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WERKEN OP FIETSAFSTAND VAN THUIS, 
WAT EEN LUXE!
“Ik vind het erg belangrijk om gezin en werk goed te combineren. Ik ben dan ook bijzon-
der blij dat ik aan de slag ben bij Pfizer in Puurs. Ik woon op enkele minuten fietsen van 
mijn werkplek. Wat een onbetaalbare luxe! File-stress is niet aan mij besteed. Door de 
centrale ligging van onze gemeente is dit de uitgelezen plek voor vele bedrijven. Wij zijn 
niet voor niks jobkampioen. En gelukkig investeren zij ook in Puurs, wat heel wat arbeids-
plaatsen oplevert. Wat ik zo leuk vind aan Puurs is dat heel wat mensen in mijn situatie 
zijn en, gelukkig, steeds meer! Doe zo voort, #teamkoen!”

Tonny Schelfhout
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DE KRACHTLIJNEN 
VAN ONS PROGRAMMA VOOR 
PUURS-SINT-AMANDS

 4  > Onze economie doet het uitstekend
 4 > Performant afvalbeleid dankzij twee comfortabele containerparken
 5 > Bloeiende dorpskernen
 6  > Ambitieus klimaatbeleid 
 8 > Modern waterbeleid
 7 > Gezellig Puurs-Sint-Amands: verenigingen, vrijwilligers, warme buurten
 9 > Groen genoegen
 10 > Sterk in Cultuur
 11 > Toeristische parels
 12 > Mobiliteit 
 15 > Betaalbaar wonen in een gezellige buurt
 15 > Onze gemeente in de wereld
 16 > Onze senioren: actiever dan ooit
 17 > Gezond evenwicht tussen werk, gezin en vrije tijd
 20 > Ook onze mindervaliden tellen mee!
 21 > Een gemeente met een hart voor jongeren
 22 > Kansen bieden aan mensen in armoede
 23 > Zorg dragen voor onze ouderen, zorg-dragende ouderen waarderen
 24 > Rijk erfgoed
 25 > Blijven inzetten op een gezonde gemeente
 26 > Kunstacademie, kweekvijver van talent
 26 > Onze bibliotheek: meer dan een boekenmagazijn
 27 > Onderwijs op maat van elke jongere
 28 > Gezonde omgeving voor wonen, ontspannen, werken
 29 > Veilige gemeente
 30 > Begraafplaatsen worden groene stilteplaatsen
 30 > Open communicatie 
 31 > Financiële toekomst oogt mooi
 31 > Besturen samen met jou
 32 > Brandweer paraat
 33 > Snelle en vlotte dienstverlening
 34 > Iedereen sportief
 35 > Wij houden van onze tuinbouw
 35 > Trots op het personeel

 > Onze kandidaten @ the movie
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De komende jaren staan we voor een prachtige uitdaging. De verwachtingen zijn 
dan ook hooggespannen. Terecht ook, want onze ambitie met de nieuwe 
gemeente is groot. We willen immers de motor van vernieuwing blijven. 
We zijn erin geslaagd om heel wat mooie projecten te realiseren. We beschikken over 
een uitstekende sport- en cultuurinfrastructuur, een zeer uitgebreide en kwalitatieve 
sociale dienstverlening voor jong en oud, prachtige rustige groendomeinen en 
comfortabele fietspaden. Bovendien doet de economie het goed in onze gemeente. 
Nog nooit was er zoveel werkgelegenheid voor zoveel mensen in eigen gemeente, 
dicht bij huis. En we willen dat het zo blijft! 

Samen hebben wij de voorbije jaren hard gewerkt. Maar het werk is nog niet gedaan. 
Daarom hebben wij heel wat nieuwe ideeën en projecten om de levenskwaliteit 
van u en van alle inwoners te verbeteren. Met een sterk team van vertrouwde 
gezichten en enthousiaste beloftevolle nieuwelingen uit alle acht woon-
kernen trekken we naar de verkiezingen van 14 oktober. 

Graag laat ik u kennismaken met ons plan voor de toekomst. Ons 
programma houdt rekening met elke woonkern en met alle leef-
tijdsgroepen. Het is vernieuwend, ambitieus, maar ook 
realiseerbaar én financieel haalbaar, zoals u dat van ons 
verwacht. Het geeft u vertrouwen in de toekomst. 

Onze nieuwe gemeente verdient een enthousiast en daad-
krachtig bestuur met visie. Daarom vertrouwen en 
rekenen wij op 14 oktober
op uw steun!

 
Koen Van den Heuvel

Lijsttrekker cd&v-teamkoen 

ZOVEEL TE 
 VERWACHTEN 
  IN PUURS-SINT-AMANDS

IK STAP MEE IN HET POSITIEVE VERHAAL
VAN #TEAMKOEN
18 jaar geleden volgde ik mijn grote liefde en maakte Mechelen plaats voor Sint-
Amands. Ik kreeg hier kansen om me als vrijwilliger te engageren en voelde me 
daardoor snel thuis. Ook voor onze kinderen is het hier een heerlijke plek. Er zijn tal van 
initiatieven zoals de goed georganiseerde sportkampen, speelpleinwerking en jeugd-
verenigingen. De komst van de Nestel vinden we een grote meerwaarde voor Sint-
Amands en biedt tal van mogelijkheden. Ik geloof volop dat de nieuwe gemeente onze 
Sint-Amandse leefgemeenschap nieuwe kansen biedt en steun graag dit 
positieve verhaal!

Karen Callaerts
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DOET HET UITSTEKEND
Met een werkloosheidsgraad van amper 4% scoren we 
beduidend beter dan de omliggende gemeenten en het 
Vlaams gemiddelde (6%). Met de werkzaamheidsgraad 
van 77% is Puurs jobkampioen in onze provincie, Sint-
Amands volgt op de voet met 76%. Nog nooit werkten 
zoveel mensen in hun eigen gemeente, voor velen 
betekent dat werk dichtbij huis, wat een onbetaalbaar 
voordeel is in tijden van toenemende files.
Maar we mogen niet op onze lauweren rusten. De 
gemeente moet een regierol blijven vervullen. Zeker 
op economisch vlak staat stilstaan namelijk gelijk aan 
achteruitgaan.
Puurs-Sint-Amands, in het centrum van Vlaanderen 
met perfecte ontsluitingswegen, zal bedrijvig 
blijven in de ruimte die daarvoor wordt voorzien.
Zo zal De Winning tussen N16-N17 als kmo-zone 
afgerond worden. Via een brownfieldconvenant zal de 
provincie, samen met een privé-investeerder, de gipsberg 
langs het Ooievaarsnest als KMO-zone opwaarderen. 
Vooral kleine en ietwat grotere KMO’s vormen hiervoor 
de doelgroep.

LOKALE WINKELGEBIEDEN
Daarnaast schetsen de lokale kernwinkelgebieden een 
duidelijke grens tussen de bedrijvige dorpskern en de 
ruimte om te wonen. Dankzij het proactieve beleid krijgt 
leegstand nauwelijks kans. Integendeel, we streven naar 
een ruime diversiteit aan detailhandel en 
horeca. We willen dat elke woonkern zichzelf kan 
bevoorraden via buurtwinkels of via een periodieke 
mini-markt.

P-BONS
Ook de P-bons die een ongemeen succes zijn, zullen 
worden uitgebreid naar de hele gemeente. De 
ambtenaar lokale economie zal voltijds het aanspreek-
punt zijn voor alle handelaars, KMO’s en bedrijven in 
onze gemeente.

BETAALBAAR WONEN IS PRIORITEIT
“Huisje, tuintje, … klinkt zo eenvoudig, maar voor jonge gezinnen is 
dit alles behalve evident. Door de voortdurende stijging van de vast-
goedprijzen is het voor jonge gezinnen moeilijk geworden om nog 
een woning te verwerven. Gelukkig geven ze in Puurs jonge gezinnen 
wel voldoende kansen om deze droom te verwezenlijken. Zo biedt 
de gemeente verkavelingen met betaalbare gronden aan en levert 

de Sociale Huisvestingsmaatschappij 
uitstekend werk door oude woningen te 
renoveren en nieuwe woningen te 
bouwen om zo betaalbare koop-en huur-
woningen te kunnen aanbieden, ook voor 
alleenstaanden. Zo investeert de ploeg 
van Koen in zowel jonge als minder jonge 
inwoners. Mooi zo, voor ons en voor onze 
kinderen. Doe zo voort!” 

EEN HART VOOR VRIJWILLIGERS
“Vrijwilligers zijn de smeerolie van een warme samenleving. Ik denk dat dit juist is, 
vandaar  dat wij ons als vrijwilliger inzetten, onder meer bij Samana. Leuk is wel 
dat ons gemeentebestuur ook overtuigd is dat vrijwilligers een warme samenle-
ving mee helpen waarmaken en dat de ploeg van Koen de vrijwilligers een warm 
hart toedraagt. Als Samana denken wij dan aan de jaarlijkse mooie ziekendag in 
de Kalfortse kermisweek, maar ook aan de jaarlijkse avond voor vrijwilligers. Toch 
schitterend, als je werk zo geapprecieerd wordt.”
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 ONZE 
ECONOMIE 

TWEE COMFORTABELE 
CONTAINERPARKEN 
Het is veel en weinig tegelijk: het gemiddelde gewicht aan restafval per inwoner 
ligt rond de 125 kg voor Puurs en Sint-Amands. De goede werking van de 
containerparken en de selectieve ophaling van papier, glas, PMD, enz. maken 
dat veruit het grootste deel van het afval hergebruikt of gerecycleerd wordt. 
Het nieuw containerpark zorgt trouwens voor heel wat meer gebruikscomfort. 
Vanzelfsprekend blijven de huidige twee containerparken de volgende jaren 
volwaardig open. We onderzoeken verder hoe we – zoals met de glasbollen – 
meer lokale afvalpunten kunnen installeren. Zo bekijken we of grasafval zeer 
buurtgericht dienst kan doen in een vergistingsinstallatie, die op haar beurt tot 
elektriciteit kan leiden. Niet alleen recycleren, maar ook hergebruik moedi-
gen we aan. We streven ernaar om het restafval verder te verminderen, onder 
meer via de invoering van de nieuwe afvalzak, de PMD+. Tenslotte treden we 

streng op tegen 
sluikstorten 
en zwerfvuil. 
Mobiele ca-
mera’s worden 
ingeschakeld 
en een streng 
handhavings-
beleid wordt 
gehanteerd. 

G
ETU

IG
E

#
TEAM

KO
EN

Liliane Lauwers en Trudi Koch

Jeroen Schokkaert
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BLOEIENDE 
   DORPSKERNEN
De opwaardering van onze dorpskernen is een topprioriteit, want levendige 
bloeiende dorpen maken mensen blij. Verschillende kernen werden verfraaid 
en ogen fris. Zo worden de werken in Kalfort en Sint-Amands afgerond en 
staat men klaar om de St-Katharinastraat en omgeving in Ruisbroek en de 
Liezelse Vincetstraat aan te pakken.
Onze dorpen moeten ook bloeien en stralen, in het voorjaar met krokus-
sen en narcissen langs de straatkanten. Na de lentebloeiers fleuren van april 
tot oktober onze pleinen en straten in alle woonkernen op met prachtige 
bloementorens en decoratieve bloembakken. Nieuwe frisse vlaggen en banie-
ren brengen kleur in al onze dorpen.
We voeren het project de ‘Tuinen van Puurs’ uit, dat Puurs verder zal omto-
veren tot een bedrijvige plek met tal van groene oases (Dorpshart-
park), waar het gezellig vertoeven zal zijn. In Sint-Amands willen we samen 
met de Vlaamse bouwmeester en zijn topteam een visieplan opstellen om 
van de Kaai een schitterende ontmoetingsplaats te maken en de Schelde-
boorden een groene rust te laten uitstralen. In de dorpskern zullen we met 
een aantal strategische ingrepen een nieuw elan creëren.
Ook in Lippelo en Oppuurs willen we via een visieplan nieuwe impulsen 
geven. De metamorfose van de oude Vabor-site in Ruisbroek in het Leipark, 
van de Breendonkse Boeykenssite in Botanic, van de Sint-Amandse 
GUMA-site in GC de Nestel en de opwaardering van de kerkomgeving in 
Kalfort en de graanmolens in Oppuurs zijn mooie voorbeelden hoe we 
desolate plekken in onze dorpskernen zullen aanpakken.
Via fietsstraten willen we van fietsers in onze dorpskernen de prioritaire 
weggebruikers maken, zeker in de omgeving van scholen.

LEUK, DAT VERTROUWEN IN JONGE MENSEN
“Hoi, ik ben leidster bij chiro Sint-Amands. We vormen een hechte vriendenkring die het 
beste van zichzelf geeft op zondagnamiddag! We organiseren verschillende evene-
menten en er is een leuke sfeer in de leidingsploeg. Ik kan getuigen van een zeer goed 
jeugdbeleid in onze gemeente. De gemeentelijke jeugddienst staat ons met raad en 
daad bij in allerlei zaken en geeft ons ook financiële steun. Fijn is ook de toffe onder-
steuning bij onze evenementen, zoals bij ons 75-jarig bestaan. Als het van mij afhangt, 
mogen deze positieve impulsen nog wel even voortduren. Samen verder dus met 
#teamkoen!”

