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Het zomert in Putte
Genieten van een welverdiende
vakantie kan deugd doen. Misschien
heb je die vrije dagen nog tegoed? In
ieder geval heb je dat zeker verdiend.
In Putte blijven we ondertussen
uiteraard niet stilzitten. Onze
schepenen en het N-VA-bestuur
werken hard voort aan de verfraaiing
en verbetering van Putte.
Iedereen kan zien dat de vernieuwing
van het Kerkplein volop aan de gang
is. De commentaren zijn lovend. Op
het zuidelijke deel van de Leuvensebaan worden de zijstraten vernieuwd
en voorzien van gescheiden
rioleringen. Ook voor de werken
aan de Lierbaan gaat de schop de
grond in.
Met trots stel ik u in dit blad ook
onze nieuwe ledenverantwoordelijke
voor: Nicole De Preter uit Beerzel.
Nicole organiseerde onlangs onder
meer een barbecue voor onze leden.
Een uitgelezen moment om in een
gezellig kader van gedachten te
wisselen over wat er reilt en zeilt. En
vooral: om te zien wat nog voor
verbetering vatbaar is. Succes,
Nicole!
Ik wens tot slot iedereen nog een
prachtige zomer toe!

Jaarrekening 2016 is positief voor Putte
“Putte bouwt schulden af en
kan daardoor meer investeren.”
Bert Rousseau, schepen van Financiën
en OCMW-voorzitter

De jaarrekening van 2016 toont voor zowel de
gemeente als het OCMW een positief resultaat. Dat
bleek in mei. Daarmee toont het gemeentebestuur
eens te meer aan dat het een goed financieel parcours aan het rijden is.

200 000 euro extra in kas voor OCMW
Het OCMW kon een positieve balans van bijna 320 000 euro voorleggen, zo’n 200 000
euro meer dan begroot. Het gecumuleerd OCWM-resultaat bedraagt 1,4 miljoen euro.
Hiermee beschikt het OCMW over voldoende eigen middelen om te investeren in drie
transitwoningen in de Meester Van der Borghtstraat en in de nieuwe kinderopvang in
Grasheide.
“In de nabije toekomst hoeft het OCMW geen nieuwe leningen aan te gaan”, zegt een
tevreden OCMW-voorzitter Bert Rousseau. “De bestaande leningen kunnen we bovendien sneller dan gepland terugbetalen. Hierdoor verwachten we dat de gemeentelijke
bijdrage aan het OCMW de volgende jaren kan dalen.”

Gemeente creëert investeringsruimte
De gemeente gaf in 2016 ongeveer 15,8 miljoen euro uit. Daar staan iets minder dan 19,8
miljoen euro inkomsten tegenover. Dat levert een positief saldo van bijna 4 miljoen op.
Het vele werk in de voorbereiding aan het budget 2016 werpt dus zijn vruchten af. Ook
de volgende jaren willen we op dit pad verdergaan.
Vorig jaar investeerde Putte een bedrag van 2,6 miljoen euro in nieuwe projecten. De
gemeente loste ook 2,3 miljoen schulden af. De 1,5 miljoen nieuwe leningen die in het
meerjarenplan voorzien werden, moest de gemeente niet opnemen.

Freddy
Vertommen
Voorzitter
N-VA Putte

“Het budget is meer en meer onder controle”, concludeert schepen van Financiën
Bert Rousseau. “Ten opzichte van het verleden is er een correctere inschatting van de
bedragen. Toch is hierin nog steeds een verbetering mogelijk. Die uitdaging gaat het
gemeentebestuur graag aan bij de opmaak van het budget voor 2018 en het aangepaste
meerjarenplan.”
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Bestuurslid in de kijker

Ledenverantwoordelijke Nicole De Preter:
“Ik wil luisteren naar wat er leeft in Putte”
Nicole De Preter maakt al enkele jaren deel uit van het bestuur van N-VA Putte. Voor en achter de
schermen werkt ze mee aan de activiteiten van onze afdeling. Toen de functie van ledenverantwoordelijke vrijkwam, stelde ze zich dan ook meteen kandidaat.
“Ik ben blij dat ik in het N-VA-bestuur mijn steentje kan bijdragen”, zegt Nicole. “Zo hielden we onlangs een barbecue en voorzien we onze leden van gratis consumptietickets bij heel wat activiteiten.
Luisteren naar de mensen, weten wat er leeft in onze gemeenschap, daar doe ik het voor!”

