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Putte beweegt
Dankzij tal van enthousiaste
vrijwilligers beweegt er heel wat
in Putte. Zo zijn er de wielerwedstrijden die van een massale
belangstelling genoten, maar
ook voor de her en der in de
gemeente gehouden loopwedstrijden daagden er heel wat
sportievelingen op. Ook wij waren
actief betrokken, zoals u op de
volgende pagina’s kunt lezen.
Onze bestuursleden Gerda en
Jetty (foto binnenin) bewegen ook
hemel en aarde om onze jaarlijkse
quiz van een rijkelijke prijstafel te
voorzien. Ook dit jaar is het hen
gelukt. Uiteraard met dank aan
onze sponsors en alle deelnemende ploegen op onze quiz van 1
september. Alle IQ’s in beweging
was het motto.
Freddy
Vertommen
Afdelingsvoorzitter

Veiligere oversteekplaatsen op de N15
“We maken op
de N15 werk
van veiligere
oversteekplaatsen voor u.”
Peter De Vooght
Schepen van Mobiliteit
Schepen van Mobiliteit Peter De Vooght is verheugd dat er eindelijk
actie wordt ondernomen op de N15. Zo kan u als voetganger nu veilig
oversteken. Een veiligere oversteekplaats voor fietsers en een plaatselijke snelheidsverlaging tot 50 kilometer per uur staan nog op het programma.
“De oversteekplaatsen op de N15 is altijd
een speerpunt geweest van N-VA Putte.
Reeds drie jaar geleden legden we dit dossier op tafel bij het Vlaams Gewest. Ik ben
dan ook tevreden dat de inspanningen
resultaat opleveren. Zo bekwamen we beveiligde oversteekpunten met zebrapaden
aan de Scherpstuklei in Peulis en aan het

kruispunt Jan De Cordesstraat/Bosstraat
in Beerzel. Ook aan de kruising met de
Kleinmannekesstraat in Putte boekten we
vooruitgang: een snelheidsverlaging tot
50 kilometer per uur, in combinatie met
een nieuwe fietsoversteek, staat op het
programma”, zegt schepen van Mobiliteit
Peter De Vooght.

15 december
2017
Vanaf 19u30 in het
oud gemeentehuis

Uitnodiging kerstborrel

Met een optreden
van tenoren Nobilé uit
Heist-op-den-Berg.
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Meer weten over N-VA Putte?
www.n-va.be/putte
N-VA Putte
@puttenva

Gerda en Jetty zamelden alle prijzen
in voor onze jaarlijkse quiz. Bedankt!

Een woordje van dank aan
Gerda en Jetty
Onze bestuursleden Jeroen,
Nicole, Patrick, Jetty, Yves,
Sanne, Assia, Freddy, Peter,
Gerda, Bert en Katelijne zijn
erg belangrijk voor N-VA
Putte. We zetten hen dan
ook graag in het zonnetje.
N-VA Putte vormt samen
een dynamisch team voor
een goed werkend bestuur.
Met dat bestuur willen
we dag in dag uit klaarstaan voor u. Samen met u
bouwen we aan een mooie
gemeente.

We bedanken deze keer in
het bijzonder Gerda en Jetty
voor hun tomeloze vrijwillige
inzet. Ze verzamelden alle
prijzen voor onze zesde quiz
op 1 september jongstleden.
Gerda en Jetty bezochten
daarvoor maar liefst 40
sponsors.
Uiteraard ook veel dank aan
alle sponsors uit Putte en
omstreken. Na een leerrijke
en plezante avond was iedereen content!

Wist je dat ...


zowel voorzitter Freddy als schepen van Sport Jeroen
deelnamen aan ‘Den halve van Geshaa’? Freddy
finishte in twee uur en zeven minuten, Jeroen na één uur
en eenenvijftig minuten.



het sociaal verhuurkantoor Onderdak met voorzitter Bert
Rousseau per 1 oktober haar werkingsgebied uitbreidt
met Bonheiden, Duffel en Sint-Katelijne Waver? Het
werkingsgebied vergroot daardoor van een regio van 71
000 inwoners naar 124 000 inwoners.



volgens Inventaris Erfgoed de pastorie van
Beerzel de oudste woning is in grootPutte en de zuidkant al in 1610, de tijd van
Rubens, werd gebouwd?

