
5

zemst@n-va.be

PUTTE
 FREDDY VERTOMMEN, LEUVENSEBAAN 186 2580 PUTTE

  putte@n-va.be I  www.n-va.be/putte I jaargang 2018 I nr. 1 I februari

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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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De Verandering 
Werkt
Ook in Putte heeft de N-VA de 
afgelopen jaren haar stempel 
gedrukt op het beleid. De ver-
andering is duidelijk merkbaar. 
We hebben hard gewerkt aan 
een beter Putte. In deze speciale 
uitgave lees je daar meer over. 
Niet zonder trots stel ik ook onze 
N-VA-bestuursleden aan jullie 
voor. Samen met de talrijke sym-
pathisanten maken zij van elke 
activiteit een voltreffer. 

Voor de aankomende gemeen-
teraadsverkiezingen van oktober 
ligt er een hoop werk op de plank, 
maar ik ben ervan overtuigd dat 
we met onze sterke ploeg vol 
enthousiasme en vol vertrouwen 
een succes gaan maken van deze 
verkiezingen. 

Freddy  
Vertommen
Afdelingsvoorzitter

N-VA Putte werkt voor u
De N-VA maakt er een erezaak van om uw belangen te dienen.  
Onze schepenen werken dag in dag uit om voor u van Putte een 
betere gemeente te maken. Een overzicht: 

  Het sportcentrum aan de Tinstraat (korfbal en voetbal) 
werd volledig vernieuwd en aangepast aan de moderne 
noden. 

  De strijd tegen sluikstort en zwerfvuil werd opgevoerd 
door de aankoop van een verplaatsbare camera. 

  De gemeente werkt verder aan het pesticidenvrij onder-
houd van het openbaar domein, onder meer door het 
leggen van grasmatten op de begraafplaatsen. 

  De gemeentelijke sporthal kreeg energiezuinige ledver-
lichting.

 Jeroen De Cuyper, schepen van Sport, Leefmilieu en Lokale Economie

  Met de aankoop van een mobiel verkeerspark zetten we in 
op verkeersopvoeding voor de jeugd. 

  Met de vernieuwing van het kerkplein wordt volop geïn-
vesteerd in de modernisering van de gemeente. 

  Met de heraanleg van de Lierbaan verhogen we uw ver-
keersveiligheid. 

  Dankzij nieuwe oversteekplaatsen steekt u de N15 veilig 
over. 

 Peter De Vooght, schepen van Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening

Meer weten over  
N-VA Putte?

 www.n-va.be/putte
 N-VA Putte

  De activiteiten van het dienstencentrum werden uitge-
breid met nieuwe activiteiten waaronder De Babbelput 
voor anderstaligen en activiteiten en warme maaltijden in 
de deelgemeenten.

  De integratie van de OCMW diensten in de gemeentelijke 
diensten werd verder uitgewerkt.

  Bij de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden werd 
een optimalisatie doorgevoerd. Dat leidde tot het ontbin-
den van de intergemeentelijke dienst voor schuldbemid-
deling en Finilek. Verder werd Wonen Langs Dijle en Nete 
omgevormd, waardoor er minder mandaten zijn. En tot 
slot is er de uitbreiding van het sociaal verhuurkantoor 
met drie extra gemeenten

 Bert Rousseau, schepen van Financiën en OCMW-voorzitter

Wist je dat ...
  de gemeente blijft investeren in kwalitatieve gemeentelijke sportinfrastructuur? Voor 2018 werd 700 000 euro uitgetrokken 

om de voetbalinfrastructuur in Grasheide en Putte te moderniseren. 

  het dienstencentrum, in samenwerking met enkele Beerzelse verenigingen, vanaf februari in de kleine parochiezaal in Beerzel 
warme maaltijden aanbiedt? En dat elke eerste maandag van de maand. 

  de bijdrage die de gemeente aan het OCMW levert van 1,9 miljoen euro in 2013 naar 1,45 miljoen in 2018 daalt?

  er in het dienstencentrum nieuwe vrijwilligers begonnen zijn om mensen te helpen met computerproblemen? 

  de N-VA op federaal en Vlaams niveau werk blijft maken van jobcreatie, veiligheid en een streng, maar 
rechtvaardig asiel- en migratiebeleid?

  Onze jaarlijkse quiz, waar niet alleen kennis, maar ook veel dorst een mooie prijs kan opleveren.

