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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

PUTTE
N-VA-speerpunten in het bestuursakkoord. 
Lees meer op blz. 3. 

Beste lezer

De leden van N-VA Putte kozen begin dit jaar een nieuw afdelings-
bestuur. Ik ben trots dat de leden mij het vertrouwen gaven om de 
komende drie jaar onze afdeling voor te mogen zitten. N-VA Putte kiest 
voluit voor de verderzetting van het beleid van de vorige bestuursperiode, 
aangevuld met nieuwe, frisse ideeën voor de toekomst. We willen een ge-
stage uitbouw van onze gemeente op een wijze die getuigt van realisme, 
correctheid en degelijkheid. Op bladzijde 3 lichten onze schepenen enkele 
blikvangers toe uit het bestuursakkoord. 

Op 26 mei moeten we opnieuw naar de stembus 
voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezin-
gen. Ook N-VA Putte schuift met Mieke Willems 
een kandidate naar voor. Mieke zal de 12de 
opvolgersplaats bekleden op de lijst voor het 
Vlaams Parlement. 

Frans Quick I Afdelingsvoorzitter

Mieke Willems kandidaat Vlaams Parlement

Wie is Mieke?
Mieke Willems is 46 jaar en woont samen met haar man Peter Van Der Auwera en hun twee dochters van 16 en 18 jaar in Beerzel. 
Mieke kwam vorig jaar in oktober voor het eerst op bij de gemeenteraadsverkiezingen en is sinds kort ledenverantwoordelijke van N-VA 
Putte. Op 26 mei is Mieke kandidaat voor het Vlaams Parlement. Ze is 12de opvolger op de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement. 

Een hart voor onderwijs
Mieke staat sinds 1994 voor de klas. Momenteel is ze leerkracht in het zesde leerjaar. Voor onderwijs klopt 
haar hart. Ze wil zich in de politiek dan ook vooral toeleggen op het onderwijs. Ze staat voor een bijsturing 
van het M-decreet en voldoende aandacht voor hoogbegaafde leerlingen, voor abstracte denkers en praktische 
doeners en voor de kennis van het Nederlands bij Vlaamse jongeren. 

Mieke Willems I 12de opvolger Vlaams Parlement 

Jan Couck
14de plaats 
Kamer
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N-VA-leden kiezen nieuw afdelingsbestuur
Begin dit jaar kozen de leden van N-VA Putte een nieuw afdelingsbestuur.  

Maak kennis met de nieuwe bestuursleden.

Frans Quick 

Afdelingsvoorzitter

Jeroen De Cuyper
Communicatie- 

verantwoordelijke

Marleen  
Van Den Eynde

Bestuurslid

Frank Renette
Afdelingsondervoorzitter

Mieke Willems
Leden- 

verantwoordelijke

Greet Luyten 

Bestuurslid

Peter De Vooght
Secretaris

Patrick Papens 
Organisatie- 

verantwoordelijke

Bert Rousseau 

Penningmeester

Luc Ribbens 

Materiaal- 
verantwoordelijke
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N-VA-speerpunten uit het bestuursakkoord
Jeroen De Cuyper
Schepen van Leefmilieu, Sport, 
Jeugd en ICT

Duurzaam en groen beleid
We trekken de lijn van de afge-
lopen jaren door en kiezen voor 
een duurzaam groen beleid om 
onze afvalberg zo klein mogelijk 
te houden. Sluikstorten en zwerf-
vuil worden streng aangepakt, biodiversiteit gepromoot. Voor 
de gemeentelijke gebouwen en het wagenpark kiezen we waar 
mogelijk voor duurzame, energie-efficiënte oplossingen.

Bewegen is gezond
Wat betreft sport blijft de klemtoon liggen op kwalitatieve sport-

infrastructuur en zaalcapaciteit, een noodzakelijke voorwaarde 
voor een ernstig sportbeleid. Extra aandacht gaat ook naar sport 
en beweging als hefboom in een ruimer gezondheidsverhaal.

