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Nieuwe successen voor Dienstencentrum
“Met projecten als De Babbelput en de warme maaltijden in Peulis 
speelt het OCWM perfect in op de lokale noden”, stelt OCMW-voorzitter 
Bert Rousseau. “Na een proefperiode evalueren we de initiatieven  
en bekijken we hoe we het aanbod kunnen uitbreiden. Zo willen we in  
de nabije toekomst ook warme maaltijden aanbieden in Beerzel en  
Grasheide.” 

De Babbelput 

De Babbelput is een nieuw initiatief van 
het lokaal dienstencentrum om anderstali-
gen gespreksmomenten in het Nederlands 
aan te bieden. Dat is ideaal om onze taal 
te oefenen en om de Vlaamse cultuur en 
gebruiken te leren kennen. Het initiatief 
werd opgestart in samenwerking met de 
dienst vluchtelingen van het OCMW.

Niet minder dan elf vrijwilligers werden 
bereid gevonden om mee te werken aan dit 
project. Tot nu toe namen al bijna twintig 
anderstaligen deel. 

Warme maaltijden in Peulis

Op vraag van de lokale OKRA-afdeling 
startte het OCMW een samenwerking op 
om elke derde woensdag van de maand 
een warm middagmaal aan te bieden in 
de Gildenzaal van Peulis. De prijs van de 
maaltijd is dezelfde als die van het warme 
middagmaal in het dienstencentrum: 7,5 
euro voor soep, hoofdschotel en dessert. 
Specifieke sociale doelgroepen genieten 
van een verminderd tarief. Dankzij de 
vrijwilligers van Peulis tekenden al een 
dertigtal mensen in op dit initiatief.

Putte is op de  
goede weg

De leden en talrijke sympathisanten 
van N-VA Putte zorgden voor een 
geslaagd 2016. En we hebben er 
vertrouwen in dat 2017 minstens 
even succesvol zal zijn. De voor- 
bereidingen voor heel wat werken en 
investeringen draaien immers op vol-
le toeren. Zo kijken we al uit naar het 
vernieuwde kerkplein en de volledige 
heraanleg van de Lierbaan.

Met vernieuwende initiatieven probe-
ren we ook specifieke doelgroepen te 
bereiken. Zo ontplooit N-VA-schepen 
Jeroen De Cuyper een nieuw project 
om diabetici aan het sporten te 
krijgen. 

N-VA Putte is ook maar wat tevre-
den dat een oplossing is uitgewerkt 
voor het organiseren van de ‘tap’ 
van de rommelmarkt  bij de werken 
aan de Hallen 1 en 2. We weten hoe 
belangrijk deze inkomsten zijn voor 
de verenigingen. Hoe ver het staat 
met deze renovatie vertelt schepen 
De Vooght op de binnenpagina’s.

OCMW-voorzitter Bert Rousseau licht 
in dit nummer ten slotte enkele  
nieuwe initiatieven van het diensten- 
centrum toe. Hij geeft ook tekst en 
uitleg bij de noodopvang voor  
gezinnen in Grasheide. 

Freddy  
Vertommen
Voorzitter  
N-VA Putte

Deuren: 19.30 uur - Start quiz: 20 uur - Maximum vijf 
deelnemers per ploeg - 15 euro per ploeg

Vrijdag 1 september
Parochiezaal Beerzel

Quiz mee met de N-VA!

Meer info + inschrijvingen bij sanne.ribbens@n-va.be

 Loop jij mee een halve marathon? p.2 Lierbaan wordt vernieuwd p.3
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OCMW zorgt voor noodopvang in Grasheide
De gemeente heeft de bouwvergunning voor drie nieuwe doorgangs- 
woningen voor gezinnen in Grasheide afgeleverd. Een verouderd  
bakkerijgebouw zal volledig vervangen worden door drie eigentijdse 
woongelegenheden met drie slaapkamers die volledig voldoen aan de  
huidige woonnormen. Het OCMW zet de aanbestedingsprocedure  
binnenkort in gang. Hiermee vervolledigen OCMW-voorzitter Bert 
Rousseau en zijn team het aanbod aan noodopgang.

Al in 2013 kocht het OCMW de vroegere 
bakkerij in de Meester Van der Borght-
straat aan om daar noodwoningen met 
meerdere slaapkamers in te richten.  
“Momenteel heeft het OCMW al vier 
kamers in een woning ter beschikking van 
alleenstaanden. Ook een appartements- 
gebouw met vijf woongelegenheden met 
één slaapkamer zetten we in als nood- 

opvang, voor alleenstaanden en koppels 
zonder kinderen. Voor gezinnen met  
kinderen is het OCMW nog steeds  
afhankelijk van de private huurmarkt.  
Met de nieuwe woningen in Grasheide  
kan het OCMW bin-
nenkort ook hen  
opvang bieden.”

Sportdienst zoekt mensen met diabetes voor nieuw project
De sportdienst van Putte organi-
seerde de voorbije jaren al  
verschillende projecten rond  
diabetes. In 2017 gaat de sport-
dienst nog een stapje verder.  
“We willen mensen met diabetes 
type 1 of 2 vanaf maart via start-
to-run klaarstomen om begin  
oktober een halve marathon te 
lopen, hetzij individueel, hetzij 
als team”, legt schepen van Sport 
Jeroen De Cuyper uit. 