GETUIGE
#TEAMKOEN

Julie Platteau
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1.	 Actieve	jeugdraad	|	werkt	prima

2.	 Jongereninformatiepunt	ism	JAC	|	gerealiseerd

3.	 Preventieoverleg	drugs	met	scholen	en	verenigingen	|	gerealiseerd

4.	 Vernieuwing	verschillende	speelpleinen	|	gerealiseerd

5.	 Vernieuwing	Sint-Pietersburcht	|	gerealiseerd

6.	 Uniek	loket	jeugd	in	JOC	Wijland	|	werkt	prima

7.	 Nieuwe	jeugdlokalen	Liezele	|	bijna	helemaal	klaar

8.	 Onderhoudsplan	+	controle	veiligheid	lokale	speelterreinen	|	gerealiseerd

9.	 Nieuwe	jeugdlokalen		Kaardijk	Ruisbroek	|	gerealiseerd

10.	 Uitgebreide	vorming	jeugdanimatoren	|	werkt	prima

11.	 Werking	geluidsdichte	fuifzaal	JOC	loopt	prima

12.	 Werking	geluidsdicht	repetitielokaal	JOC	|	loopt	prima

13.	 Elke	dag	vakantiewerking	|	loopt	schitterend!

14.	 Elke	schooldag	buitenschoolse	kinderopvang	werkt	prima

15.	 Muziekonderwijs	in	verschillende	leefgemeenschappen	|	werkt	prima

16.	 Evenement	Zomer	van	Puurs-Sint-Amands	|	sterk	product!

17.	 Evenement	Pukema	|	sterk	product!

18.	 Evenement	Aspergefestival	|	sterk	product!

19.	 Evenement	winterbar	en	ijspiste	|	sterk	product!

20.	 Evenement	Open	Monumenten	Dag	|	sterk	product!

21.	 Permanente	renovatie	Fort	Liezele	|	loopt	verder

22.	 Feestjaar	725	jaar	Puurs	|	fantastisch	jaar!

23.	 Jumelage	Debica	|	loopt	prima

24.	 Financiële	en	logistieke	steun	buurtfeesten	|	loopt	prima

25.	 Ondersteuning	Shantitown	|	loopt	prima

26.	 Ondersteuning	Ommegang	Kalfort	|	loopt	prima

27.	 Ondersteuning	jaarmarkten	|	loopt	prima

28.	 Modernisering	subsidies	ontwikkelingssamenwerking	|	gerealiseerd

29.	 Erkenning	‘fairtrade-gemeente’	|	gerealiseerd

30.	 Nieuwe	brandweerkazerne	|	gerealiseerd

31.	 Crisiscentrum	in	brandweerkazerne	up	to	date

32.	 Continue	actualisatie	veiligheids-interventieplannen	|	loopt	prima

33.	 Aanstellen	noodplanambtenaar	|	gerealiseerd

34.	 Werking	veiligheidscel	|	loopt	prima

35.	 Nieuwe	ladderwagen	gerealiseerd

36.	 Speelbos	Hof	van	Coolhem	|	gerealiseerd

37.	 Bouw	huisartsenwachtpost	en	Rode	Kruis	|	in	uitvoering

38.	 Aanleg	Dorpshartstuin	|	uitgevoerd

39.	 RUP	Schaafstraat/Tashorik	|	in	uitvoering

40.	 RUP	Den	Brand	|	uitgevoerd

AMBITIEUS 
KLIMAATBELEID
Onze prachtige gemeente is er niet alleen voor ons, 
maar ook voor alle toekomstige generaties. Het is een 
ambitieus streefdoel om onze wereld in betere om-
standigheden achter te laten voor onze kinderen. Om 
dat te bereiken strijden we op vele vlakken mee tegen 
een te hoge CO2-uitstoot en hebben we het burge-
meestersconvenant enthousiast ondertekend.
Zo brengen we onze sociale woningen in lijn met de 
strenge isolatienormen. Sensibiliserende acties, die 
bijvoorbeeld vandaag lopen voor gezinnen en scholen, 
blijven belangrijk. Hiermee willen we iedereen wijzen 
op de meerwaarde van investeren in isolatie en tech-
nologie. 
Niet alleen streven we naar meer duurzame wonin-
gen en mobiliteit. Ook onze openbare verlichting zal 
stapsgewijs naar de klimaatvriendelijke LED-va-
riant omschakelen. Daarenboven evalueren we de 
dimscenario’s, dit steeds in balans met ons veilig-
heidsgevoel.
We beseffen dat verduurzamen vaak een kostenplaat-
je met zich meebrengt. Daarom willen we iedereen 
de kans geven om te participeren in groene 
projecten. Deelnemen aan coöperaties die investe-
ren in zonnepanelen of windmolens wordt mogelijk 
gemaakt. In samenwerking met de bedrijven zoeken 
we naar groene oplossingen voor hun activiteit én mo-
biliteit, zoals betaalbare projecten met leasingfietsen 
en blue bikes. Het lokale bestuur doet alvast haar duit 

in het zakje, 
via de aankoop 
van elektrische 
fietsen en 
wagens, en het 
opstarten van 
een project 
met autodelen.

WAT DEDEN WIJ VOOR 
PUURS-SINT-AMANDS, 
VOOR U?

Meer dan 

1 project per 

week!

6 |  #TEAMKOEN MAAKT HET WAAR



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

GEZELLIG 
  PUURS-SINT-AMANDS 
In deze drukke tijden moeten wij meer dan ooit oog hebben voor het 
cement van onze samenleving: warme buurten, gedragen door geën-
gageerde buurtcomités én bruisende verenigingen en kermiscomités 
met vele gemotiveerde vrijwilligers. Daarom moeten we ze blijvend 
koesteren en ondersteunen. Een schepen voor samenleven bewaakt 
onze inspanningen hiervoor. 
Iedereen heeft het steeds drukker en de tijd om zich lange tijd te 
engageren is schaars. Daarom zullen we een platform ontwikkelen 
dat vraag en aanbod van vrijwilligers en verenigingen samenbrengt. 
Duidelijke reglementen garanderen voldoende financiële en materiële 
ondersteuning voor onze verenigingen. Wij schakelen ze 
ook maximaal in bij gemeentelijke evenementen zodat iedereen een 
graantje kan meepikken. De Zomer van Puurs-Sint-Amands, de win-
terbar met ijspiste, het kaaifeest zijn hiervan gesmaakte en geslaagde 
voorbeelden!
Iedere wereldburger leeft in de eerste plaats in eigen buurt. Deze om-
geving willen we dan ook meer dan ooit koesteren. De buurtbewoners 
zelf weten best wat daar de noden zijn. Daarom stimuleren we partici-
patie en ondersteunen we wijkraden, die samen met het bestuur over 

de uitbouw en het onderhoud van de 
wijk nadenken. Wij zorgen voor voldoende ont-
moetingsplekken in de buurt, van speelhoeken 
tot petanquebanen en zitbanken.
Om tot een gezellige buurt te komen, is het van 
belang dat je je buren kent en helpt waar nodig. 
We schatten daarbij het belang van buurt-
feesten zeer hoog in, die we zowel materieel 

als financieel via een feest-
cheque ondersteunen.
Overlast wordt kordaat 
aangepakt en in burentwis-
ten wordt snel bemid-
delend opgetreden door 
waakzame wijkagenten.

DE AANDACHT VOOR 
VEILIGE JEUGDLOKALEN 
IS FANTASTISCH
Als volwassen begeleider van chiro Liezele zijn 
het momenteel spannende tijden. Onze nieuwe 
lokalen krijgen steeds meer vorm en dat is niets 
te vroeg, want onze huidige lokalen hebben hun 
beste tijd gehad. Met de bouw van onze nieuwe 
chirolokalen, is het fijn te mogen ervaren wat een 
constructieve partner het gemeentebestuur is. 
Samen met de werkgroep ‘Chiro Liezele Bouwt’ 
slaan zij de handen in elkaar met als inzet het 
creëren van een plaats waar de Liezelse jeugd elke 
zondag onbezorgd en in een veilige omgeving een 
onvergetelijke 
tijd kanbeleven. 
Met deze mooie 
toekomstplan-
nen zomert het 
echt in het fijne 
Liezele. Verder 
doen zeg ik aan 
#teamkoen!

Jeroen 
Kerremans
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ALS NIEUWE INWONER WAS IK SNEL ‘VERKOCHT’
“7 jaar geleden verruilde ik Leuven voor Klein Brabant. In 2014 belandde ik in de warmste buurt 
van Puurs en intussen is Puurs ook ‘mijn’ dorp geworden. Samen met mijn gezin,  genieten we  
van het leven en van de infrastructuur bij de deur: het uitgebreide aanbod in het CC, de mooie 
bibliotheek, een feestje in het JOC, … Onze  kinderen voelen zich hier thuis. Een school op wan-
delafstand, verschillende sport- en jeugdverenigingen en de uitstekende opvang in de Sloeber, 
ze vervelen zich geen minuut. Bovendien is dankzij de parkdomeinen, zoals Park Fort Liezele, 
groene rust nooit ver weg. Met het Dorpshart en zijn winkels is het plaatje compleet. Puurs wordt 
een bruisende gemeente, kortom “Het leven op zijn best”. Doe zo voort, team van Koen!”

Kevin WellensGETUIGE
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MODERN WATERBELEID
Een goed waterbeleid in een gemeente is belangrijk, om zo de kans op water-
overlast te minimaliseren. Tegelijk is het belangrijk dat het afvalwater van het 
regenwater wordt gescheiden.
Vandaag heeft Puurs-Sint-Amands al een zuiveringsgraad van meer 
dan 90%, maar we moeten blijven investeren om dit percentage verder 
te verhogen. Binnenkort starten de werken in de Sint-Katharinastraat en
omgeving. Daarna zullen de komende jaren Larendries en zijstraten 
Boonhof-Calleboutstraat, omgeving Veurtstraat, Hoge Dreef, Zavel- en 
Wachtingstraat aan de beurt komen. Ook plannen we rioleringsinvesteringen 
in de Wolfstraat en Liezeledorp en in de omgeving van Overheide-Achter-
heide-Scheeveld-Meir en Nijvendries. Voor afgelegen woningen ronden we 
het investeringsproject in IBA’s (individuele zuivering) af.
Naast moderne rioleringen, zijn ook propere, goed onderhouden en bij voor-
keur open beken en grachten belangrijk.  Een andere manier om het 

gevaar van overstromingen 
in te perken, is het her-
bestemmen van watergevoe-
lige (risico-)gebieden. 
Samen met het Vlaams 
gewest maken we hier werk 
van, zeker in de vallei-
gebieden. Het sluitstuk van 
een efficiënt waterbeleid zijn 
voldoende waterbek-
kens, wat vooral belangrijk 
is in de Molenbeekvallei. 

#TEAMKOEN GELOOFT 
IN VERBINDEN VAN 
VERENIGINGEN EN 
BUURTEN
“We leven in een gemeente waar het sociaal 
contact centraal staat en waar het verenigings-
leven hoog in het vaandel wordt gedragen. Ver-
enigingen en goede doelen krijgen alle kansen 
zich te ontplooien en activiteiten te organiseren. 
Als actief lid van Hard/t voor muco zijn wij hier 
heel dankbaar voor en hebben we al meermaals 
ervaren dat het prettig en aangenaam samen-
werken is met de gemeentelijke diensten. Men 
gaat altijd in gesprek om oplossingen te zoeken 
en voorziet vele initiatieven van de nodige 
subsidies. Wat ook tof is, zijn de buurtsubsi-
dies. Zo worden de buurten gestimuleerd om 
hun buren op een gezellige en speelse manier 
te leren kennen en hebben ze de mogelijkheid 
gratis materiaal te ontlenen. Ik ben fier in onze 
gemeente te wonen. Onze buurgemeenten zijn 
vast jaloers op het feestende, pittige, sociale, 
actieve en gezellige Puurs-Sint-Amands!”

KALFORT BOVEN!
“Wij hadden een fantastische kermisweek! Tijdens Kalfort Zingt was het voor ons weer duide-
lijk dat Kalfort een warme gemeenschap is. Het is elk jaar mooi om te zien hoeveel mensen en 
verenigingen zich inzetten om van het grootste feest van ons dorp iets moois te maken. Dat de 
gemeente via podium, tafels, stoelen, nadars en andere logistieke ondersteuning biedt, is een 
meerwaarde voor iedereen die een evenement organiseert. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat 
is het daarom niet. Dank u wel. De make-over van de Kalfortse straten vinden we ook geslaagd. 
Met gezelligere straten, bredere voetpaden en veiligere kruispunten, zeker aan de scholen, oogt 
de toekomst mooi voor Kalfort. Leuk dat deze investeringen het karakter van Kalfort respecte-
ren en versterken. Neen, wij twijfelen niet: ze zijn goed bezig in onze gemeente! “

GROEN  GENOEGEN

Gunther Aerts en Eddy Daems

Martine De Smedt

GETUIGE
#TEAMKOEN
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DUURZAAM GROEN-
ONDERHOUD
Een nette openbare ruimte wordt door 
velen van onze bewoners als een pri-
oriteit aangeduid. Daarom vinden we 
het erg belangrijk dat het groen in onze 
speeltuinen, langs de straten, op onze kerkhoven of in onze parkjes zo 
netjes mogelijk is, wat een hele uitdaging is zonder onkruidverdelgers. 
We blijven opteren voor een volledig pesticidevrij duurzaam groenon-
derhoud. 

BLOEMEN IN KERNEN EN BERMEN
In het voorjaar bloeien heel wat krokussen en narcissen langs de 
straatkanten. Na de lentebloeiers zorgen bloementorens, aangevuld 
met decoratieve hangers voor een aangename sfeer in al onze dorpen.

SAMENTUINEN
Samentuinen is een heel fijne manier om het sociaal contact tussen 
inwoners te stimuleren én mensen te laten genieten van het groene 
karakter van onze gemeente! De verschillende samentuinprojecten 
die vandaag al bestaan, ondersteunen we verder. Aan het Merkenveld 
plannen we een nieuwe grotere samentuin.

PARKBOSSEN KOESTEREN
We willen blijven investeren in de verschillende bossen die onze 
gemeente rijk is. Met het parkbos van Coolhem, Zielbeek, Munckbos, 
Tekbroek en Lippelobos, bestaan er al een heel aantal groene longen 
in Puurs-Sint-Amands. We willen ook in Breendonk en Oppuurs een 
bos aanplanten.  De groene speeltuin van Sint-Pietersburcht is dan 
weer een mooi voorbeeld van hoe groen en recreatie prachtig kunnen 
samengaan. 

LANDSCHAPSPARK 
FORT LIEZELE
Het landschapspark Fort Liezele is een 
prachtige groene oase, waar je met 
plezier je vrije tijd doorbrengt. Al spor-
tend op de skeelerpiste, het fit-o-me-
terparcours of het Fins looppad, of 
bijbabbelen met vrienden terwijl je 
aan een drankje nipt op een gezellig 
terras, of op een deken tijdens een 
picknick op het gras langs het water. 
Wanneer het (flink) kouder wordt zal 

het landschapspark dan weer één van de eerste plaatsen zijn waar 
kan geschaatst worden.  Daarnaast is de multifunctionele weide een 
ideale evenementenlocatie.

PUURS FLEURT OP!
“Geboren en getogen in Puurs sinds de zomer van 1988 heb ik onze gemeente zien open-
bloeien, steeds met de blik op de toekomst.  Innovatie, welzijn en welvaart hoog in het vaandel 
dragend vormt dit voor mij, vandaag als ondernemer en inwoner, de ideale fundering voor een 
vruchtbare toekomst. Het boezemt vertrouwen in wanneer men vooruitstrevende beleids-
voering en welzijnsprincipes weet te vertalen om ons Puurs-Sint-Amands te laten uitblinken 
op zowel regionaal, provinciaal, als nationaal niveau. Deze bewezen succesvolle formule kan 
enkel tot stand komen dankzij een gezonde wisselwerking binnen het algemeen bestuur en in 
het bijzonder de ambitie om samen vooruit te komen. Een duidelijke VISIE, Puurs-Sint-Amands 
het leven op zijn best!”

BESCHERMING VALLEIGEBIEDEN
Wij koesteren onze mooie Vliet- en Molenbeekvallei en zetten via 
een beheersplan in op maximaal natuurbehoud van deze mooie en 
waardevolle valleigebieden. We doen systematisch aan natuuront-
wikkeling via onder meer subsidiëring van natuurverenigingen.

SCHELDEBOORDEN
Tussen de Steenovens en de Kaai tonen de Scheldeboorden zich op 
hun mooist. Via een beheersplan willen we samen met de Vlaamse 
administratie inzetten op natuurbehoud, in samenhang met een 
aanvaardbare belevingswaarde voor onze inwoners. 

