 
de gemeente op 2 januari voor 
de eerste maal een afvalarme 
nieuwjaarsdrink. Bedoeling is 
uiteraard zo weinig mogelijk 
afval te produceren. Maar we 
willen ook tonen dat met wat 

goede wil en een kleine inspanning 
iedereen afvalarm feest kan vieren. 
De herbruikbare champagneglazen 
werden alvast besteld.

BIN moet Beerzel veiliger maken Huisvestingsmaatschappij heeft 
plannen met klooster in de Waverlei

Opcentiemen dalen

Voorleesweek in bibliotheek Putte Elektronische dienstverlening maakt het u iets makkelijker

OCMW lost schulden vervroegd af

Nieuw looppad tussen Peulis en Bonheiden

Ruimer aanbod warme maaltijden in dienstencentrum

Een efficiënter en doortastender OCMW

Speelstraat ingevoerd aan Kerkhoflei

Gemeente organiseert afvalarme nieuwjaarsdrink

Jessy Nijs en Katelijne Weyns starten 
een pilootproject op.

De Huisvestingsmaatschappij heeft een 
nieuwe website: surf naar 
www.huisvestingheistputte.be

Yves Leurquin steunt het initiatief 
van de voorleesweek.
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