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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 26 oktober.

Een hartveilige gemeente (p.3)N-VA Putte blijft investeren in sport (p.2)

10.000 extra bomen in onze gemeente
Via het Bomencharter engageert het gemeentebestuur zich om in de 
periode 2019-2024 10.000 bijkomende bomen op ons grondgebied te 
planten.

“Het planten van bomen heeft heel wat positieve gevolgen”, vertelt 
schepen van Leefmilieu Jeroen De Cuyper. “Ze zorgen namelijk voor 
de opname van CO2 en bieden bescherming tegen hitte, droogte en 
overstromingen. Daarnaast vormen bomen een lawaaibuffer en zorgen 
ze voor een betere luchtkwaliteit. Ze bevorderen ook de (geestelijke) 
gezondheid, natuurbeleving en biodiversiteit. Voldoende redenen dus 
om ons hiervoor in te zetten.”

Jeroen De Cuyper
Schepen van Leefmilieu

N-VA Putte ruimt op

N-VA Putte neemt haar verantwoordelijkheid op in 
het kader van het ‘groene peters en meters’-project 
van de gemeente. Deze zomer ruimden we de site 
rond het GC Klein Boom helemaal op. Dat leverde 
jammer genoeg weer heel wat zakken zwerfvuil op.

Uitbreiden van de  
terrasoppervlakte

Nieuwe website www.puttewinkelt.be 
met gewijzigde dienstverlening

Vrijstelling van de jaarlijkse  
terrasbelasting

Steun onze lokale economie, Winkel Hier!
De coronamaatregelen hebben stevig ingehakt op ons lokaal handelsapparaat. Het gemeentebestuur van Putte bleef echter 
niet bij de pakken zitten. We werkten een pakket steunmaatregelen uit om de zwaarst getroffen handelszaken een hart onder 
de riem te steken. Blijf onze lokale handelaars steunen!

Een PutteSteuntBon ter waarde 
van 10 euro voor elk gezin

PutteSteuntBon

Peter De Vooght
Schepen van Lokale Economie
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N-VA Putte blijft investeren in sport
Onder impuls van schepen van Sport Jeroen De Cuyper blijft onze gemeente investeren in nieuwe sportinfrastructuur.  
We zetten zowel in op individuele sportbeleving als op georganiseerd sporten in clubverband.

Nieuwe petanquezaal ‘De Vijver’
Door de renovatie van ‘De Hallen’ 
viel de thuisbasis van de Putse pe-
tanqueclub weg. In overleg met de 
club besliste het gemeentebestuur 
om een ruimte te voorzien aan de 
buitenkant van het gerenoveerde 
hallencomplex. De gloednieu-
we petanquezaal kan zowel als 
particulier of in bedrijfsverband 
gehuurd worden. Voor meer info 
kan u terecht op de gemeentelijke 
sportdienst.

Outdoorfitness in Beerzel
In het meerjarenplan werd budget voorzien om op twee locaties 
in onze gemeente een outdoorfitness te plaatsen. Op die manier 
kunnen jong en oud op een laagdrempelige manier een training 
afwerken in de gezonde buitenlucht. De eerste locatie komt aan 
het voetbalterrein van Beerzel in de Kattestraat. Via een trage  
verbinding komt er aansluiting met de achterligggende wijk.

Twee nieuwe tennisterreinen en padelkooi
Tijdens de vorige legislatuur werden al twee oude terreinen 
van de Putse tennisclub vervangen door zogenaamde all we-
ather-terreinen. Nu worden ook de resterende twee vernieuwd. 
Daarnaast investeert de gemeente ook in een gloednieuwe 
padelkooi op dezelfde locatie. Daardoor kunnen onze inwoners 
voortaan ook in Putte die relatief nieuwe sport ontdekken.

Voetbalinfrastructuur Putte en Grasheide vernieuwd
Het gemeentebestuur maakte tijdens de afgelopen jaren mid-
delen vrij om de 
gebouwen van voet-
balclubs KFC Putte 
en BG Grasheide te 
renoveren. Intussen 
werd daar al heel 
wat werk verricht en 
genieten beide clubs 
al van een vernieuwde 
en gemoderniseerde 
accommodatie.

Technische dienst werkt verder
Ook voor onze gemeentelijke technische dienst was het niet eenvoudig om te voldoen aan de vele coronamaatregelen. Ondanks 
alles bleef de dienst operationeel en onze gemeente kraaknet. Een pluim daarvoor. Schepen van Openbare Werken Peter De 
Vooght licht toe.

“Dat we vakkennis en kunde in huis hebben, bewijst de  
buitenaanleg van kinderopvang de Bolle Boom in Grasheide.  
Met eigen mensen realiseerden we prachtige wandelpaadjes en  
een parking met waterdoorlatende materialen.”