GROEN  GENOEGEN

Anouk Van Ranst
GETUIGE
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41.	 RUP	Rietveld	Ruisbroek	|	uitgevoerd

42.	 RUP	Hof	ter	Zielbeek	|	uitgevoerd

43.	 RUP	Leipark	|	uitgevoerd

44.	 PRUP	Ooievaarsnet	|	goedgekeurd

45.	 RUP	Veurt/Steenbossen	uitgevoerd

46.	 Buurtwinkel	Breendonk	|	wordt	gebouwd

47.	 RUP	Kerkhofstraat:	procedure	loopt

48.	 RUP	Loutersveld/Merkenveld	|	procedure	loopt

49.	 RUP	actualisatie	Keulendam	|	goedgekeurd

50.	 RUP	Park	fort	Liezele	|	goedgekeurd

51.	 RUP	sportpark	Lichterstraat	|	goedgekeurd

52.	 Brandpreventie	jeugdlokalen	|	permanente	opvolging

53.	 Inbraakpreventie	acties	|	gebeuren	regelmatig

54.	 Uitrusting	politie	|	up	to	date

55.	 Zorgwoningen	Breendonk	|	in	aanbouw

56.	 Zorgwoningen	Leipark	Ruisbroek	|	gerealiseerd

57.	 Renovatie	Hof	ter	Zielbeek:	prachtige	brasserie	|	gerealiseerd

58.	 Aankoop	diverse	snelheidsmeters	|	gerealiseerd

59.	 Invoering	GAS-sancties	|	gerealiseerd

60.	 Gestage	vermindering	ongevallen	op	gemeentelijke	wegen	|	gerealiseerd

61.	 Basispolitiezorg	via	wijkinspecteurs	|	continue	werking

62.	 Erkenning	“fairtrade	gemeente”

63.	 Lentebloemen	op	pleinen	en	in	bermen	bloeien	volop

64.	 Bloementorens	in	de	kernen	bloeien	volop

65.	 Kleurrijke	vlaggen	en	banieren	wapperen	volop

66.	 Vernieuwing	PUUR-magazine	gerealiseerd

67.	 Gemeentelijke	websites	up	to	date

68.	 Digitale	nieuwsbrieven	gerealiseerd

69.	 Digitale	meldingskaarten	werken	prima

70.	 Sociaal	Huis	Puurs	|	werkt	prima

71.	 Kind	&	Preventie	in	Sociaal	Huis	|	werkt	prima

72.	 Uniek	loket	sociale	dienstverlening	in	Sociaal	Huis	|	werkt	prima

73.	 Uitbreiding	aantal	service	flats	|	gerealiseerd

74.	 Werking	WZC	Sint-Pieter	|	loopt	prima

75.	 Uitbreiding	cursusaanbod	dienstencentra	|	gerealiseerd

76.	 Woningen	laagste	huurdersklasse	via	sociaal	verhuurkantoor	|	gerealiseerd

77.	 Nieuwe	koopwoningen	Keulendam	|	fase	2	gerealiseerd

78.	 Nieuwe	koopwoningen	Schuttershofstraat	|	gerealiseerd

79.	 Nieuwe	koopwoningen	G.	Gezellelaan	|	gerealiseerd

80.	 Nieuwe	koopwoningen	Donkstraat	|	gerealiseerd

81.	 Nieuwe	koopwoningen	Breendonkdorp	|	gerealiseerd

82.	 Nieuwe	koopwoningen	Kossaardhof	|	gerealiseerd

83.	 Renovatieplan	sociale	huurwoningen	|	in	uitvoering

84.	 Nieuwe	sociale	huurwoningen	Van	Benedenlaan	|	goedgekeurd	

> WAT DEDEN WIJ VOOR U?

STERK IN 

CULTUUR
Cultuur is een vlag die vele ladingen dekt. Cultuur bete-
kent voor ons “aan iedereen, jong en oud, alle kansen 
geven tot zelfontplooiing”. Het is voor ons van belang 
dat de drempel voldoende laag is opdat iedereen eraan 
kan deelnemen. Een actieve cultuurraad kan hiertoe 
bijdragen.

Om dat te bewerkstellingen zullen we het uitgebreide 
cultuuraanbod van het nieuwe cc Binder tot in de ver-
schillende leefgemeenschappen brengen. GC de Nestel 
en de lokale dienstencentra, zoals De Nieuwe Ark en 
Paepenheide, zullen als partners delen in het aanbod.
Socio-culturele verenigingen zullen gebruik kunnen ma-
ken van onze uitgebreide publieke infrastructuur in alle 
woonkernen. Ook de uitgebouwde uitleendienst en een 
transparant subsidiereglement staan ter beschikking.
We willen ook de nieuwste technologieën, zoals 3D-
printing, stimuleren. Daarom zal het Fablab een plaats 
krijgen in CC Binder. 
Kunst en cultuur, het kan zo groots zijn, en tegelijk in 
zo’n klein hoekje schuilgaan, met onder meer Kunst in 
Puurs (KIP) en de paastentoonstelling in Sint-Amands. 
We willen iedereen, kunstenaars van eigen boden op 
kop, ruimte geven tot expositie, door onze publieke 
ruimten op te fleuren met kunst. 
Ben je een passieve genieter van film-, toneel- of dans-
voorstellingen of pik je graag een tentoonstelling mee, of 
liever actief op het podium? In Puurs-Sint-Amands vind 
je ongetwijfeld je gading.
Er zijn nog tal van uitdagingen zoals subregionaal 
samenwerken met andere cultuurcentra, een gevarieerd 
en divers aanbod voor alle doelgroepen, in het bijzonder 
laagdrempelige projecten voor mensen in armoede, 
aandacht voor lokale kunstenaars, … Cultuur is en zal 
een sterk handelsmerk van onze gemeente blijven. 

Meer dan 

1 project per 

week!
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PUUR(S) CULTUUR 
IS TOP
“Al geruime tijd staat Puurs des te meer op de 
kaart: zowel sociaal als cultureel blinkt Puurs uit 
in de regio. Het nieuwe cultuurcentrum Binder 
met het supermoderne theater, de les- en ver-
gaderlokalen en de gloednieuwe brasserie 
Dekol zijn een levend bewijs van het dynami-
sche bestuur. Voor ieder van ons én voor de 
Puurse verenigingen is het alvast de nodige 
zuurstof om de werking ambitieus en optimaal 
te houden. Nieuwe jonge krachten kunnen 
samen met geroutineerde bestuurders zor-
gen voor een stevig schip met de steven naar 
de toekomst gericht. Wij kijken er alvast naar 
uit om begin 
december onze 
nieuwe toneel-
productie in de 
spiksplinternieu-
we theaterzaal 
De Kollebloem 
op het podium te 
kunnen zetten.”

ONZE KAAI WORDT MOOISTE PLEKJE IN ONZE 
NIEUWE GEMEENTE 
“Wat een feest op de kaai op 2 september! Ik heb er echt van genoten, net zoals zovele 
anderen. Met de mooiste Scheldebocht als decor kan dat ook niet anders! Toch wel leuk die 
Kaaifeesten en de Zomer van Puurs-Sint-Amands. Een hele zomer lang gezellige optredens 
die mensen samenbrengen. En de toekomst belooft nog beters want er zijn mooie plannen om 
onze kaai nog meer te laten stralen en er een echte gezellige ontmoetingsplek aan de Schelde 
van te maken. Een beetje gezonde ambitie voor ons mooi Scheldedorp kan geen kwaad! Ik heb 
dan ook alle vertrouwen in de daadkracht van #teamkoen!”

TOERISTISCHE 

 PARELS
Onze gemeente heeft veel toeristische parels, die het verdienen om volop 
in de kijker te staan. Vooral in Sint-Amands zullen we de gezelligheid van de 
Kaai en de troeven van o.m. Emile Verhaeren uitspelen. We ontwikkelen een 
centraal infopunt toerisme dat als ontmoetingsplaats moet dienen om van 
daaruit onze gemeente te ontdekken, want bij de Kaai houdt het niet op. 
Zo zijn er uitgestippelde wandelroutes, of kan u gaan verpozen in de talrijke 
groendomeinen die onze gemeente rijk is. Ook de prachtige fietsroutes 
zijn fijn om uit te proberen. Laat ons vooral ook de geschiedenis van onze 

streek niet vergeten, met forten in Liezele, 
Breendonk en Puurs (St-Pietersburcht). Deze 
worden 100 jaar na de Groote Oorlog meer dan 
ooit in de picture geplaatst.
En dan zijn er uiteraard nog de jaarlijkse evene-
menten die mensen naar onze streek lokken, zoals 
de Maria-ommegang in Kalfort of de boeken-
markten in Sint-Amands.
De hotels en B&B’s zitten duidelijk in de lift. Ze 
zijn klaar voor een toestroom van toeristen, die 
hun weg naar onze streek steeds beter vinden.
 

Dirk 
Schokkaert

Geert De Ridder
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BETER OPENBAAR VERVOER
We werken verder aan het versterken van ons openbaar vervoersnetwerk. 
Het station van Puurs is daarbij het knooppunt. Samen met de Vlaamse 
en federale overheid werken we aan de realisatie van een vernieuwde 
lightrail- of trambusverbinding tussen Puurs en Sint-
Amands. Ook de tramlijn tussen Willebroek en Brussel ligt nog steeds 
op tafel als bovenlokale prioriteit. Samen met Bornem en de vervoersre-
gio werken we aan een regelmatige (bus)verbinding tussen de Klein-Bra-
bantse woonkernen. We willen vermijden dat mensen die minder mobiel 

zijn, of in uithoeken van onze 
gemeente wonen, geen 
gedegen verbindingen hebben. 
Daarom werken we – onder 
meer met de Minder Mobie-
len Centrale – oplossingen 
op maat uit.  Ook pleiten we 
voor een waterbus tussen 
Sint-Amands en Antwerpen 
in samenwerking met het 
Antwerps havenbedrijf.

LEVENSKWALITEIT HOOG IN HET VAANDEL
Eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat oftewel, en realistischer voor jonge 
gezinnen, ontbijt, doe de kinderen naar school, ga werken, doe de boodschappen, pik de 
kinderen terug op, maak het eten, check het huiswerk, was de kinderen, stop de kinderen 
in bed, slaap en herhaal. De combinatie van een drukke job met een leuk gezinsleven is 
soms een hele uitdaging. Dankzij de voor- en naschoolse opvang van de Sloeber kan je 
hier toch enigzins wat evenwicht in brengen. Zelfs tijdens de vakantie staan er steeds 
een heleboel animatoren klaar op de sportkampen en speelpleinwerking. Het is dan ook 
leuk dat onze gemeente hier heel veel in investeert. Ook het ruime aanbod van poets-
diensten en strijkateliers weet ik sterk te appreciëren! #teamkoen draagt levenskwaliteit 
hoog in het vaandel. Bedankt!

SNELHEIDSDUIVELS EN  
SLUIPVERKEER TEGENGAAN
Sluipverkeer is vandaag één van de meest hinderlijke fenome-
nen en grootste uitdagingen voor onze gemeente. Hoewel er 
geen wondermiddel tegen bestaat, blijven we maatregelen ne-
men om dit te ontmoedigen. Zo ontmoedigen we doorgaand 
verkeer door hindernissen in te bouwen. Maar vooral zetten 
we in op een betere doorstroming op N16 en A12, door een 
dringende herinrichting van het knooppunt N16/A12.
De lokale politie zet ook in op de handhaving van ons vracht-

wagenroute-
plan. Door 
vracht-
wagens te 
weren uit de 
dorpsker-
nen en uit 
schoolomge-
vingen, ver-
beteren we 
de veiligheid 
en leef-

baarheid van onze dorpen. Maar dit moet ook afgedwongen 
worden. Vrachtwagenchauffeurs die daar toch zijn, moeten 
bewijzen dat ze daar moeten zijn. Kunnen ze dat niet, krijgen 
ze een verkeersboete.
Belangrijk is dat ook de autobestuurders worden geresponsa-
biliseerd om zich aan de snelheid te houden. Hardleerse of 
extreme overtreders moeten eruit. Onder meer via de techno-
logie van ANPR-camera’s willen we de snelheid in bepaalde 
straten structureel onder controle houden met traject-
controles. We onderzoeken of en waar het nuttig kan zijn om 
ook zones 30 in te voeren buiten de schoolomgevingen. 

Het is een absolute 
prioriteit om te streven 
naar snelle en veilige 
verbindingen tussen 
elk van de Klein-
Brabantse woonkernen. 
Dit doen we door in te 
zetten op het diverse palet 
aan vervoersmodi, in 
de eerste plaats
Koning Fiets.

Jelle Spiessens
GETUIGE
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KONING FIETS
Door de mensen te motiveren zich met de fiets te verplaatsen, zijn er minder files 
en is er minder uitstoot. Dit vraagt, naast het onderhoud van de vele bestaande 
fietspaden, ook investeringen in nieuwe infrastructuur. Enkel wanneer een goed en 
aangenaam fietsnetwerk voorzien is, zal de fiets de voorkeur krijgen op de auto.
In de verschillende kernen van onze leefgemeenschappen voorzien we fietsstraten. 
Dit zijn straten waar de fietsers voorrang krijgen: met twee aan de rechterkant van 
de weg mogen rijden zonder voorbijgestoken te mogen worden door auto’s; zeker  
in de schoolomgeving zorgt zo’n aanpak voor meer verkeersveiligheid.
Ook op de middellange afstanden willen we fietsen aanmoedigen. Zo plannen we 
LED-lampen naast de fietssnelweg langs het spoor van Sint-Amands naar Puurs, 
zodat ook daar later op de avond en in de winter veilig kan worden gefietst.
Een goed fietsnetwerk omvat de verschillende leefgemeenschappen van onze 
gemeente. De voorbije jaren werden verschillende deelgemeentes met nieuwe fiets-
paden verbonden, zoals Puurs, Kalfort, Ruisbroek en Breendonk. Er zijn nog enkele 
missinglinks die weggewerkt moeten worden. Een veilige fietsverbinding tussen 
Lippelo en Oppuurs via de Oppuurseweg, tussen Lippelo en Liezele via de 
T. Andriesstraat, van Liezele naar Breendonk via de Wolfstraat of van Breendonk 
naar Londerzeel via de Veurtstraat, zijn de prioritaire trajecten waarvan we de ko-
mende legislatuur werk maken. Ook komen er gescheiden fietspaden in de Hof-ten-
Berg-laan en de R. Verbelenstraat en langs de Dendermondsesteenweg in Lippelo.

MODERNE MODI
We willen de tendens naar elektrische wagens en fietsen versterken door te 
investeren in meer publieke laadpunten. Verder willen we auto- en fietsdelen, ook 
van het gemeentelijk park, stimuleren.

LIEZELE LEEFT, ALLES BEWEEGT! TOF TOCH?
Als hoofdleidster van Chiro Liezele ben ik zeer positief over het jeugdbeleid in onze ge-
meente. Chiro is meer dan een zondag vol spel en plezier! De jeugdbeweging brengt enorm 
veel leven in ons dorp! De jeugddienst staat ons met raad en daad bij en de goed draai-
ende jeugdraad zorgt ervoor dat de jeugdverenigingen actief zijn in Puurs! Zo investeert 
de gemeente mee in onze toekomst. Met trots kijken we binnenkort uit naar de opening 
van onze nieuwe gebouwen! Een plaats waar veel jongeren zullen samenkomen en elkaar 
kunnen ontmoeten. Liezele, een klein dorpje vol leven en in beweging waarbij wij als CHIRO 
ons steentje toe bijdragen.  Wat wil je nog meer? Als het van mij afhangt mogen mooie 
initiatieven als de Oktoberfeesten, Liezele van/op de Kaart, Liezele Zomert, ... nog even 
voortduren.  