Minder pesticiden, meer aandacht voor bijen
In april zakte komiek Steven Vromman af naar Putte met zijn ‘Smoestuinier’-show, in het kader van een
campagne die Vlaanderen tegen 2020 pesticidevrij wil maken. N-VA Putte schaart zich hierachter en lachte
in april vrolijk mee met de komiek.
Sinds 1 januari 2015 geldt voor alle openbare diensten een verbod op het gebruik van pesticiden. Pesticiden kunnen enkel nog
gebruikt worden onder specifieke voorwaarden. Ook scholen,
ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen kregen
vanaf 1 januari 2015 het verbod om pesticiden te gebruiken. Tijdens de ‘Smoestuinier’-voorstelling gaat Steven met het publiek
op zoek naar de smoezen waarom zoveel mensen nog pesticiden
gebruiken in de tuin en op de oprit. Vaak gehoorde smoezen zijn
“Het is een makkelijke oplossing” of “er zijn geen alternatieven
te vinden”.
“Er is geen twijfel. Pesticiden zijn schadelijk voor het milieu”,
vertelt Jeroen De Cuyper, schepen van Leefmilieu. “Ook in Putte
zetten we in op pesticidenvrij onderhoud op het terrein. We onderzoeken verschillende mogelijkheden zoals een extra veegwagen. Daarnaast buigt een werkgroep Begraafplaatsen zich over
het anders inrichten van de kerkhoven.

Naast het plaatsen van bijenkasten organiseerden we onlangs
ook een boeiende infoavond over bijen en zullen we in de
toekomst nog meer initiatieven uitrollen om bijen in de best
mogelijke omstandigheden te laten (over)leven.”

Jeroen De Cuyper, schepen van Leefmilieu, met een Putse Imker
en zjin vrouw.

Meer informatie over alternatieven voor pesticiden vind je op www.zonderisgezonder.be

Werken Kerkplein zitten op schema
De eerste fase van de werken aan het Kerkplein in Putte vordert goed.
Dat hebben we te danken aan de inspanningen van de aannemer en het voorspoedige
weer. De verplaatsing van het oorlogsmonument was nog
een delicate operatie maar ook dit werd tot een goed einde gebracht.
Vele inwoners konden tijdens de Putse Feesten het voorlopige resultaat
al bewonderen. Afgaande op de reacties valt het ontwerp in de smaak.
“In augustus gaat de tweede fase van start met riolerings- en bestratingswerken aan
zuid- en oostkant van de kerk”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Peter
De Vooght uit. “PIDPA start dan ook met het vernieuwen van de oude asbesten waterleiding tussen Waverlei en Mechelbaan. Zo blijven we op schema om
in november een volledig vernieuwd kerkplein op te leveren.”

“Tegen november is het plein volledig vernieuwd”,
zegt schepen Peter De Vooght.
putte@n-va.be
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Ook Putte scoort goed

Recordaantal sociale woningen in 2016 in Vlaanderen
Huur- en koopappartementen Beerzel.

2016 was een recordjaar voor de bouw en renovatie van sociale woningen. Vlaams minister Liesbeth
Homans is daar terecht trots op. Ook in Putte halen we mede dankzij de inspanningen van de minister de
doelstellingen voor meer en betere sociale woningen.
Zo werden er vorig jaar 20 koop- en 31 huurwoonsten gerealiseerd in het Weynesveld in Peulis. Intussen zijn ook de 16 koop- en 29
huurappartementen in de Diepestraat volledig afgewerkt. Voorbereidingen voor woningen in de zijstraat van de Koningsbaan, het
Klooster in de Waverlei en de Rijkswachtkazerne aan de Waversesteenweg zijn eveneens volop aan de gang. De doelstellingen voor
2025 bereiken we in Putte al in 2020!

Gemeente investeert in mobiel verkeerspark
Sinds kort stelt de gemeente een mobiel verkeerspark ter beschikking van
scholen en verenigingen. Dit is een complete set van borden, lichten, kegels
en linten, die onze technische dienst op aanvraag ter plaatse aanbrengt en
daarna weer ophaalt.
Schepen van Mobiliteit Peter De Vooght: “Verkeersopvoeding op jonge
leeftijd is een belangrijke pijler van ons mobiliteitsbeleid. Daarom heeft de
gemeente naast al bestaande initiatieven zoals de Verkeersveilige Week,
het Octoplusplan en de 10-op-10-actie beslist tot aanschaf van dit mobiel
verkeerspark.”

Wist je dat ...




Mechelbaan komt er zo eentje, over een traject van 2,5 km.

e r binnenkort een gloednieuwe fitometer verschijnt op
Beerzelberg? Sportievelingen zullen zich hier naar hartelust kunnen
uitleven!



P utte opnieuw de beste leerling van de Ivarem-klas is? Al voor de
achtste keer op rij produceert onze gemeente het minste aantal
kg restafval per inwoner.

d e maand juni zo uitzonderlijk droog en warm was dat risicofase
rood voor brand werd afgekondigd? Onder meer Beerzelberg werd
daarom preventief afgesloten.



enkele diabetici zich intussen volop klaarstomen om deel te
nemen aan ‘den halve van Geshaa’?



p olitiezone BoDuKaP 14 ANPR-camera’s met automatische
nummerplaatherkenning-technologie heeft aangekocht? Ook in
Putte worden enkele van deze camera’s geïnstalleerd.



er vanaf half augustus weer een Maïsdoolhof gerealiseerd wordt
op het veld aan Ter Speelbergen in Beerzel?



V laams minister van Mobiliteit Ben Weyts dit jaar in
trajectcontroles op gewestwegen investeert? Ook op de
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT

302,4

miljard
in 2016

Aantal
vacatures

+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

www.n-va.be/deveranderingwerkt
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 of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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