Sterrenweide
“Ook de Sterrenweide, waar mensen een herinneringsplek hebben 
bij verlies van een ongeboren kind, werd met eigen medewerkers 
gerealiseerd. De weide bevindt zich aansluitend aan het kerkhof  
in Putte en bestaat uit een cirkelvormig eiland met monument  
dat verbonden is met bruggen met de onmiddellijke omge-
ving. Vlakbij is een bijenhotel voorzien en in het voorjaar zal er 
bij-vriendelijke aanplanting gebeuren door onze groendienst.”

Marleen Van den Eynde
  Woont in Beerzel
  40 jaar ervaring in de verkoop
  Geen welvaart zonder economie

“We moeten onze plaatselijke handelaars blijven ondersteunen.” 

Bestuurslid 

in de kijker
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www.n-va.be/putte

Een hartveilige gemeente
Het gemeentebestuur heeft zeven extra AED’s (Automatische 
Externe Defibrillatoren) besteld. Momenteel is er al zo’n toestel 
aanwezig in elk van onze deelgemeenten, in het dienstencen-
trum en in de sporthal. 

“We gaan de nieuwe AED’s plaatsen aan gemeentelijke gebou-
wen gespreid over onze gemeente”, zegt schepen Bert Rousseau. 
“Bovendien wordt bekeken hoe we de actie kunnen koppelen 
aan opleidingen reanimatie voor onze inwoners. Door een betere 
spreiding van de AED’s en meer opgeleide mensen kunnen we 
levens redden.”

 “Bij een reanimatie 
telt elke minuut”, weet 
schepen Bert Rousseau.

‘Bindend Sociaal Objectief’ volledig gehaald
Na de afronding van het project in de Waverlei in Putte werd het ‘Bindend Sociaal  
Objectief behaald. De huisvestingsmaatschappij, het sociaal verhuurkantoor en het 
OCMW realiseerden in totaal 128 extra woongelegenheden.

Bert Rousseau, schepen voor Sociale Zaken en voorzitter van het sociaal verhuurkantoor,  
verduidelijkt: “Enkele jaren geleden werd er voor elke gemeente een doelstelling vooropgesteld 
op het vlak van sociale huisvesting. Voor onze gemeente betekende dat concreet dat er 114 
extra sociale huurwoningen moesten bijkomen. Daar hebben we de laatste jaren dan ook hard 
aan gewerkt.”

Nog meer projecten in de toekomst
Om in te spelen op de toekomstige behoeften werd er zelfs een uitbreiding van het sociaal  
objectief aangevraagd. Daardoor kan de huisvestingsmaatschappij nog twee extra projecten 
op poten zetten met de nodige subsidies. Er komen namelijk nog 8 huurwoningen in het 
Brouwershof en 19 op de site van de oude Rijkswachtkazerne aan de Waversesteenweg.  Putte is een van de eerste gemeenten in 

onze regio die erin slaagde om dit objectief 
te behalen en zelfs te overtreffen.

OCMW-werking sterk beïnvloed door COVID-19
Bij het ingaan van de lockdown in maart werd ons dienstencentrum verplicht gesloten en de voedselbedeling 
opgeschort. Intussen werd alles wat mogelijk was terug opgestart. De OCMW-werking wordt permanent  
bijgestuurd naar de geldende coronamaatregelen.
 
“Het OCMW heeft de laatste tijd hard gewerkt om de dienstverlening op een coronaveilige manier herop te starten”, 
zegt bevoegd schepen Bert Rousseau. “Zo hebben we gedurende een korte periode warme maaltijden aangeboden in 
individueel verpakte porties. Onze maatschappelijk werkers nemen ook een aantal extra taken op. Ze worden mee 
ingeschakeld in de contact tracing en in het uitvoeren van de voorziene maatregelen.”

Extra subsidies
De voedselbedeling op donderdag gaat, mits een aantal aanpassingen, ook opnieuw door. “Het aanbod is momenteel 
wel nog vrij beperkt. We proberen dat in de nabije toekomst door middel van subsidies nog aan te vullen. Er worden 
bovendien extra middelen ingezet op het vlak van onder andere kinderarmoede, psychosociale hulpverlening,  
energiearmoede en huurgelden.”
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Samen maken we Antwerpen groener

Hebt u een
goed idee en wiltu mee de handen uitde mouwen steken? 
Mail dan naar meerbos@vlaanderen.be

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse 

Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie van natuur-

verenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en jeugdverenigingen.

• erkent Zuhal 463 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 921 hectare 

natuurreservaat toegankelijker,

• investeren we in een van onze oudste natuurgebieden, De Liereman, nadat het vorige zomer 

door een grote bosbrand getroffen werd, 

• maken we werk van een aaneengesloten grensoverschrijdend natuurgebied van 1.000 hectare 

in de vallei van ’t Merkske in Zondereigen (Baarle-Hertog),

122 
miljoen

euro budget

4.000 ha
effectief extra bos

tegen 2024

20.000 ha
extra natuur

onder natuurbeheer

In de provincie Antwerpen ...

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije 
jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.” 

“

Samen maken we Antwerpen groener

014229