JONG ZIJN IN PUURS 
IS GEWOONWEG 
TOP!
“De nieuwe lokalen van de Chiro en Kabal 
in Ruisbroek zijn dik in orde. Ik hoorde dat 
het gemeentebestuur hier een flinke duw 
in de rug heeft gegeven. Super! Samen 
met mijn vrienden vind ik wel dat de 
skate-infrastructuur aan verbetering toe 
is. Toen ik enkele maanden terug ging 
aankloppen bij de schepencollege werd 
er aandachtig geluisterd. Ik kreeg de 
garantie dat er een nieuwe en moderne 
skateramp zal komen. We mogen zelfs 
meewerken en ideeën geven. Ik vind het 
knap dat wij als jongeren mogen mee-
werken aan het beleid voor de dingen die 
wij écht belangrijk vinden.”

Quinten Plettinck

Riet Temmerman
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WAT WAS 2017 EEN 
TRENDY EN LEUK FEEST-
JAAR!
“2017 was een topjaar op het gebied van evene-
menten. Het gemeentebestuur heeft tijdens het 
feestjaar 725 jaar keure van Puurs knap werk 
geleverd. Het maakt hen sterk dat ze evenemen-
ten realiseerden voor alle leeftijden. Het bestuur 
weet dat Puurs een sterk verenigingsleven heeft. 
Het is dan ook mooi dat ze de kans geven aan 
verenigingen om hun graantje mee te pikken 
en mee te werken. Denken we maar aan de 
feestparade toen een 50- tal verenigingen iets 
unieks neerzetten. Of aan de winterbar waar 31 
dagen lang elke dag een andere vereniging de 
bar uitbaatte. Ook stimuleren ze mensen om zelf 
initiatief te nemen. Zo kreeg ik de kans om met 
enkele vrienden een curlingtornooi op de ijspiste 
te organiseren. Kortom,  het gemeentebestuur 
laat ons zingen, 
dansen,  genieten en 
beleven op ieder zijn 
manier tijdens de 
evenementen. Doe 
zo voort!”

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

85.	 Nieuwe	sociale	huurwoningen	Moerplein	|	goedgekeurd

86.	 Nieuwe	sociale	huurwoningen	Tashorik	|	goedgekeurd

87.	 Nieuwe	sociale	huurwoningen	Rozenlaan	gerealiseerd

88.	 Nieuwe	bouwkavels	Dullaard	|	uitverkocht

89.	 Nieuwe	bouwkavels	Haverblok	|	verkoop	vanaf	2020

90.	 K.I.P.-project	(Kunst	in	Puurs)	|	loopt	prima

91.	 Nieuwe	bouwkavels	Rietveld	uitverkocht

92.	 Nieuwe	bouwkavels	Tashorik	|	verkoop	loopt

93.	 Actie	veilig	schoolbegin	en	donkere	dagen	gerealiseerd

94.	 Opmaak	schoolroutekaarten	|	gerealiseerd

95.	 Trajectcontroles	N16-N17	|	gerealiseerd

96.	 Nieuw	fietspad	Provincielaan	|	gerealiseerd

97.	 Nieuw	fietspad	deel	Schipstraat	gerealiseerd

98.	 Nieuw	fietspad	Hof	ter	Bollen/Hof	ter	Bollendreef	|	gerealiseerd

99.	 Nieuw	fietspad	Kleine	Amer/Van	Kerckhovenstraat	|	gerealiseerd

100.	 Fietssnelweg	Puurs-Bornem	|	gerealiseerd

101.	 Led-borden	schoolomgevingen	|	gerealiseerd

102.	 Vernieuwen	Flierke	|	gerealiseerd

103.	 Heraanleg	en	riolering	Provincielaan	|	gerealiseerd

104.	 Heraanleg	en	riolering	Hof	ter	Bollen	|	gerealiseerd

105.	 Heraanleg	en	riolering	Hof-Ter-Bollendreef

106.	 Heraanleg	en	riolering	Van	Kerckhovenstraat	|	gerealiseerd

107.	 Heraanleg	en	riolering	Kleine	Amer	|	gerealiseerd

108.	 Heraanleg	en	riolering	Kloosterbunder	|	gerealiseerd

109.	 Heraanleg	en	riolering	Kalfortdorp	|	gerealiseerd

110.	 Heraanleg	en	riolering	Schipstraat	|	gerealiseerd

111.	 Heraanleg	en	riolering	Veurtstraat	|	plannen	|	goedgekeurd,	start	2020

112.	 Heraanleg	en	riolering	Sint-Jozefstraat	|	plannen	goedgekeurd,	start	2020

113.	 Heraanleg	en	riolering	Hogedreef	|	plannen	goedgekeurd,	start	2020

114.	 Heraanleg	en	riolering	Wachtingsstr.	|	plannen	goedgekeurd,	start	2020

115.	 Heraanleg	en	riolering	Zavelstraat	|	plannen	goedgekeurd,	start	2020

116.	 Heraanleg	en	riolering	Wolfstraat	|	plannen	goedgekeurd,	start	2020

117.	 Heraanleg	Vincetstraat	|	start	werken	2019

118.	 Heraanleg	Turkenhofdreef	|	werken	opgestart

119.	 Heraanleg	en	riolering	Sint-Katharinastraat	|	start	werken	eind	2018

120.	 Heraanleg	en	riolering	Gasthuisdreef	|	start	werken	eind	2018

121.	 Heraanleg	en	riolering	Kloosterstraat	|	start	werken	eind	2018

122.	 Heraanleg	en	riolering	Dr.	De	Wachterlaan	|	start	werken	eind	2018

123.	 Heraanleg	en	riolering	Gebroeders	Aertslaan	|	start	werken	eind	2018

124.	 Heraanleg	en	riolering	J.	De	Donckerlaan	|	start	werken	eind	2018

125.	 Heraanleg	en	riolering	Van	Benedenlaan	|	start	werken	eind	2018

126.	 Erfpachtgrond	+	subsidie	Dorpshuis	Vrededaal	Kalfort	|	gerealiseerd

127.	 Aanleg	dorpsplein	Kalfort	|	gerealiseerd

128.	 Heraanleg	en	riolering	Borghijsstraat	|	start	werken	eind	2018

> WAT DEDEN WIJ VOOR U?

OPPUURS BOVEN!
“Mijn kinderen zijn erg tevreden in hun boek-
handel op het Dorpshart. Toch straf hoe Puurs de 
laatste jaren is opengebloeid, met de vele nieuwe 
winkels en de gezellige bruisende evenementen. 
Nu is het de beurt aan Oppuurs. Ik geloof sterk dat 
#teamkoen ook Oppuurs kan opfleuren met de 
juiste ingrepen in onze dorpskern zoals ruimte voor 

een nieuw café 
of ontmoetings-
plaats en gepaste 
infrastructuur 
voor jong en oud. 
En zeker voor het 
voetbal!”

David De 
Keersmaecker

Willy 
Van Muylder
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ONZE GEMEENTE 
 IN DE WERELD
Ontwikkelingssamenwerking is een 
uiting van wereldwijde solidariteit. In de eerste 
plaats schenken we aandacht aan kleinschalige 
initiatieven die gesteund worden door ontwik-
kelingshelpers uit onze gemeente. Op basis van 
verschillende criteria zoals kwaliteit, willen wij 
fair en objectief de beschikbare middelen voor 
ontwikkelingssamenwerking verdelen.
Als Fairtradegemeente steunen we de eerlij-
ke handel van producten uit ontwikkelingslanden. 
Op gemeentelijk vlak wordt zo veel mogelijk 
gebruik gemaakt van Fairtrade producten en on-
dersteunen we de werking van de trekkersgroep 
Fairtrade, de werkgroep ontwikkelingssamenwer-
king, de 11.11.11-actie en het mooie wereldfestival 
Simmerdown. Wij onderzoeken een jumelage 
met een stad uit het Zuiden in het kader van het 
Vlaams project ‘Stedenband’.
Al jaren heeft Puurs het jumelageproject met 
Debica in Polen. Ook in de nieuwe gemeente 
zullen wij de vriendschapsbanden met Debica 
verder ontwikkelen en toegankelijk maken voor 
alle geïnteresseerde inwoners en verenigingen 
door nieuwe uitwisselingsprojecten.
 

AANDACHT VOOR GOED ONDERWIJS
“Onze school is de laatste jaren sterk gegroeid. Heel wat jonge gezinnen hebben duidelijk de weg 
naar Ruisbroek gevonden, dankzij mooie woonprojecten zoals Rietveld en Leipark. Als directeur 
ben ik bijzonder blij dat onze school bij het gemeentebestuur een luisterend oor vindt voor de 
problemen die met deze groei gepaard gaan. Zo werden we nauw betrokken bij de ontwikkeling 
van het RUP Vabor en krijgen we bijzondere logistieke steun bij onze verbouwingen. Maar ook 
de steun van onze burgemeester Koen om de Vlaamse subsidies voor onze nieuwbouw binnen te 
halen, vergeten we niet. Deze prima samenwerking is voor onze school erg belangrijk.

Hans Segers

BETAALBAAR 
 IN EEN GEZELLIGE BUURT
Het is goed wonen en leven in onze gemeente. Dat willen we zo houden en verster-
ken. Met fleurige bloemen, aangepast straatmeubilair, goed onderhouden speelplei-
nen en voetpaden creëren we gezellige woonbuurten. Wij stimuleren ‘samentuinen’. 
Klachten over overlast en slecht onderhoud worden snel opgevolgd. We versterken 
onze kernen door desolate plekken te verfraaien, zoals de vabor-site in Ruisbroek.

BETAALBAAR EN DIVERS WONEN
Door een actief grond- en pandenbeleid houden we wonen betaalbaar. Naast een 
krachtig inbreidingsbeleid snijden we nog zeer beperkt en gefaseerd goedgelegen 
woongebieden deels aan. Zo worden nog kavels in Tashorik Breendonk en Havenblok 
Kalfort op de markt gebracht.
We stimuleren kleinere woongelegenheden en diverse vormen van zorgwonen. We 
voorzien plaats om zorgwonen op kleine schaal voor mensen met een beperking 
mogelijk te maken. Ook willen we zorgwonen voor senioren in onze verschillende 
woonkernen mogelijk maken, zodat onze mensen in eigen dorp oud kunnen worden.

VOLDOENDE SOCIAAL WOONAANBOD
De nieuwe Klein-Brabantse sociale huisvestingsmaatschappij en het sociaal ver-
huurkantoor, beiden gevestigd in het Puurse Sociaal Huis, vormen de spil in het 

sociaal woonbeleid van onze gemeente. 
Zij bieden vandaag al een ruim aanbod 
(boven het Vlaams gemiddelde) van 
sociale huurwoningen aan. Via een 
klantvriendelijke dienstverlening worden 
klanten op een objectieve en heldere 
manier ingelicht. We maken vooral werk 
van een renovatiebeleid om een heden-
daags wooncomfort te kunnen aanbieden 
en voorzien extra woningen door (ver-)
nieuwbouw in Tashorik, Van Beneden-
laan, Nieuwstraat, Coolhemstraat en 
Hekkestraat.

WONEN

GETUIGE
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ACTIEVER 
DAN OOIT
Senioren zijn een sterk groeiende groep in onze sa-
menleving. Een groep die bovendien steeds langer 
gezond en actief blijft en die heel andere verwach-
tingen en vragen heeft dan 20 jaar geleden. 
Een diverse groep ook: iemand van 66 heeft vaak 
heel andere vragen en interesses dan iemand van 
83.
We gaan in onze 
gemeente voor 
een ruim en 
gedifferentieerd 
vrijetijdsaanbod, 
afgestemd op de 
vragen vanuit de 
seniorengroep. 
Zo wordt er 
vanuit onze dien-
stencentra een uitgebreid cursusaanbod voorzien. 
Daarnaast weten we dat ook heel wat senioren de 
goed gevulde activiteitenkalender in onze gemeente 
wel kunnen smaken. Ook op dit vlak zorgen we er-
voor dat er in de programmatie een goeie mix is van 
activiteiten die zich richten op jong én oud(er).
Ook de vele sterke seniorenverenigingen dragen we 
een warm hart toe. We blijven hen ondersteunen en 
houden rekening met de adviezen van de senio-
renraad. De seniorenconsulent blijft een belangrijk 
contactpersoon en een ankerpunt voor wat dienst-
verlening op maat betreft.

TEAM VAN KOEN INVESTEERT IN UITGEBREIDE 
SENIORENZORG
“Enkele jaren geleden werd ik klant bij het OCMW voor de warme maaltijden. Ik kan niet 
duidelijk genoeg stellen hoe tevreden ik ben: de maaltijden zijn lekker en worden zelfs op 
zondag gebracht, wat niet elke senior in de regio kan zeggen. De senioren zo lang moge-
lijk thuis laten wonen is voor deze ploeg echt een prioriteit door zulk uitgebreid diensten-
aanbod. Lukt het niet meer dan zijn er de servicefl ats en het rustoord. Als ik er op bezoek 
ga, ben ik altijd onder de indruk van de goede zorgen. Ik ben er echt van overtuigd dat 
men in Puurs-Sint-Amands op een aangename en waardige manier oud kan worden. 
Jong denkt echt aan minder jong!”

SPORT TELT ECHT MEE
“Onze gemeente is een echte sportgemeente. De infrastructuur is enorm: 
vijf sporthallen, een in- en outdoorklimzaal, polyvalente openluchtsport-
terreinen, goed onderhouden voetbalterreinen, een moutainbikeparcours, 
een tennishal en een golfterrein.
Er worden sportieve topevenementen georganiseerd zoals de wereld-
bekermanches van acro-gym en klimmen. Maar ook de gewone sport-
beoefenaar komt aan zijn trekken dankzij de goedwerkende sportclubs 
met hun vele gedreven vrijwilligers en de sterke dienstverlening van de 
gemeentelijke sportdienst. Kijk maar naar de sportkampen en de sportpro-
motie voor jong en oud. Vooral fijn vinden we het geloof in de samenwer-
king met de sportclubs. Het nieuwe sportpark is hiervan een mooi voor-
beeld, waar we SAMEN nieuwe topinfrastructuur realiseren. Door de steun 
van de gemeente zijn wij als clubs nauwer gaan samenwerken en kunnen 

wij samen het fantastische 
project van het gymcen-
ter voor topsport EN voor 
recreatieve gymnastiek 
realiseren. Neen, wij 
kunnen ons geen bestuur 
voorstellen met een groter 
hart voor sport. Dus…”

ONZE SENIOREN: 

Guido Smets

Danny Cuyt en 
Dirk Tierens
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GEZOND EVENWICHT 
  TUSSEN WERK, GEZIN 
 EN VRIJE TIJD
Jonge gezinnen hebben het vandaag drukker dan ooit: vaak met z’n tweeën geld verdie-
nen en als de kinderen opgroeien taxi spelen om hen naar één van de vele activiteiten te 
brengen. In onze gemeente proberen wij nadrukkelijk gezinnen te ondersteunen om het 
evenwicht te bewaren tussen werk en gezin. 