Vuist tegen zwerfvuil en sluikstortafval in Handhavingsweek
Zwerfvuil en sluikstorten kosten de gemeente en
andere overheden handenvol geld. Bovendien brengt
het schade toe aan het milieu en is het voor velen
een algemene bron van ergernis. Daarnaast is al het
materiaal dat gesluikstort wordt ook verloren voor
recyclage. Daarom bundelt het gemeentebestuur de
krachten om de burgers te doen ervaren dat afval
achterlaten op het openbaar domein niet zomaar
kan. In de Handhavingsweek werd er extra aandacht
besteed aan dit probleem.
Het hele jaar door zetten de groene peters zich in om samen
met de technische dienst van de gemeente het grondgebied
proper te houden. Ook zij ondersteunden de Handhavingsweek
en planden extra opruimacties in. Het afval dat door de groene peters en meters en de technische dienst verzameld werd,
werd gedurende een week lang bijgehouden. Aan het eind van
de handhavingsweek werd de hele berg aan de ingang van het
gemeentehuis ‘tentoongesteld’. “Het resultaat was hallucinant:
er werd op een week tijd meer dan 1 550 kilogram opgeruimd”,
aldus schepen van Leefmilieu Jeroen De Cuyper. “Een kleine,
maar hardnekkige groep burgers blijft haar afval op het open-
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Tijdens alleen al de Handhavingsweek werd er
1 550 kilogram zwerf- en sluikstortafval verzameld.
baar domein achterlaten. Om deze groep aan te pakken en te
beboeten, zal in de toekomst een
mobiele camera ingezet worden.
Op zwerfvuil en sluikstorten geven
we geen duimbreed toe”, aldus nog
de schepen.
J eroen De Cuyper
Schepen van Leefmilieu
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De toekomst van onze vier kerken is veiliggesteld

Dankzij het kerkenplan zijn ook enkele
subsidiedossiers voor onze kerken gevrijwaard.

Kerkenplan voor Putte goedgekeurd
Onder impuls van schepen van Financiën Bert Rousseau werd het
kerkenplan voor de vier kerken in onze gemeente opgesteld en
goedgekeurd door de bevoegde instanties. In de kerken zullen nog
steeds erediensten plaatsvinden, maar er is ook plaats voor concerten, tentoonstellingen…
Het Vlaams Parlement stemde in 2013 een decreet waarin
gemeenten verplicht werden om een kerkenplan op te stellen.
Dit kerkenplan werd een voorwaarde voor het bekomen van
subsidies voor renovatie en instandhouding van kerkgebouwen.
Om deze subsidies ook in de toekomst veilig te stellen, bracht
schepen Bert Rousseau de nodige betrokkenen samen. Naast
de gemeente Putte werden hiervoor het bisdom Antwerpen, de
vier kerkfabrieken en parochieteams en de parochiale eenheid
‘Mozes’ betrokken.
De visie in dit kerkenplan is dat in de nabije toekomst de vier
kerken blijvend gebruikt worden voor erediensten. Ook gebruik
door anderen voor bijvoorbeeld concerten, tentoonstellingen en
dergelijke blijven mogelijk. Ook de parochiale eenheid ‘Mozes’,
waartoe Putte en Heist-op-den-Berg behoren, deelt deze visie.

“Belangrijk
voor onze
gemeente is
dat dankzij dit plan
de lopende
subsidieaanvraag voor de
renovatie van
het interieur
Bert Rousseau
van de kerk
Schepen van Financiën
van Beerzel gevrijwaard werd.
Ook kunnen subsidies aangevraagd worden voor de dringende
herstellingswerken aan het dak van de kerk van Grasheide”, stelt
schepen Bert Rousseau.

Ledverlichting voor sporthal
Klein Boom
De gemeente Putte maakte van de rustige periode tijdens het
tussenseizoen gebruik om over te schakelen naar ledverlichting in de gemeentelijke sporthal. De oude lampen dienden
regelmatig te worden vervangen door slijtage en hadden een
relatief hoog verbruik. Daarom werden alle oude TL-lampen
vervangen door nieuwe ledverlichting.
“Nu zijn de sporthal met
onder andere ook de dansen gevechtssportzalen
uitgerust met ledlampen.
Ledverlichting leent zich
perfect voor dynamisch
gebruik, waardoor er meer
energie bespaard wordt”,
zegt schepen van Sport
Jeroen De Cuyper.

De oude TL-lampen in de sporthal werden vervangen door
gloednieuwe ledverlichting. Schepen van Sport Jeroen De Cuyper is fier op de realisatie.

In het plan is er onder meer veel plaats voor groen.

Plan voor Grasheide in
aantocht
Tijdens de gemeenteraad van augustus werd het plan voor Grasheide voorlopig goedgekeurd. In het plan is onder meer plaats
voor een nieuw lokaal voor de hondenvereniging, voldoende
parkeerplaats en veel groen.
Het plan pakt actuele problemen aan zoals de zonevreemdheid van
de school en de acute nood aan een nieuw lokaal voor de Grasheidse hondenvereniging, maar kijkt ook naar de toekomst. Zo wordt
het groene karakter en de open ruimte achter de kerk en de tuin
van de site Van der Borght gevrijwaard voor de volgende generaties.
Daarnaast worden de mogelijkheden
voor de oude bibliotheek versterkt. Tevens wordt geanticipeerd op toekomstige
noden door een parkeerzone te voorzien
in de Pastorijstraat”, zegt schepen van
Ruimtelijke Ordening Peter De Vooght.
 eter De Vooght
P
Schepen van Ruimtelijke Ordening
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“Wilt u een welvarend, solidair
en veilig Vlaanderen? Omarmt
u de Vlaamse identiteit?
En wilt u een zelfstandig
Vlaanderen? Versterk dan
onze rangen. Want de beste
garantie voor Vlaanderen is
de N-VA.”
Bart De Wever, N-VA-voorzitter

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen.
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be

/

/