  Eind 2017 organiseerde N-VA Putte haar gezellige kerst-
borrel vlak voor kerst en de eindejaarsfeesten. Het begint 
stilaan een traditie te worden. Deze keer ging onze borrel 
door in het stijlvolle oude gemeentehuis, gelegen aan het 
recent en prachtig heraangelegde kerkplein.   Het was gezellig in de 

N-VA-tent op de jaarlijkse 
kerstmarkt.

Met de N-VA bent u zeker van een veilig en welvarend Putte.
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Blijven investeren, belastingen dalen én schuldafbouw
In het aangepaste meerjarenplan bleven de drie kernprincipes die N-VA Putte hoog in het vaandel draagt 
overeind: blijven investeren, schuldafbouw en verlaging van de belastingen. Schepen van Financiën Bert 
Rousseau licht toe: “De aanpassing aan het meerjarenplan voor 2017 - 2020 is tot stand gekomen na intens 
overleg met de betrokken gemeentediensten. Voor de investeringen werden de cijfers bijgestuurd naar 
recente inzichten van bedragen en timing.”
Blijven investeren
We blijven volop investeren. Voornamelijk in infrastructuur, 
in veiligheid, in de vervanging van materieel en voertuigen van 
de technische diensten, in nieuwe software, in aanpassingen 
aan het gemeentelijk magazijn en in onze gebouwen en 
eigendommen waaronder bijvoorbeeld de noodzakelijke 
dringende herstelling van het dak van de kerk van Grasheide. 
In het voorliggende meerjarenplan staan dan ook voor 
bijna 15 miljoen euro aan investeringen ingeschreven. Deze 
investeringen zullen voor meer dan 70 procent gerealiseerd 
worden via subsidies en eigen middelen. 

Belastingen dalen
Dit meerjarenplan voorziet voor het derde opeenvolgend 
jaar een verlaging van de belastingen in de vorm van de 
gemeentelijke opcentiemen. Deze worden voor volgend jaar 
vastgesteld op 840 opcentiemen.

Schuldafbouw
De schuld van onze gemeente daalde de laatste jaren met 4,5 
miljoen euro. Dat is een daling van 19 procent ten opzichte van 
eind 2013. Volgens het voorliggende meerjarenplan daalt de schuld 
tegen eind 2020 nog verder. In 2020 zal de gemeentelijke schuld 
dan met bijna 30 procent gedaald zijn in amper zeven jaar tijd. 

Eindresultaat
Schepen van Financiën Bert Rousseau besluit: ‘In vergelijking 
met het oorspronkelijke meerjarenplan dat in december 2013 
goedgekeurd werd door de gemeenteraad kunnen we het 
volgende besluiten: Dit meerjarenplan is momenteel door het 
huidige bestuur bijgesteld, waarbij voor dezelfde periode tot 
eind 2019 er voor meer dan 5,3 miljoen euro miljoen euro 
minder nieuwe leningen zullen aangegaan zijn dan toen 
voorzien. 

Er werden voor 6,7 miljoen 
euro extra investeringen 
ingeschreven in datzelfde 
meerjarenplan tot 2019, 
waarvan de meeste projecten 
in 2017 gerealiseerd werden 
of in 2018 nog gerealiseerd 
zullen worden. Ondanks de 
extra investeringen konden we 
de belastingen toch voor het 
derde jaar op rij doen dalen.”

Bert Rousseau
Schepen van Financiën

Putte investeert in duurzame en 
milieuvriendelijke gebouwen
Het gemeentebestuur liet brandstofcellen 
plaatsen in twee van haar gemeentelijke 
gebouwen. De buitenschoolse kinderopvang 
De Cacetoe en het sportcentrum in de 
Kattestraat produceren zo met een mini-
energiecentrale hun eigen stroom op een 
milieuvriendelijke manier. 

“Met deze nieuwe techniek zetten we verder in op 
energie-besparing in onze gemeentelijke gebouwen. We 
boeken op die manier niet alleen financiële winsten, 
maar ook milieuwinsten. Met de centrales kan je stroom 
opwekken uit waterstof. Op die manier zijn we volledig 
onafhankelijk van het stroomnet“, aldus schepen van 
Leefmilieu Jeroen De Cuyper. “De mini-energiecentrale 
wordt aangesloten op de gasaansluiting en produceert 
vervolgens hoofdzakelijk stroom. De restwarmte kan 
gebruikt worden voor bijdrage aan warm leidingwater of 
verwarming van het gebouw.” 