KINDEROPVANG EN VAKANTIEWERKING
Belangrijk hierbij is dat we sterk inzetten op een voldoende aanbod van kwalitatieve 
en betaalbare kinderopvang. Dit doen we, sterk gedecentraliseerd in de verschillende 
woonkernen, in samenwerking met externe partners, de verschillende opvanginitiatieven 
en de scholen. 
Op die manier slagen we erin om een aanbod van korte en lange opvang te voorzien voor 
en na de schooluren. Gelukkig kunnen we naast onze professionele krachten ook beroep 
doen op een aantal erg gewaardeerde vrijwilligers. Ook tijdens de schoolvakanties is er 
een sterke vraag naar opvangactiviteiten. Voor heel wat ouders blijkt dat immers een 

belangrijke uitdaging. Daarom voorzien we in onze ge-
meente tijdens de schoolvakantie élke dag opvang via 
speelpleinwerking en investeren we in het organiseren 
van de Grabbelpas, de speelweken, de tienerwerking 
en de SWAP- en sportactiviteiten. Ook ondersteunende 
dienstverlening zoals de poetsdienst, het strijkatelier,… 
maakt voor heel wat gezinnen echt het verschil.

SPEELTUINTJES DICHTBIJ
De komende jaren gaan we voluit voor het label 
kindvriendelijke gemeente. Zo investeren we verder in 
speelplekken voor kinderen van alle leeftijden en gaan 

we voor ‘een speeltuintje op wandelafstand’ voor elke kind. Ook investeren we in nieuwe 
en ruimere skateparken.
Daarnaast bouwen we onze Spelotheek verder uit. Een (soms prijzig) spel dat vandaag 
zijn lievelingsbezigheid is, kan een kind morgen alweer ontgroeid zijn. De mogelijkheid 
om spelmateriaal uit te lenen, speelt daarop in.
 

1 + 1 = FLINK MEER DAN TWEE!
“20 jaar geleden verliet ik Puurs om een fijne toekomst met mijn gezin uit te bouwen in 
Oppuurs. Puurs dat sindsdien ontbolsterde tot een gezellige kern, liet me nooit los. En zie, 
nu met de fusie zijn het 2 vliegen in 1 klap. Mijn thuis en mijn roots smelten samen tot iets 
moois. Ik ben ervan overtuigd dat de verschillende gemeenschappen elkaar zullen versterken, 
dat het meer zal zijn dan 1+1 = 2 en dat de fusie onze nieuwe gemeente en ons dorp Oppuurs 
een boost zal geven. Want #teamkoen heeft de visie en daadkracht om Puurs-Sint-Amands 
te laten  uitgroeien tot een bruisende leefgemeenschap waar klein en groot, jong en minder 
jong hun plaats vinden en er kunnen thuis komen.”

STERK GELOOF 
IN ONZE JEUGD-
VERENIGINGEN
Als oud-leider van KLJ Breendonk 
kan ik getuigen over het positieve 
jeugdbeleid in onze gemeente. 
Mijn ervaring leerde mij dat dank-
zij een goedwerkende jeugddienst 
en jeugdraad de communicatie 
tussen het gemeentebestuur en 
de jeugdverenigingen zeer vlot 
verloopt. 
De wijze waarop het bestuur 
steeds betrokken probeert te zijn 
bij het jeugdwerk en de activitei-
ten van jeugdverenigingen getuigt 
van veel waardering. Dankzij 
de projecttoelages en andere 
subsidies worden wij als jeugdver-
eniging financieel sterk gesteund 
en krijgen we de kans om verder te 
investeren in ons jeugdwerk. 
Fijn toch, dit geloof in het jeugd-
werk! Houden zo!”

Maarten Van Rompa

Elke Dewitte

GETUIGE
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DIT IS 
TEAM KOEN!

Alle kandidaten van 
#teamkoen zijn te zien

in een filmpje. 
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Coach Koen Van den Heuvel en zijn dynamisch team staan 
klaar. Ze willen samen met jou de komende jaren onze 
prachtige gemeente verder besturen. Via bijgevoegde link 
kan je een filmpje bekijken waarin alle kandidaten in beeld 
komen. Ga zeker eens kijken!

Ga naar www.youtube.com met zoekterm 
‘#teamkoen’ vanaf 25 september.

Bekijk het 
filmpje!
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129.		Vernieuwing	asfalttopplagen	verschillende	straten	|	gerealiseerd

130.	 Slemmen	asfaltlagen	na	winterschade	|	gerealiseerd

131.	 Sneeuwvrij	maken	fietspaden	|	nauwgezette	opvolging

132.	 Sneeuwvrij	maken	van	wegen	|	nauwgezette	opvolging

133.	 Aankoop	sneeuwruimmateriaal	|	gerealiseerd

134.	 Materieel	technische-	en	groendienst	|	up	to	date

135.	 Uitbreiding	parking	station	Puurs	|	gerealiseerd

136.	 Uitbreiding	parking	station	Ruisbroek	|	gerealiseerd

137.	 Bosaanplantingen	in	Tekbroek,	Munckbos	en	Rietveld	|	gerealiseerd

138.	 Betere	toegankelijkheid	kerkhoven	|	gerealiseerd

139.	 Afscheidsruimte	kerkhof	Ruisbroek	|	gerealiseerd

140.		Nieuw	monument	Heldenpark	Puurs	|	gerealiseerd

141.	 Vernieuwing	Nijverheidsstraat	|	gerealiseerd

142.	Nieuw	fietspad	Brabantstraat	|	gerealiseerd

143.	 Nieuwe	boulevardbrug	Zeekanaal	|	gerealiseerd

144.		Nieuwe	bewegwijzering	bedrijventerrein	|	gerealiseerd

145.	 Nieuw	parkeerplan	centrum	|	gerealiseerd

146.		Bewegwijzering	parkings	centrum	|	gerealiseerd

147.	 Aanleg	verschillende	petanquebanen	|	gerealiseerd

148.		Plaatsen	rustbanken	en	picknicktafels	|	gerealiseerd

149.		Nieuwe	museumzalen	Fort	van	Liezele	|	gerealiseerd

150.	 Nieuw	Fortcafé	|	gerealiseerd

151.	 Installatie	wandelknooppuntennetwerk	|	gerealiseerd

152.	 Landschapspark	Fort	Liezele	|	gerealiseerd

153.	 Uniek	vrijetijdsloket	info,	cultuur	en	sport	|	werkt	prima

154.	 Fablab	in	bibliotheek	|	gerealiseerd

155.	 Beiaard	Sint-Pieterskerk	gerealiseerd

156.	 Digitalisering	en	modernisering	bib	|	gerealiseerd

157.	 Diverse	literaire	activiteiten	bib	gerealiseerd

158.	 Modernisering	en	uitbouw	kinderopvang	|	gerealiseerd

159.	 Zuiveringsgraad	afvalwater	(2000:	0%,	2018:	meer	dan	90%)	|	gerealiseerd

160.		Plaatsen	diverse	schuilhokjes	De	Lijn	|	gerealiseerd

161.	 Socio-economische	projecten	in	groenonderhoud	|	werkt	prima

162.		Uitbreiding	sportkampen	|	gerealiseerd

163.	 Uitbouw	sportpromotie	‘sport	je	fit’	|	gerealiseerd

164.		Uitbouw	sportpromotie	voor	senioren	|	gerealiseerd

165.	 Uitbreiding	klimzaal	met	‘boulderzaal’	|	gerealiseerd

166.	 Goedkope	zwemabonnementen	|	groot	succes!

167.	 Klimcomplex	Klimax	|	groot	succes!

168.		Efficiënt	onderhoud	voetbalvelden	|	werkt	prima

169.		Actieve	dienstencentra	werken	prima

170.		Vernieuwing	Paepenheide	Breendonk	|	gerealiseerd

171.	 Mountainbike	route	l	permanente	opvolging

172.	 Sensibilisering	gezondheidspreventie	|	gerealiseerd

OOK ONZE 
MINDERVALIDEN 
TELLEN MEE!
Iedereen kent wel een bewoner van een organisatie, 
zoals vzw Flegado of vzw ’t Onzent, die weliswaar 
een tikkeltje anders is, maar op een minstens even-
waardige manier deel uitmaakt van onze leefge-
meenschap.
Gemeentelijke steun aan de verschillende instel-
lingen die zich inzetten voor deze mensen, is dan 
ook vanzelfsprekend. Een grotere participatie van 
personen met een handicap is voor ons een blijvend 
aandachtspunt. Bij de (her)aanleg van dorpskernen 
en straten moet er rekening worden gehouden met 
hun noden. Ook willen we kleinschalige zorgwo-
ningen voor onze mindervaliden in verschillende 
woonkernen mogelijk maken. 

We blijven de mindermobielencentra ondersteunen. 
Dit is een dienst voor een aantal minder mobiele 
inwoners die écht het verschil maakt. Mensen die 
naar het ziekenhuis moeten, op familiebezoek gaan 
of even boodschappen willen doen, kunnen beroep 
doen op een gedreven groep vrijwillige chauffeurs. 
Voor onze andersvaliden moet het aangenaam 
vertoeven zijn in Puurs-Sint-Amands!
 

> WAT DEDEN WIJ VOOR U?
Meer dan 

1 project per 

week!
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EEN GEMEENTE MET EEN 
HART VOOR JONGEREN
Onze jongeren krijgen alle kansen om op te groeien tot verant-
woordelijke mensen die onze maatschappij mee vorm geven. Een 
degelijk jeugdwerk, met goed draaiende jeugdbewegingen en 
jeugdhuizen die échte ontmoetingsplaatsen zijn voor jongeren, 
blijft voor ons de kern van een goed jeugdbeleid. We blijven ervoor 
kiezen om het jeugdige vrijwilligerswerk aan te moedigen door 
financiële en logistieke ondersteuning te verlenen vanuit onze 
actieve jeugddienst.
Wanneer de gebouwen van bepaalde groepen verouderd geraken, 
doen we bovendien een extra inspanning om voor moderne en 
veilige infrastructuur te zorgen. De groendienst steekt trouwens 
enkele keren per jaar een handje toe om alle terreinen speelklaar 
te maken. 
Op gebied van veiligheid laten we niets aan het toeval over. 
Daarom zorgt de brandweer met een jaarlijkse rondgang van de 
gebouwen voor brandveilige locaties en worden er kosteloos 
EHBO-opleidingen aangeboden, samen met het Rode Kruis. 
We betrekken via de jeugdraad onze jeugd ook actief bij het beleid, 
zowel wat de georganiseerde jeugdbewegingen betreft als de indi-
viduele jongeren. Ook het vast overleg met de jeugdhuizen is een 
meerwaarde gebleken! Daarnaast hebben we oog voor het menta-
le welzijn van jongeren, o.m. door infopunten (JAC) te voorzien.
Samen studeren zat de voorbije jaren in de lift bij jongeren. We 
willen vanuit de gemeente voldoende stilteruimtes voorzien, waar 
jongeren tijdens de examenperiode terecht kunnen. 
Fuifbeleid blijft ook een aandachtspunt: we blijven investeren in 
uitgaanslocaties waar jongeren dicht bij huis kunnen feesten, mét 
respect voor de buurt(bewoners).

CAMERA’S EN BIN-WERKING VERHOGEN 
DE VEILIGHEID
“Een kordaat veiligheidsbeleid is een prioriteit voor mij. Ik ben dan ook blij dat onze politie 
vernieuwende technieken gebruikt om onze veiligheid te verhogen. Denken we maar aan 
de ANPR-camera’s en bewakingscamera’s op gevoelige plaatsen. Niet voor niets is het 
aantal diefstallen de voorbije maanden sterk gedaald. Ook de buurtinformatienetwerken 
(BIN) vind ik een zeer goed initiatief omdat zij mensen betrekken en de sociale controle 
versterken. De uitbreiding van de BIN-werking naar andere wijken en dorpen lijkt me dan 
ook aangewezen! En daarvoor reken ik op #teamkoen.”

FIETSEN ALS NOOIT TEVOREN
“Ik ben iemand die graag op de fiets zit, maar ik heb een 
enorme hekel aan slechte fietspaden en kasseien. Al een 
geluk dat ik in Puurs woon: daar is de laatste jaren zoveel 
geïnvesteerd om de fietspaden te vernieuwen dat het 
zalig is om de fiets te nemen. Rij maar eens, zoals ik, met 
de fiets naar Antwerpen, naast het spoor naar Boom! 
Een zalig fietspad. Mijn dochter gaat naar Bornem naar  
school en het geeft als ouder een veel veiliger gevoel dat 
je weet dat zij langs de fietsautostrade richting Bornem 
kan fietsen.
Nu met de voorbije zalige zomerdagen heeft iedereen wel 
kunnen genieten van onze fietspaden en is het iedereen 
wel opgevallen dat de fietspaden in Puurs er zeer goed 
bij liggen. En nu ook het 
fietspad in de Veurt-
straat gaat aangepakt 
worden, verdwijnt op-
nieuw een minder goed 
fietspad. Als het goed is, 
dan mag het ook gezegd 
worden! Ik zou zeggen, 
#teamkoen, doe zo 
verder!”

Swa Jacobs

Anne De Wilde
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KANSEN BIEDEN AAN 
MENSEN IN ARMOEDE
De armoedegraad ligt in onze gemeente dankzij de lage werk-
loosheid een flink stuk lager dan het Vlaamse gemiddelde. Toch 
zetten wij sterk in op een actief armoedebeleid, dat aan wie het 
moeilijker heeft, de instrumenten wil geven om voor zichzelf een 
betere toekomst te verzekeren. 
Dit doen we door mensen zoveel mogelijk op maat te begeleiden. 
Voor wie een leefloon ontvangt, wordt een traject naar werk opge-
start. We doen dit stapsgewijs en gebruiken het project wijkwer-
ken om een werkervaring aan te bieden.
Met mensen die omvangrijke schulden hebben opgebouwd, 
wordt een aangepast begeleidingstraject opgestart en wordt 
een afbetalingsplan opgesteld. Alles wordt ook gedaan, opdat 
mensen niet zouden afgesloten worden van basisvoorzieningen 
als elektriciteit en water.

NIEMAND UITSLUITEN
De voorbije jaren heeft de gemeente ook een heel positieve sa-
menwerking met de Schakel kunnen opzetten. We ondersteunen 
deze organisatie, die onder meer een voedselbank, een tweede-
handswinkel en een computeratelier heeft opgestart, financiële 
hulp biedt aan wie het echt nodig heeft en ook sociaal contact 
faciliteert voor personen met minder kansen. Ook met verenigin-
gen willen we blijven samenwerken, zodat armoede geen drempel 
vormt om actief lid te worden van onze jeugdbewegingen en 
verenigingen. Wie om financiële redenen zijn lidgeld niet kan 
betalen of niet mee op kamp dreigt te kunnen, kan via het sociaal 
huis een tussenkomst krijgen.  Ook voor de vrijetijdspas bestaat 
er een sociaal tarief voor wie het moeilijker heeft.
In onze gemeente gaan we uitsluiting van mensen in armoede 
tegen én proberen we hen stap voor stap samen uit hun moeilijke 
situatie te helpen. In Puurs-Sint-Amands heeft iedereen een 
toekomst!