Jongeren bouwen mee aan de toekomst
Het jeugdbeleid is erop gericht jongeren te ondersteunen om 
nieuwe ideeën mee vorm te geven, onder meer via de Jeugdraad. 
Bovendien willen we dat al wie onze gemeente helpt bruisen, 
moet kunnen rekenen op de steun van het gemeentebestuur. 
Het verenigingsleven moet maximaal ondersteund worden, via 
onder meer uitleendienst en logistieke steun. 

Fuifcharter op komst
Het fuifbeleid wordt verder uitgewerkt, waarbij een gezond 
evenwicht wordt nagestreefd tussen verwachtingen van de buurt 
en organisatoren. In dat kader stellen we een fuifcharter op 
waarin duidelijke afspraken worden gemaakt.

Peter De Vooght
Schepen van Openbare Werken, 
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw 
en Lokale Economie

Focus op netheid en veiligheid 
We focussen op de netheid 
van het openbaar domein, de 
heraanleg van wegen, fietspaden 
en voetpaden en het onderhoud 
van ons gemeentelijk patrimonium. Zo willen we meer capaciteit 
aan mensen en materiaal voorzien voor nette buurten, straten 
en parkjes. Ook aan nieuwe wegen wordt volop gewerkt. De 
Waversesteenweg en Tinstraat worden binnenkort al aangepakt. 
Op gebied van patrimonium willen we het beheersplan voor 

het oude gemeentehuis van Putte finaliseren, zodat toekomstige 
werken maximaal gesubsidieerd kunnen worden.

Lokale handel versterken
We willen het ondernemersloket versterken, de informatiedoor-
stroming naar onze bedrijven en handelaars optimaliseren en 
inzetten op kwaliteitsvolle evenementen die de lokale handel 
versterken.

Leefbare buurten en wijken
Het Vlaams beleid van kernversterking en kwaliteitsvolle 
verdichting om onze bevolkingsaangroei op te vangen en het 
landbouwgebied te vrijwaren, zullen we verderzetten. Speciale 
aandacht zal gaan naar de beschikbaarheid van openbaar groen 
binnen wandelafstand van elke kern.

Bert Rousseau
Schepen van Financiën en Sociale 
Zaken

Blijven investeren, schulden 
afbouwen en belastingen doen 
dalen
Op financieel vlak zullen we 
ook de volgende jaren gericht en 
verantwoord blijven investeren in 
onze gemeente. We willen de schuldafbouw, die we de voor-
gaande jaren ingezet hebben, verderzetten en streven naar een 
lastenverlaging.

Focus op kinderarmoede
Via het OCMW willen we verder werken aan een armoedebeleid 
met speciale aandacht voor kinderarmoede. Hierbij zal worden 

samengewerkt met de scholen en andere partners. We blijven 
actief armoede opsporen en trachten proactief op te treden. 
Daarnaast willen we via preventie en opleidingen cliënten res-
ponsabiliseren.

Iedereen doet mee
We blijven een sterk activeringsbeleid voeren om iedereen 
optimaal in te schakelen in de samenleving. Een job is de beste 
garantie tegen armoede. Daarnaast wordt verder actief samenge-
werkt met sociale huisvestingsactoren om mensen naar betaal-
bare woningen toe te leiden.

Sterk seniorenbeleid 
Het kwalitatieve aanbod van het dienstencentrum zal uitgebreid 
worden naar de deelgemeenten. Zo zullen we onze activiteiten 
meer verspreid organiseren. We stimuleren en onderzoeken de 
zelfredzaamheid van senioren, zodat zij zo lang mogelijk zelf-
standig kunnen blijven wonen.
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Vlaams Parlement

Bart De Wever | Lijsttrekker
• 48 jaar - Deurne
• Nationaal voorzitter
• Kamerlid
• Burgemeester

Liesbeth Homans | 2de plaats
• 46 jaar - Wilrijk
• Vlaams viceminister-president

                            Europa

Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Jan Jambon | Lijsttrekker
• 59 jaar - Brasschaat
• Voormalig minister
• Kamerlid
• Burgemeester

Valerie Van Peel | 2de plaats
• 39 jaar - Kapellen
• Kamerlid
• Schepen

Antwerpen
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen. 