De centrale kan op een constante manier stroom 
blijven produceren, onafhankelijk van zon of wind. 
Dankzij de innovatieve brandstofceltechnologie 
gebeurt dat bijzonder efficiënt, milieuvriendelijk en 
kostenbesparend.

Vernieuwd kerkplein Putte 
open
“Het kerkplein in Putte had zijn beste tijd gehad. 
Zowel boven als onder de grond drongen zich 
ingrijpende veranderingen op. Zo werden alle 
nutsleidingen en het rioleringsstelsel vervangen en 
werden bijkomende leidingen geplaatst voor het 
toekomstig ANPR-systeem en voor de beïnvloeding 
van de verkeerslichten”, zegt schepen van 
Ruimtelijke Ordening Peter De Vooght. 

Veel groen & een eigentijdse uitstraling
“Bovengronds kozen we voor een eigentijds ontwerp 
met veel groen, geïntegreerde kerstverlichting en 
een accentuering van de kerk. Een pluim voor de 
aannemer die deze werken op acht maanden wist 
af te ronden en de overlast voor de omwonenden en 
bezoekers tot een minimum heeft beperkt. Dit project 
geeft zuurstof aan de handelskern en zorgt voor een 
positieve uitstraling”,  

“Samen met de opening van het kerkplein keek 
het Vlaams Gewest naar de lichtenregeling. De 
opmerkingen van de gemeente Putte werden ter harte 
genomen: een regeling die de doorstroming bevordert 
en die een mogelijk conflict met voetgangers tot een 
minimum beperkt, werd ingevoerd”, besluit Peter.

Putte en Dierenbescherming  
Mechelen slaan handen in elkaar
Het gemeentebestuur van 
Putte werkt vanaf dit jaar 
samen met Dierenbescherming 
Mechelen vzw, gelegen aan de 
Slachthuislaan 3. Zij zullen 
instaan voor het opvangen van 
gevonden huisdieren op het 
grondgebied van de gemeente. 
Inwoners die hun huisdieren 
willen afstaan, kunnen 
eveneens in Mechelen terecht. 

Mechelen biedt alleen maar 
voordelen
“In het verleden werkten we samen met Aarschot. Mechelen is dichterbij, 
wat veel eenvoudiger is voor de inwoners en de politie. Zelf heb ik de 
Dierenbescherming Mechelen meermaals bezocht en heb ik er alle 
vertrouwen in dat de dieren er zeer goed worden opgevangen en dat 
de medewerkers er op zoek gaan naar een goede thuis”, zegt Jeroen de 
Cuyper, schepen van Leefmilieu.

Match tussen baasje en huisdier
“De adoptieprocedure legt de focus op het vinden van de perfecte match 
tussen de kandidaat- adoptanten en de meest geschikte hond of kat. Hierbij 
wordt tijdens een persoonlijk gesprek gepeild naar de verwachtingen van 
de kandidaat-adoptanten en gaat er veel aandacht naar het welzijn van de 
dieren in hun toekomstige omgeving”, vervolgt Jeroen. 

Ook tijdelijke opvang mogelijk
Mensen die op vakantie gaan of tijdelijk gehospitaliseerd worden, kunnen 
met hun huisdier terecht in het pension van de Dierenbescherming. Om 
de dienstverlening te optimaliseren en om voldoende tijd te kunnen 
vrijmaken voor persoonlijke gesprekken, werkt Dierenbescherming 
Mechelen vzw voor adopties alleen op afspraak. Afspraken kunnen 
eenvoudig gemaakt worden door te bellen naar het nummer 015 20 52 87. 
Bellen kan elke werkdag tussen 9 en 18 uur en op zaterdag tussen 9 en 12 
uur. Gevonden dieren kunnen steeds tijdens deze uren binnengebracht 
worden.

5 werven voor meer verkeersveiligheid 

Putte investeert in uw verkeersveiligheid

Werf 1: Heraanleg Lierbaan
De heraanleg van de Lierbaan is volop bezig. Dankzij de budgetten 
die Vlaams N-VA-minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Ben 
Weyts vrijmaakte, kunnen we bijna zeven kilometer nieuwe fietspaden 
aanleggen. Deze fietspaden zullen veilig en comfortabel zijn.