SENIOREN TELLEN ECHT MEE
“Ja, op 14 oktober is onze keuze snel gemaakt. Altijd kunnen wij met OKRA en het Jaar-
markcomité Liezele op de ploeg van onze burgemeester rekenen. Leuk vind ik vooral dat 
Koen met zijn schepenen een hechte ploeg vormt, die bovendien mooie resultaten boekt. 
Zie maar naar de vernieuwde dorpskernen, de brandweerkazerne, het schitterende Park 
Fort Liezele, het nieuwe CC Binder. En de senioren tellen in onze gemeente echt mee: een 
actieve seniorenraad, een ruim vrijetijdsaanbod, een sociale dienstverlening op hoog 
niveau wanneer het wat moeilijker gaat. Verder doen, zeggen wij!

GEZELLIG, 
DAT BRUI-
SEND ELAN!
Kalfortkermis was op-
nieuw echt een topper, 
als voorzitter van  Kalité 
geniet ik elk jaar volop 
van  het enthousiasme 
van zovele Kalfortenaren. 

Gelukkig is de laatste jaren nog heel wat meer te beleven in 
onze gemeente. Denken we maar aan de vele evenemen-
ten, zoals de Zomer van Puurs-Sint-Amands, nu in alle acht 
woonkernen, Pukema, Park Fort Liezele met Bar Baraque, 
Winterbar met ijspiste, het nieuwe CC Binder dat ook activi-
teiten in andere woonkernen zal organiseren,… . Het is leuk 
in zo’n bruisende gemeente te wonen, gewoon super! Dus, … 
verder doen #teamkoen! 

IK GELOOF STERK IN HET 
ELAN VAN #TEAMKOEN
Als vroegere uitbater van ’t Hoefijzer bloedt mijn hart dat 
Oppuurs geen café meer heeft. Ik geniet volop van het 
bruisende verenigingsleven, maar ons dorp verdient meer. 

Nieuwe impulsen zijn nodig 
om van Oppuurs meer dan 
ooit een gezellige en le-
vendige leefgemeenschap 
te maken. Met zijn visie en 
energie, maar ook met zijn 
ervaring in Puurs, biedt Koen 
en zijn team hiervoor de 
beste garanties.

René Punt en Annie Roden

Didier Aerts

Bjorn Cloostermans
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#TEAMKOEN HEEFT VISIE EN DAADKRACHT
“De voorbije jaren heb ik mijn geboortedorp Ruisbroek positief zien veranderen; mooi 
heraangelegde straten en diverse woonprojecten in het groen. Nu woon ik graag in het 
landelijk Lippelo. Een hechte leefgemeenschap waarin ieder, jong en oud, elkaar vindt 
zowel in het verenigingsleven (Chiro, Okra, Landelijke Gilden, Harmonie,...) als in de ver-
schillende sportverenigingen en last but not least ook in onze kleine dorpsschool Libos 
onder de kerktoren. Met initiatieven vanuit de fusie Puurs-Sint-Amands vertrouwen we 
erop dat de “verbinding” tussen iedere inwoner binnen de fusiegemeente zich verder 
aangenaam zal ontwikkelen.”

RUISBROEK IS 
EEN MOOI DORP
Ons dorp Ruisbroek herleeft. Na de 
geslaagde herinrichting van heel 
wat straten is de realisatie van het 
Leipark op de oude Vabor-site een 
schot in de roos : mooie woningen 
rond een parkje, een nieuw woon-
en zorgcentrum en uitbreidingskan-
sen voor de school. Gewoon prach-
tig! Ook het parkdomein Hof ter 
Zielbeek is enorm opgewaardeerd. 
En nog is het niet gedaan. Bin-
nenkort start de heraanleg van de 
Sint-Katharinastraat en omgeving, 
met nieuwe fietspaden. Met De 
Nieuwe Ark beschikken we over een 
gezellig en comfortabel diensten-
centrum voor jong (muziek- en te-
kenschool) en oud (cursussen). Onze 
jongeren beschikken over prachtige 
nieuwe lokalen in Kaardijk. #team-
koen doet Ruisbroek openbloeien, 
dus aarzel ik op 14 oktober niet!

Ludo Van Loon

Tamara Smets
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    ZORG DRAGEN 
   VOOR ONZE OUDEREN, 
ZORG-DRAGENDE OUDEREN WAARDEREN
Wie ouder wordt, heeft vroeg of laat meer zorg nodig, bij voorkeur in de eigen buurt en door 
een bekend gezicht. Heel wat van onze senioren zijn erg geëngageerd: niet alleen in één 
van onze talloze verenigingen, maar bijvoorbeeld ook als mantelzorger. Bovendien maken 
grootouders met heel veel plezier tijd vrij om op hun kleinkinderen te passen en hen heel 
wat bij te leren. 
De uitspraak dat ‘niemand zo druk bezet is als een gepensioneerde’, blijkt dan ook vaak 
waar. Sommige senioren happen geregeld naar adem bij al die drukte. 
Net daarom willen we als gemeente sterk blijven investeren in ondersteunende diensten, 
denk maar aan poetsdiensten en het bezorgen van warme maaltijden. Op die manier willen 
we ervoor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven en verlichten we de 
taken van mantelzorgers. De mantelzorgpremie toont onze waardering voor hun onmisbaar 
vrijwilligerswerk. 
Een erg waardevol en gewaardeerd initiatief is het voorzien van dagopvang voor bejaarden in 
een huiselijke sfeer. Dit kan bijvoorbeeld een belangrijk verschil maken wanneer één van de 
beide partners veel minder mobiel is en de wederhelft dan ook eens een dagje op pad kan 
zonder zorgtaken te moeten opnemen.  

ZO LANG MOGELIJK WONEN IN EIGEN BUURT
Om onze oudere bewoners toe te laten zo lang mogelijk in eigen buurt te wonen, investeren 
wij voortdurend in kwalitatieve wooneenheden voor onze senioren en dit zowel in assis-
tentiewoningen als in woonzorgcentra. Zo willen we de komende jaren een aantal assisten-

tieflats van de eerste generatie grondig vernieuwen. Aangepast 
wonen bieden we graag zo dicht mogelijk bij de gekende 
woonomgeving. Daarom zijn de voorbije jaren, in samenwer-
king met privé-partners, verschillende nieuwe projecten gestart 
in diverse woonomgevingen, zoals de Botanic in Breendonk, 
het  Leipark in Ruisbroek en binnenkort in Kalfort en andere 
leefgemeenschappen. In onze woonzorgcentra zorgen we er 
dan weer voor dat er voldoende mogelijkheden zijn voor een 

korte opvang, zodat de mantelzorger even adempauze 
krijgt.
De voorbije jaren kwam de problematiek van de vereen-
zaming steeds vaker in de media. In onze gemeente zijn 
we daarom onder meer  met een 80+-project gestart, 
waarbij vrijwilligers 80-plussers aan huis bezoeken en 
hen actief uitnodigen voor de activiteiten in de dien-
stencentra. Daarnaast betrekken we artsen en thuisver-
pleging actief om tekenen van vereenzaming tijdig te 
signaleren. 
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173.	 Actieve	seniorenraad	|	werkt	prima

174.	 Jaarlijks	seniorenfeest	|	groot	succes

175.	 Knelpuntenwandelingen	senioren	|	worden	opgevolgd

176.	 Ondergronds	brengen	nutsleidingen	|	gerealiseerd

177.	 LED-Lampen	als	openbare	verlichting	|	in	volle	uitvoering

178.	 Wagenpark	gemeente	Puurs	|	up	to	date

179.	 Oplaadpunten	elektrische	wagens	en	fietsen	|	in	uitvoering

180.	 Reorganisatie	klantendienst	|	gerealiseerd

181.	 Digitalisering	gemeentelijke	administratie	|	in	uitvoering

182.	 Renovatie	oud-gemeentehuis	Ruisbroek	|	gerealiseerd

183.	 Ambtenaar	lokale	economie	knap	aanspreekpunt	voor	ondernemers

184.	 Uitgifte	cadeaubon/P-bon	|	gerealiseerd

185.	 Organisatie	MOP-acties	met	de	scholen	|	gerealiseerd

186.	 Energiescan	voor	energiezuinig	wonen	|	gerealiseerd

187.	 Energieboekhouding	gemeentelijke	gebouwen	|	gerealiseerd

188.	 Vernieuwing	containerpark	|	gerealiseerd

189.	 Aanbod	van	goedkope	compostvaten	|	gerealiseerd

190.	 Aanpassen	subsidies	groene	energie	|	gerealiseerd

191.	 Zonnepanelen	op	Bib	|	gerealiseerd

192.	 Zonnepanelen	op	DNA	|	gerealiseerd	

193.	 Projectsubsidies	bouw/renovatie	jeugdlokalen	|	loopt	prima

194.	 Uitbreiding	uitleendienst	|	gerealiseerd

195.	 Deelname	Dag	van	de	Poëzie	|	gerealiseerd

196.	 Vernieuwing	subsidies	flankerend	onderwijsbeleid	|	gerealiseerd

197.	 Invoering	mantelzorgpremie	|	gerealiseerd

198.	 Organisatie	11-novemberplechtigheid	|	gerealiseerd

199.	 Erfgoedcel	|	gerealiseerd

200.	Organisatie	dementiecafé	|	gerealiseerd

201.	 Puurs-Sint-Amands	hartveilig	met	AED-toestellen	|	gerealiseerd

202.	 Vrijwilligersavonden	|	gerealiseerd

203.	 Masterplan	Tuinen	van	Puurs	|	schitterend	goedgekeurd	plan

204.	Bouw	nieuw	CC	Binder	|	gerealiseerd

205.	 Bouw	nieuw	academiegebouw	met	Sjabi	|	plan	ingediend

206.	Bouw	parochiesecretariaat	|	in	uitvoering

207.	 Nieuwe	ondergrondse	parking	centrum	|	plannen	worden	uitgewerkt

208.	 Actief	pandenbeleid	|	loopt	stevig

209.	Grondige	renovatie	Scouts	Ruisbroek	|	gerealiseerd

210.	 Aanwezig	op	sociale	media	|	gerealiseerd	

211.	 Klantvriendelijke	onthaalbalie	gemeentehuis	|	gerealiseerd

212.	 Gebouw	voor	buitenschoolse	kinderopvang	Oppuurs	|	gerealiseerd

213.	 Nieuwe	locatie	buitenschoolse	kinderopvang	Sint-Amands	|	gerealiseerd	

214.	 Nieuwe	locatie	voor	buitenschoolse	kinderopvang	Lippelo	|	gerealiseerd	

215.	 Jaarlijkse	marktactiedag	promoot	de	markt	Sint-Amands	|	gerealiseerd	

216.	 Kerkenplan	|	opgesteld

RIJK 
  ERFGOED
Puurs-Sint-Amands heeft een rijk verleden. Eerst en 
vooral zijn er veel beschermde monumenten. Denken 
we maar aan het Veerhuis in Sint-Amands, de Merlegat-
hoeve en het hof van Coolhem in Kalfort, de kerken van 
Puurs en Lippelo, … Al deze gebouwen krijgen een 
bescherming vanuit Vlaanderen. Maar daarnaast han-
teert de gemeente ook een meer uitgebreide erfgoed-
inventaris van beschermenswaardige gebouwen. 
Daarnaast heeft onze gemeente belangrijke musea, 
zoals het internationaal bekende Verhaerenmuseum in 
Sint-Amands, dat vanaf volgend jaar een gemeentelijk 
museum wordt. En natuurlijk het belevingsmuseum van 
fort Liezele, dat inzet op de levensechte ervaringen van 
haar bezoekers. Dit bouwen we als gemeente verder uit 
in samenwerking met de vzw memoriaal fort Liezele.
Niet alle erfgoed hangt vast aan gebouwen. Onze 
gemeente verdient daarom een degelijk erfgoeddepot. 
In de kapel van CC Binder wordt dit erfgoeddepot 
uitgebouwd tot bewaarplaats, maar ook tot plaats waar 

het erfgoedarchief stap 
voor stap ontsloten kan 
worden voor toekomstige 
generaties.
Ons immaterieel erfgoed 
vergeten we zeker niet. 
Dat laat zich natuurlijk 
niet vangen in papier of 
steen, maar leeft voort 
door de levende traditie 
in verenigingen. Als we 
dit willen bewaren is het 
onze taak om heem-
kundeverenigingen te 
blijven ondersteunen.
 

> WAT DEDEN WIJ VOOR U?
Meer dan 

1 project per 

week!
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BLIJVEN INZETTEN OP 
EEN GEZONDE GEMEENTE
De voorbije jaren hebben we vanuit de gemeente heel wat initiatie-
ven genomen om de gezondheid van onze inwoners te ondersteu-
nen. Denk maar aan de acties rond val- en drugpreventie, stoppen 
met roken en minder alcohol drinken.

De komende jaren willen we, in samenwerking met het lokaal 
gezondheidsoverleg (LOGO), op dit elan verder gaan. 
Een recente gezondheidsactie was die rond de 10.000 stappen. 
Om onze bevolking meer aan te zetten tot bewegen, willen we het 
aantal stappen tussen openbare gebouwen visualiseren. We willen 
ook het sporten in groep aanmoedigen, zowel door sportver-
enigingen te ondersteunen als nieuwe initiatieven te stimuleren, 
zoals yoga of jogging in het park fort Liezele, de sport-je-fit-dag, 
of het voetbaltornooi en de loopwedstrijd in samenwerking met 
de scholen. We sporen onze bevolking ook actief aan om deel te 
nemen aan gezondheidscampagnes zoals Tournee Minerale en de 
inentingscampagne tegen griep.

VOOR EEN HARTVEILIGE GEMEENTE 
Onze gemeente wil ook een hartveilige gemeente zijn. Daarom 
blijven we investeren in de aankoop van AED-toestellen, om de 
doelstelling te halen om binnen de 750 meter altijd zo’n toestel ter 
beschikking te hebben. We bieden onze inwoners ook vorming aan 
in het gebruiken van deze levensred-
dende toestellen.
Samenwerken met onze scholen doen 
we trouwens ook voor andere gezond-
heidsthema’s, zoals alcoholpreventie, 
de strijd tegen drugs, gameverslaving, 
sexting,… De komende jaren willen we 
in het bijzonder ook inzetten op het 
psychologisch welzijn bij jongeren. 
Een initiatief als het Rode Neuzenhuis 
kan hierbij een voorbeeld zijn.
Naar onze oudere inwoners en hun 
omgeving toe is er de voorbije jaren sterk gewerkt rond dementie. 
Zo werden dementiecafés georganiseerd waarop informatie werd 
gegeven en aan ervaringsuitwisseling gedaan. We willen het label 
van dementievriendelijke gemeente halen. 
We zijn blij dat door een sterke regie de huisartsenwachtpost in 
Kalfort, naast de brandweerkazerne, is gebleven. Nabije en toegan-
kelijke zorg is belangrijk voor een goede dienstverlening. Met de 
huisvesting van het Rode Kruis in hetzelfde nieuwe gebouw slaan 
we twee vliegen in één klap.