Uiteraard zorgt de sportdienst voor een 
professionele omkadering en begeleiding. 
De focus ligt er vooral op om de  

deelnemers bewust te maken over hun 
eigen lichaam tijdens het sporten. Een 
uitgebreide screening bij de start van  
het project, tussentijdse evaluaties en  
specifieke training en begeleiding zijn 
andere speerpunten van dit project.

Ga jij de uitdaging van een halve 
marathon aan?

Heb je zelf diabetes of ken je iemand in 
je familie of kennissenkring die diabetes 
heeft en die deze uitdaging – samen met 
de mensen van de sportdienst – wil  
aangaan? Neem dan zeker contact op 
met de sportdienst via 015 25 33 70 of  
sportdienst@putte.be.

Ervaring met lopen is absoluut geen 
vereiste. Dat maakt de uitdaging alleen 
maar spannender. En de voldoening bij het 
behalen van het uit-
eindelijke doel wordt 
er des te groter op.

Renovatie hal 1 en 2
De gemeente gaat hal 1 en 2 aan het GC Klein Boom grondig onder handen nemen. Alhoewel de dragende constructie nog in 
een relatief goede toestand verkeert, zijn er wel dringend aanpassingen nodig aan verwarming, verlichting en vloer. De hallen 
worden ook geïsoleerd. In april start de aanbestedingsprocedure van de werken. Die moeten voltooid zijn in januari 2018.

De opwaardering van de site zal ervoor zorgen dat we deze grote hallen, uniek in de regio, aan marktconfor-
me tarieven kunnen verhuren. Ook de zaalsporters zullen er wel bij varen, want zij krijgen extra trainingsop-
pervlakte ter beschikking. De wekelijkse rommelmarkt blijft een plek hebben in hal 4 en de polyvalente zaal, 
zodat onze verenigingen gedurende de werken de ‘tap’ kunnen blijven organiseren.

 Peter De Vooght, schepen van Ruimtelijke Ordening

 Jeroen De Cuyper, schepen van Sport

 Bert Rousseau, OCMW-voorzitter
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Werken Lierbaan staan in de steigers
De heraanleg van de Lierbaan komt in een stroomversnelling. 
De kostprijs van de werken wordt geraamd op 5,22 miljoen euro. 
Aquafin neemt hiervan bijna 2,5 miljoen voor haar rekening. 
PIDPA komt voor iets minder dan een miljoen tussen in de kos-
ten. Het resterende bedrag van 1,76 miljoen euro valt ten laste 
van de gemeente. Maar dankzij een subsidie van het Fietsfonds 
ter waarde van 1,5 miljoen euro, bedraagt de uiteindelijke kost-
prijs voor de gemeente slechts 260 000 euro.

Tijdens de werken zal een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd 
worden. Het wegdek wordt volledig vernieuwd van Konings-
hooikt tot aan de kruising met de Waversesteenweg. De nieuwe 
Lierbaan zal beschikken over een asfaltlaag en vrijliggende 
fietspaden die voldoen aan alle normen. Dit najaar starten de 
werken op het grondgebied van Koningshooikt. Die zullen meer 
dan een jaar duren.

N-VA Putte is er voor u! 
Heeft u een vraag of een suggestie? Laat het ons zeker weten. Wij maken er dan werk van!
De gegevens van onze mandatarissen en bestuursleden vindt u op www.n-va.be/putte.

Wist je dat ...
  Putte zowel in onze regio als in Vlaanderen bij de goedkoopste 

helft van de gemeenten zit op vlak van gemeentebelastingen? 
Door de verlaging van de onroerende voorheffing zakten de 
opcentiemen (1 350) onder de mediaan van 1 400. Onze 
personenbelasting van 7,5 procent zit perfect op de mediaan.

  er binnenkort bijenkasten verschijnen op het dak van het 
gemeentehuis? Op die manier verhogen we de biodiversiteit in 
het centrum van onze gemeente. 

  je binnenkort een tentje zal zien staan op de locatie Molenveld/
Weynesveld in Peulis?  Onze gemeente stapt namelijk in het 
project ‘vergroen je voortuin’. Meer info volgt binnenkort!

  er in Putte sinds kort een combi patrouilleert die uitgerust 
is met automatische nummerplaatherkenning? Onze 

politiezone heeft bovendien plannen om te investeren in vaste 
ANPR-camera’s.

  er in onze streek behoorlijk wat knoteiken voorkomen? In de 
voorbije eeuwen werden de grillige takjes – de zogenaamde 
‘erwtrijzers’ – gebruikt voor de erwtenteelt.

  ons N-VA-bestuur jaarlijks een nieuwjaarsduik organiseert? 
Ook dit jaar trotseerden enkele stoere binken de kou bij nul 
graden!

  de vermiste gedenkplaat van Alice Nahon op een 
rommelmarkt werd teruggevonden? Ze krijgt binnenkort een 
ereplaats op het vernieuwde kerkplein.

  de lijn van de Putse Heuvel naar Beerzelberg 
de waterscheiding vormt van Nete en Dijle? In 
Groot-Putte wonen er dus zowel Netelaars als 
Dijlenaars.



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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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