Werf 2: Trajectcontrole in centrum
In het centrum van Putte, waar fietsers op de rijbaan moeten rijden, 
zullen er in de zone 30 zogenaamde ANPR-camera’s geplaatst worden. 
Dat zijn camera’s met nummerplaatherkenning. Op die manier is het 
mogelijk op de maximale snelheid van 30 kilometer per uur met een 
trajectcontrole te handhaven. Het is de bedoeling dat dit op termijn ook 
uitgebreid wordt naar de deelgemeenten.

Werf 3: Vrachtverkeer weren van Lierbaan
Om het stijgende vrachtverkeer op de Lierbaan een halt toe te roepen, 
voerden we een vrachtverbod voor vrachtwagens boven de vijf ton in. 
Op die manier weren we zwaar vrachtverkeer. Vrachtwagens die onze 
gemeente willen doorkruisen, moeten het vrachtroutenetwerk volgen.

Werf 4: Veiligere schoolroutes
We denken ook aan de schoolgaande jeugd. Putte zal in samenwerking 
met Sint-Katelijne-Waver de verbinding Pachtersdreef-Leemstraat-
Lemenhoekstraat fietsvriendelijker maken. Omdat deze verbinding 
door de geplande werken aan de Waversesteenweg in 2019 nog aan 
belang zal winnen, maken we er een fietsstraat van. 

Werf 5: Meer snelheidscontroles
In samenwerking met het Vlaams Gewest 
pakken we de overdreven snelheid aan op de 
Mechelbaan. Er komen twee trajectcontroles: 
van Heist-op-den-Berg tot aan Den Dries en 
van aan Den Dries tot aan Putte-Centrum. 
De gemeente heeft daarnaast recent nog een 
vaste camera geplaatst tussen het rondpunt 
van R6 en Peulis.

Peter De Vooght, schepen van Mobiliteit

  Schepen van Leefmilieu Jeroen De Cuyper is blij met de 
brandstofcellen. Ze zijn niet alleen milieuvriendelijker. 
Ze verbruiken ook minder, waardoor de energiefactuur 
daalt. Kortom, een win-win.

  Het kerkplein werd in een nieuw kleedje gestoken: meer 
groen, een eigentijdse uitstraling, aandacht voor de 
kerk, en een betere en veiligere verkeersdoorstroming.

  Schepen van Leefmilieu Jeroen 
De Cuyper is blij met de samen-
werking. Putte maakt op deze 
manier werk van een diervrien-
delijk beleid.

Freddy Vertommen  
Afdelingsvoorzitter

Jeroen de Cuyper  
Communicatieverantwoordelijke

Katelijne Weyns 
Bestuurslid

Yves Leurquin  
Afdelingsondervoorzitter

Patrick Papens  
Organisatieverantwoordelijke

Gerda Juchtmans  
Bestuurslid

Peter De Vooght  
Secretaris

Sanne Ribbens 
Jongerenverantwoordelijke

Jetty Allaert
Bestuurslid

Bert Rousseau  
Penningmeester

Nicole De Preter  
Ledenverantwoordelijke

Assia Andries
Bestuurslid

Betere openingsuren recyclagepark
Ons recyclagepark mag gezien worden. De uitbating was echter de laatste tijd niet gegarandeerd. Enkele wis-
sels en langdurig zieken leidden al tot uitzonderlijke sluitingen, wat volgens de N-VA niet verantwoord is.

De oplossing is er nu en is een grote verbetering voor de 
Dilbekenaar. Sinds 1 januari baat afvalintercommunale  
Intradura het park uit.

Doorlopende opening 
Nieuw zijn de doorlopende opening en de maandagopening. In de winter zal het recyclagepark 33 uur per week open zijn. In de zo-
mer 39 uur. Voordien was dit beperkt tot 25 uur per week.

Schepen van Lokale Economie Anneleen Van den Houte: “Middenstanders werken in het weekend en hebben vaak enkel een vrije 
maandag om naar het park te komen. Dat kan nu eindelijk.”

Door de uitbesteding aan een gespecialiseerde organisatie kunnen we een betere dienstverlening aanbieden. De gemeente betaalt 
eenzelfde bedrag en ook de Dilbekenaar betaalt geen eurocent meer. Dit is voor de N-VA verantwoordelijk bestuur!

Het bestuur van N-VA Putte 

De gemeenteschuld wordt afgebouwd
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