LIPPELO BOVEN!
Als geboren en getogen jonge Lippelonaar hou ik 
van de grote samenhorigheid in ons dorp, met heel 
veel initiatieven van de vele dynamische vereni-
gingen. Ik ben fier op ons mooi Lippelobos en de 
meanderende Grote Molenbeek. 
Ik ben zeker dat de nieuwe gemeente ons mooi 
dorp nieuwe kansen biedt. Respect voor onze natuur 
en investeringen in de juiste infrastructuur voor 
jong en oud in een 
gezellige dorps-
kern, rond onze 
vernieuwde kerk. 
#teamkoen biedt 
hiervoor de 
garantie.

DUURZAAM 
MILIEUBELEID IS MEER 
DAN EEN SLOGAN
“De klimaatverandering vereist een alert beleid, ook 
op lokaal niveau. Gelukkig is er al jarenlang een inte-
graal waterbeleid in onze gemeente, met aanleg van 
gescheiden rioleringen en een hoge zuiveringsgraad 
van meer dan 90%. Ook ben ik blij dat Koen niet al-
leen het burgemeesterconvenant om de CO2-uitstoot 
drastisch te verminderen  onmiddellijk ondertekend 
heeft, maar vooral dat concrete maatregelen het 
gevolg zijn. Denken we maar aan de zonnepanelen op 
de gemeentegebouwen, de LED-lampen voor open-
bare verlichting, de vele sensibiliseringscampagnes, 
zoals See2do voor beter isolatie. Mooi zo, en nu nog 
een tandje bijsteken om participatie in windturbines 
en zonnepane-
len mogelijk te 
maken, en elek-
trische auto’s en 
autodelen te sti-
muleren. Ik geloof 
in de daadkracht 
van #teamkoen!”

Tessa 
Van Peer

Jasper 
Van Buggen-

hout

GETUIGE
#TEAMKOEN
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KUNSTACADEMIE, 
KWEEKVIJVER VAN TALENT
In onze dynamische gemeente willen we dat mensen hun talenten 
kunnen ontwikkelen. Daarom zetten we in op de kunstacademies, 
waar leerlingen zich creatief uitleven. Zo spelen we in op de nieuwe 
kansen van het decreet deeltijds kunstonderwijs: we zullen leerlingen 
vanaf 6 jaar les aanbieden.

Daarnaast blijven we inzetten op 
de decentrale werking van onze 
kunstacademies met lessen in de 
verschillende woonkernen: Breen-
donk, Ruisbroek, Sint-Amands, 
Oppuurs en Puurs. Door deze 
geografische spreiding verlagen 
we de drempel om deel te nemen.
We onderzoeken ook de mogelijk-
heid om naar één grote koe-
pel-kunstacademie Klein-Brabant 
te evolueren. Eén kunstacademie 
waarbij zowel muziek, woord, 
dans als beeld aangeboden wordt 
met een sterke lokale binding.

Samen met SJABI maken we vanaf 2019  werk van een “brede school”, 
waarbij de vernieuwde gebouwen ook dienst kunnen doen  als acade-
miegebouw voor het deeltijds kunstonderwijs in Puurs. 
 

MEER DAN EEN 
 BOEKENMAGAZIJN
In 2014 werd de bibliotheek van Puurs de derde beste bibliotheek 
van Vlaanderen. Daar mogen we fier op zijn.  In Sint-Amands 
scoort de bibliotheek dan weer zeer goed in het bereiken van de 
schoolgaande jeugd. Hierdoor ligt de leesvaardigheid van de leer-
lingen boven het Vlaamse gemiddelde.
De bibliotheek is de ideale plaats om kinderen en jongeren te 
stimuleren met lees-bevorderende activiteiten. We streven er 
daarom naar om een toegankelijke bib voor alle lagere scholen 
te zijn. Schoolbezoeken zijn een ideale manier om deze band te 

versterken.
Maar ook voor senioren 
is de bibliotheek een 
belangrijke plaats. Ons 
online bestelsysteem 
breekt in deze leeftijds-
groep meer en meer 
door. Toch merken we 
dat de fysieke verplaat-
sing voor enkelen van 
hen een noodgedwon-
gen stop betekent voor 
hun jarenlange lees-
plezier. We willen dan 
ook boeken aan huis 
brengen.

Ook al schafte Vlaanderen in 2016 de bibliotheekverplichting voor 
gemeentes af, wij blijven in onze bibliotheek investeren. Ze is 
immers meer dan een boekenmagazijn, maar een verzamelplaats 
van kennis. Een antwoord geven op het nut van een bibliotheek in 
het huidige digitaal infotijdperk,  blijkt niet eenvoudig te zijn. We 
moeten breder kijken dan vroeger. Daarom zal onze bibliotheek 
meer en meer vervellen tot een digitaal info- en leercentrum. 
 

STERK GELOOF IN DE FUSIEGEMEENTE 
EN #TEAMKOEN
“In 2000 fusioneerde mijn DVV-kantoor in Sint-Amands met het DVV kantoor te 
Puurs. Ik zie heel wat gelijkenissen in die zin dat ik rotsvast overtuigd ben dat de 
fusie beide gemeentes zal versterken. Ik heb er alle vertrouwen in dat #teamkoen 
de nieuwe gemeente zal uitbouwen tot een dynamische, bruisende gemeente 
waar iedereen, jong en oud, zich zal thuis voelen in de 8 verschillende woonker-
nen en kansen zal creëren voor zelfstandigen en ondernemers.”

BIBLIOTHEEK 

Bart Pauwels
GETUIGE

#TEAMKOEN

FIJN, DIE ONDERSTEUNING 
VOOR VERENIGINGEN
“Als voorzitter van de Landelijke Gilde Liezele doen we dik-
wijls beroep op de gemeentelijke diensten, zeker voor onze 
prachtige Liezelse plantenmarkt op Paasmaandag. Altijd 
worden de gevraagde materialen  en allerlei technische 

ondersteuning stipt geleverd. 
Onze samenwerking verloop 
vlot. Het is toch wel handig als 
je weet dat het gemeentebe-
stuur zo achter de verenigingen 
staat. Omdat ik de samenwer-
king met de gemeente ten volle 
apprecieer, steun ik voor de 
volle 100% #teamkoen!

Walter Lemmens
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ONDERWIJS OP MAAT 
 VAN ELKE JONGERE
In onze gemeente willen we kleuter- en lager onderwijs aanbieden 
‘onder elke kerktoren’: zo dicht mogelijk bij onze inwoners. Dit zorgt 
er immers voor dat de verplaatsingen naar school kort blijven, en 
daardoor vaker met de fiets of te voet kunnen. 
We ondersteunen onze scholen op een gelijkwaardige manier, zon-
der onderscheid, via een basissubsidie en materiële ondersteuning.
Een erg mooi project is dat van de brede school. Daarbij wordt 
schoolinfrastructuur die normaal ‘s avonds leeg staat, maximaal 
gebruikt door verenigingen en de lokale gemeenschap. Dit concept 
zal nog aan belang winnen. Zo zullen we samen met Sjabi het 
academiegebouw optrekken, waar tijdens de dag Sjabi les geeft en
 ’s avonds de kunstacademie haar plek vindt. Ook voor het nieuw-
bouwproject van de Krinkel willen we eenzelfde weg opgaan.
We vinden het als gemeente belangrijk om met alle scholen een 
nauw contact te hebben. Het scholenoverleg is dan ook een waarde-

volle manier om met de scholen van gedachten te wisselen. We zijn 
immers in heel wat dossiers partners, denk maar aan het conve-
nant veilige schoolomgeving, de korte voor- en naschoolse opvang.
Ook werken we samen rond schoolroutekaarten, de ondersteuning 
van de gemachtigde opzichters en de zone 30-inrichting van onze 
schoolomgevingen.

VEILIGE EN KWALITATIEVE SCHOOL-
GEBOUWEN ÉN -OMGEVINGEN!
De komende jaren willen we blijven bewaken dat onze scholen zich 
in kwalitatieve en veilige gebouwen bevinden. De middelen hier-
voor worden op het Vlaamse niveau verdeeld, maar als gemeente-
bestuur doen we er al-
les aan om hun vragen 
mee te ondersteunen. 
Denk hierbij maar aan 
de recente bouwpro-
jecten van de scholen 
in Sint-Amands, Puurs, 
Oppuurs en Ruisbroek.
Verkeersveiligheid 
aan de schoolpoort 
en de luchtkwaliteit 
door autoverkeer op 
piekmomenten zijn thema’s die de voorbije jaren meer en meer 
zijn beginnen leven. We willen onderzoeken waar in onze gemeente 
het nodig, nuttig en haalbaar is om schoolstraten te creëren, die bij 
het begin en het einde van de schooldag even afgesloten worden. 
Zwaar vervoer en doorgaand verkeer moeten sowieso zoveel moge-
lijk geweerd worden uit schoolomgevingen. 
 

EEN HART VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP
“Mensen met een beperking worden nog te veel gezien als ‘anders’, hoewel zij evenveel aandacht 
verdienen als alle andere inwoners. Als opvoeder-begeleider (Steven) en als papa (Franky) zijn wij tevreden 
over de manier waarop onze gemeente zijn faciliteiten openstelt voor onze ’gasten’. Zowel het dagcentrum 
en tehuis Flegado, werkplaats Flexpack als tehuis ’t Onzent kunnen ieder volgens zijn behoefte rekenen op 
gemeentelijke ondersteuning. De noden van de inwoners veranderen en wij zijn ervan overtuigd dat ook in 
de toekomst de ploeg van Koen op deze behoefte zal trachten in te spelen, dus ook van inwoners met een 
beperking. Samen in vol vertrouwen verder!

Franky Van der Wilt en Steven De Kerf
GETUIGE
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217.	 Urnenvelden	uitgebreid	op	de	drie	begraafplaatsen

218.	 Aanleg	speelbos	in	Oppuurs	|	in	uitvoering

219.	 Aanleg	verschillende	hondenweides	|	gerealiseerd

220.	 Uitbreiding	sportcentrum	Oppuurs	met	2	voetbalpleintjes	|	in	uitvoering

221.	 Bouw	van	het	multifunctionele	GC	De	Nestel	|	gerealiseerd

222.	 Jeugd	kan	langer	fuiven	in	geluidsdichte	GC	De	Nestel	

223.	 Speeltuin	achter	GC	De	Nestel	|	vernieuwd

224.	 Academie	voor	muziek,	woord	en	dans	|	verhuisd	naar	De	Leest

225.	 Tekenacademie	|	verhuisd	naar	De	Leest	

226.	 Geluidsdicht	repetitielokaal	in	De	Leest

227.	 Sanitair	en	toiletten	van	SK	Sint-Amands	|	heringericht

228.	 Daken	van	sporthal	en	turnzaal	|	gerenoveerd

229.	 Wipmaatschappijen	|	samengebracht	op	één	locatie

230.	 Sportkampen	voor	de	jeugd	|	succesvol!

231.	 Drakendorp,	paaseieren-	en	snoepjesworp	|	elk	jaar	veel	kinderen!

232.	 Nieuwe	speeltuin	in	verkaveling	De	Kuer	|	gerealiseerd

233.	 Artistieke	speldagen	voor	kinderen	en	tieners	|	georganiseerd

234.	 Uitbreiding	skatepark	SA	|	gerealiseerd

235.	 Jaarlijkse	buitenspeeldag	zet	buiten	spelen	in	de	kijker

236.	 De	fuifcultuur	wordt	ondersteund	met	onder	meer	een	fuifboks	

237.	 Jaarlijkse	infrastructuurtoelage	van	25.000	euro	voor	het	jeugdwerk

238.	 Sint-Amands	geprofileerd	als	dorp	van	water	en	woord	|	met	succes!

239.	 Sint-Amands	als	poëziedorp	geaccentueerd	met	jaarlijks	dorpsgedicht

240.	Feestjaar	voor	Verhaeren	in	2016	|	groot	succes

241.	 Bezoek	van	het	koningspaar	was	hét	toppunt	in	Verhaerenjaar	2016

242.	 Evenement	Kaaifeest	|	sterk	product!

243.	 Boekenmarkten	logistiek	ondersteund	|	succes!

244.	 SAmagazine	vervangt	verouderd	gemeentelijk	informatieblad	

245.	 Verenigingen	en	scholen	promoten	activiteiten	via	‘UIT-krant’

246.	 ‘Vuurvreter’	wordt	gesmaakt	jongerenkatern	bij	SAmagazine

247.	 Draadloze	data-uitwisseling	tussen	gemeentelijke	sites	|	gerealiseerd

248.	 Twee	maal	per	jaar	overleg	met	alle	schooldirecties	|	werkt	prima

249.	 Groot	fietsexamen	voor	scholen	|	succes

250.	 Opmaak	schoolroutekaarten	|	gerealiseerd

251.	 LED-borden	schoolomgeving	Oppuursdorp	|	gerealiseerd

252.	 Verkeersveilige	maatregelen	in	Lippelodorp	ter	hoogte	van	de	school

253.	 Er	werd	geïnvesteerd	in	nieuwe	fietsenstallingen

254.	 Mastermobiliteitsplan	weert	doorgaand	verkeer	uit	dorpskernen

255.	 Vrachtwagenroute	|	gerealiseerd	

256.	 Bussen	voor	onze	senioren	naar	Griffelrock	in	Antwerpen	|	ingelegd

257.	 Nieuwjaarsreceptie	op	het	Dorpshart	&	de	Kaai	|	groot	succes

258.	 Het	Zorgbedrijf	Klein-Brabant	opgericht	|	werkt	prima

259.	 Werking	WZC	Ter	Schelde	|	loopt	prima

260.	OCMW-gebouw	omgedoopt	tot	Sociaal	Huis	Sint-Amands

> WAT DEDEN WIJ VOOR U?

  LEEFBAAR
WONEN, ONTSPANNEN, 
 WERKEN
Een goede ruimtelijke ordening is belangrijk voor een 
kwalitatieve woonomgeving. We moeten de schaarse 
ruimte goed verdelen, zodat de verschillende functies 
(wonen, werken, landbouw, recreatie en natuur) goed 
tot hun recht komen. Dit zijn onze leidraden voor een 
ander ruimteplan in onze nieuwe gemeente.

OPEN RUIMTE
Wij willen de schaarse open ruimte maximaal bescher-
men. Vandaar dat we minder goed gelegen woon-
gebieden en watergevoelige gebieden gaan herbestem-
men naar open ruimte.
Gezond evenwicht tussen economie en groen.
Met Winning en Ooievaarsnest komen er nog twee 
KMO-zones bij; regionale industriezones zijn er 
voldoende in onze gemeente. Bovendien worden de 
woongebieden gebufferd tegenover de industrie. Ook 
worden onze groendomeinen verder uitgebreid en 
planten we een bos in Breendonk en Oppuurs.

GEVARIEERD WOONAANBOD
Wonen moet betaalbaar blijven. Via kernversterkende 
projecten zorgen we voor een voldoende groot en 
gevarieerd woonaanbod voor jong en oud, van bouw-
kavels tot sociale koopwoningen en huurwoningen. We 
moedigen nieuwe woonvormen, zoals co-housing en 
kangoeroewoningen, aan.

LEEFBARE DORPSKERNEN
Verfraaiing van onze dorpen is onze topprioriteit! Een 
creatieve groenaanleg, mooi straatmeubilair en nieuwe 
terrassen maken onze dorpsstraten aangenamer. 
Desolate plekken worden opgeruimd.

SNELLE DOSSIERS
We staan voor een sterke dienst omgeving, die de 
dossiers op een snelle en professionele manier voor 
onze inwoners en investeerders afhandelt.
 

Meer dan 

1 project per 

week!
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VEILIGE 
GEMEENTE

In Puurs-Sint-Amands moet elke inwoner een 
veilig gevoel hebben. Daarom investeren we in 
een daadkrachtige politie. Dat doen we met een 
duidelijk veiligheidsplan met prioriteiten. Ons 
plan zet in op zowel preventie als handhaving én 
op nazorg en bijsturing.

PREVENTIE
Ieder probleem dat vermeden wordt, is er één 
minder om op te lossen. Daarom is de eerste 
stap preventie. Zo maken wij al jaren gebruik 
van een cameraschild. Aan alle grenswegen van 
onze zone registreert een slimme ANPR-camera 
de nummerplaat van wagens. Wanneer er dan 
inbraken gemeld worden, zijn we snel in staat 
om verdachten op te sporen. Dit leverde al heel wat concrete 
resultaten op!
Daarnaast willen we de sociale controle verhogen. In een BIN 
(buurtinformatienetwerk) werken gemeente, politie én burgers 
samen om de veiligheid in hun woonomgeving te verhogen. 
De vrijwilligers worden met een telefoontje of met een mail ge-
waarschuwd om extra waakzaam te zijn. Op dit moment werkt 
dit al goed in 3 zones, maar we rollen dit verder uit. 
Tot slot houdt een alerte Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) 
radicalisme in het oog. In samenwerking met gemeente, 
politie, scholen en andere betrokken organisaties worden 
personen die dreigen te radicaliseren nauwlettend opgevolgd. 
Zo kan men ingrijpen voordat het uit de hand loopt.

HANDHAVING
Wanneer het dan toch mis loopt, is een kordate handhaving 
nodig. Aangestuurd vanuit een centraal gelegen politiekantoor 
kunnen zichtbare wijkagenten en mobiele patrouilles snel en 

correct ingrijpen bij 
verkeersovertredingen 
en overlast, maar ook 
het menselijke contact 
bewaren. Op overlast-

NAAR SENIOREN WORDT GELUISTERD
Als actieve senior voel ik mij thuis in onze gemeente. Er wordt naar ons geluisterd dankzij 
een actieve seniorenraad. Ik apprecieer sterk de mooie investeringen in toegankelijke 
en ruime infrastructuur, waar verenigingen kunnen van gebruik maken tegen menselijke 
prijzen. Als okra-voorzitter in Sint-Amands  en lid van de regionale LG-senioren weet ik 
zowel GC de Nestel in Sint-Amands als het nieuwe CC Binder in Puurs sterk te waarderen. 
Als senioren worden we niet vergeten! Dus… alle vertrouwen in #teamkoen!

HET LANDELIJKE WORDT 
GEWAARDEERD
“Onze gemeente is in volle verandering! Wat ik sterk appreci-
eer, is dat het landelijke karakter zoveel mogelijk wordt gevrij-
waard. Zo komen nieuwe woningen in inbreidings-gebieden in 
of rond de kern en wordt de industrie gevestigd rond de N16. 
Open ruimte wordt bewaard en als paardenliefhebber vind ik 
het leuk dat er in deze gebieden ook aandacht is voor hobby-
landbouw en het houden van 
paarden. Bovendien waar-
deer ik erg dat de gemeente 
onze paardenvereniging de 
kans geeft om een mooie 
ruiterhal te bouwen in het 
nieuwe sportpark. Ik geef 
aan de ploeg van Koen de 
kans om verder te besturen!”

gevoelige plaatsen voorzien we 
extra toezicht met bewakingsca-
mera’s. Dankzij onze Gemeentelij-
ke Administratieve Sancties (GAS) 
krijgen de daders van overlast snel 
een bestraffing. Zo moeten we 
niet op de rechtbank wachten.

NAZORG EN 
BIJSTURING
Wie slachtoffer is, moet geholpen 
worden. Die nazorg gebeurt door 
een menselijke en professionele 
slachtofferhulp. Door alle misdrij-
vendata te monitoren, kunnen we 
ons veiligheidsplan bijsturen en 
verbeteren. Zo merken we in onze 
gemeente al jaren een daling van 

het aantal verkeersongevallen in de dorpskernen, door een slimme herin-
richting van de weginfrastructuur. Ook stellen we een daling van het aantal 
inbraken vast binnen de hele gemeente. Door keer op keer verstandig om 
te gaan met de data, worden knelpunten duidelijk en kunnen we beter en 
beter preventief werken en misdrijven oplossen voor ze plaatsvinden. 
 

Paul Caluwé

Antoine Steenhuyse
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BESTUREN SAMEN MET JOU
De fusie betekent een hele organisatorische omwenteling. Maar voor ons blijft 
inspraak, participatie en co-creatie belangrijk. 
Een goed en open informatiebeleid via infovergaderingen en infomarkten zorgt 
ervoor dat inwoners geïnformeerd zijn over de toekomstige projecten in hun 
eigen buurt.  Deze buurtgerichte aanpak kunnen we ook projectgericht doen.
Tegelijkertijd voorzien we in een permanent proces, door de uitvoering van 
het meerjarenbeleidsplan te publiceren op de website. We maken werk van 
participatie aan het beleid. Samen met de bestaande adviesraden (jeugdraad, 
seniorenraad, …) maken we de oefening op welke wijze ze de meest functionele 
bijdrage kunnen leveren. Het is van belang om de opgebouwde expertise niet 
verloren te laten gaan, maar we willen nog een stap verder gaan. Wij willen 
graag met wijkraden samenwerken die participatief nadenken over de 
uitbouw (bv. welk of waar een speelpleintje) en onderhoud van de wijk of 
buurt. Tot slot willen we de hoogste trap van participatie blijven benutten: 
co-creatie. De gemeente en verenigingen of vzw’s werken samen: de 
gemeente regisseert en ondersteunt de vereniging of vzw, onder meer op 
financieel vlak, bij de realisatie van het project. De vereniging draagt de eind-
verantwoordelijkheid en staat achteraf ook in voor het beheer ervan. Klimax 
Breendonk en dorpshuis Vrededaal in Kalfort zijn hiervan mooie voorbeelden. 
Op die manier willen we ook het sportpark realiseren.  

OPEN COMMUNICATIE
Een open en duidelijke communicatie zorgt voor transparantie. Vanuit onze nieuwe 
gemeente zetten we daarom in op de juiste communicatiemix.  We zorgen voor een 
aanbod, zowel op papier als digitaal. Zo bereiken we vlot alle inwoners, ongeacht leef-
tijd of opleidingsniveau.
We bouwen onze website verder uit tot de digitale en levendige informatie-hub. 
Duidelijkheid en toegankelijkheid zijn hierbij de kernwoorden. In één oogopslag moet 
iedereen kunnen zien waar hij of zij de nodige informatie kan vinden, maar ook weten  
wat er leeft. We schaven het interactieve deel verder bij tot een volwaardig digitaal loket.
Daarnaast gaat Puurs-Sint-Amands mee met zijn tijd. We zorgen voor een sterke 
social-mediastrategie, over de verschillende platformen heen. Zowel via facebook, 
twitter als instagram gaan we in dialoog met onze inwoners. Ook de gemeentelijke 
digitale nieuwsbrief valt in je elektronische brievenbus.
In je fysieke brievenbus mag je een maandelijkse gemeentelijke publicatie verwachten. 
Met ons tweemaandelijks gemeentelijke 
magazine houden we je graag op de hoogte 
van de plannen en realisaties in onze nieuwe 
gemeente. De andere maand ontvang je de 
Uit in Puurs-Sint-Amands zodat je alle activi-
teiten in onze bruisende leefkernen kent.
Tot slot zetten we met een doordacht marke-
tingplan onze nieuwe gemeente op de kaart. 
Dit zal ons helpen om nieuwe bedrijven aan 
te trekken, onze fierheid te verhogen en onze 
nieuwe gemeentelijke identiteit (in al haar 
verschillende facetten) te versterken.
 

CULTUUR STERK 
MERK
Als lid van twee, toonaangevende 
muziekverenigingen in Sint-Amands, 
kan ik terugblikken op een succes-
volle periode tijdens de afgelopen 
jaren. Een enorme vooruitgang werd 
geboekt en dit was volgens mij niet 
mogelijk zonder een solide samen-
werking met de gemeente. Zij geeft 
ons bovendien een duwtje in de rug 
op vele vlakken, van cultuursubsidies 
tot materiële ondersteuning. Naast 
een degelijke repetitieruimte in 
Dorpshuis De Leeuw, is GC de Nestel 
ook een fantastische aanwinst voor 
onze concertuitvoeringen. Verder 
hebben we er met de viering van 25 
jaar cultuurraad alvast een topjaar 
opzitten op cultureel vlak. Maar wat 
nog belangrijker is: ik voel een grote 
appreciatie en fierheid vanuit het 
gemeentebestuur voor alles wat we 
realiseren. De trend is wat mij betreft 
gezet en de toekomst oogt mooi. Ik 
ben ervan overtuigd dat de nieuwe 
gemeente ons nog extra kansen zal 
bieden want 1 plus 1 is hier veel 
meer dan 2! Dus alle vertrouwen in 
#teamkoen! 

#TEAMKOEN STAAT VOOR EEN WARM EN 
VERBINDEND LIPPELO
“Telkens ik Koen uitnodigde, zij het voor onze kerstmarkt of voor ons jubilarissenfeest, 
was het antwoord onmiddellijk ja en was hij ook aanwezig. #teamkoen heeft dan ook de 
energie om mensen samen te brengen en met veel respect het vrijwilligerswerk te onder-
steunen. Ik geloof sterk in hun ambitie voor een warm en verbindend Lippelo.”

Anja Daelemans

Eddy Croes

GETUIGE
#TEAMKOEN
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FINANCIËLE 
   TOEKOMST OOGT MOOI!
De kas is goed op orde in de nieuwe fusiegemeente. De cijfers zijn 
duidelijk: de schuld daalt in beide gemeenten. Bij de start van onze 
nieuwe gemeente begin ’19 zal de totale schuld per inwoner 
(gemeente, OCMW én AGB) zowat 1.600 euro bedragen, ietwat 
onder het Vlaamse gemiddelde. Voor de gemeente alleen is de 

schuld zelfs lager dan 
1.000 € per inwoner. De 
voorbije jaren kenden de 
beide gemeenten samen 
een jaarlijks begrotings-
overschot van meer dan 
2 miljoen euro. Dat terwijl 
er flink werd geïnvesteerd 
én de belastingen daalden! 
Ook de komende jaren ziet 
het financiële plaatje er 
mooi uit, dankzij de sterke 
economische bedrijvigheid 
én de fusiebonus.

CONTAINERPARK, INFOBALIE,...
DIENSTVERLENING IS TOP!
“Onze gemeente wordt mooi en kent een nieuw elan: 
fantastisch!  Ik waardeer die hoogstaande dienstverle-
ning enorm. Neem nu de ruime openingstijden van het 
gemeentehuis, ook op zaterdag. De bib is zelfs op zondag 
open! Verder is er de efficiënte klantendienst en de goede 
opvolging van meldingskaarten, de ruime waaier aan 
beschikbare informatie, zowel digitaal als op papier.  Zeker 
ben ik gecharmeerd door de sterke sociale dienstverle-
ning: van goede kinderopvang voor jonge ouders tot ruime 
seniorenzorg voor oudere generaties. En niet te vergeten: 
we hebben in Puurs een prachtige waaier aan vrijetijds-
aanbod. De kers op de taart is voor mij het gloednieuwe 
comfortabele containerpark. Bij mijn eerste bezoek viel mij 
de correcte begeleiding door het personeel op. Voor mij 
zijn het goed opgeleide ‘containergidsen’: ze verduidelijken 
en helpen waar nodig.
Al meer dan 10 jaar zie ik in 
Puurs een echte constante 
in de dienstverlening: het
 is een mooi proces van 
continue verbetering. De 
volgende 6 jaar zie ik graag 
die verbetering verdergezet.
Prachtig werk, ploeg van 
Koen. Doorgaan op dit elan!“

STIMULI VOOR LOKALE ONDERNEMERS
“Wij hebben de voorbije jaren onze gemeente op een fantastische positieve manier zien 
veranderen: gezellige dorpskernen, een topdienstverlening, nieuwe vrijetijdsinfrastructuur 
en heel wat spetterende festiviteiten. Als lokale ondernemer vind ik het fantastisch dat wij 
gestimuleerd worden om onze kans te gaan. Zowel in Kalfort met brasserie Vrededaal als in 
Puurs met cultuurcafé De Kol in het nieuwe CC is dat voor mij prima gelukt. Toch wel leuk, 
een dynamisch gemeentebestuur met een enthousiast geloof in lokale ondernemers. 
Ja, ik geloof sterk in de dynamiek van #teamkoen.”

BEGRAAFPLAATSEN 
      WORDEN GROENE   
     STILTEPLAATSEN 
Aangename en goed onderhouden begraafplaatsen zijn 
een blijk van respect voor onze overledenen, en facili-
teren het rouwproces.  We willen onze begraafplaatsen 
de komende jaren verder laten evolueren naar park-
begraafplaatsen. Plaatsen waar de groene rust aanzet 
tot stilstaan, maar waar de serene schoonheid van de 
natuur ook een balsem op de wonde van het verlies kan 
zijn.  Een efficiënt onderhoud van deze begraafplaat-
sen blijft daarbij een prioriteit, ook nu het gebruik van 
pesticides niet meer toegestaan is. 
 

Voor gemeente en OCMW Puurs-Sint-Amands samen dalen de schulden 
van zo’n 56 miljoen euro in 2013, naar goed 30,5 miljoen euro in 2019. 
Zelfs als we de schulden van het Autonoom Gemeentebedrijf erbij 
tellen, dalen de schulden duidelijk, tot zowat 41,5 miljoen eind 2018. 
Hierdoor is onze gemeente financieel gezond. 
Maar door ons niet met een kille boekhoudersbril blind te staren op de 
schuldgraad, kunnen we met een warme ambitie investeren om onze 
gemeente beter te maken. Dit kan zonder dat de belastingen moeten 
stijgen. Integendeel, in 2019 zal de aanvullende personenbelasting 
zowel in Puurs als Sint-Amands tot 7,5% gedaald zijn!
Maar het werk is niet af. Het komende jaar harmoniseren we de 
bestaande belastingen. Zo vereenvoudigen we de reglementen en 
garanderen we de rechtvaardigheid in onze gemeentelijke fiscaliteit.
 

Hervé Van de Wouwer

Gaston Maes

GETUIGE
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VERENIGINGEN 
WORDEN IN DE WATTEN 
GELEGD!
“Als jarenlange enthousiaste vrijwilliger voor de 
Koninklijke VVH Lippelo kan ik terugblikken op 
een zeer vlotte samenwerking met de gemeen-
telijke diensten die altijd klaar stonden om onze 
werking te ondersteunen. Ik ben er zeker van 
dat in de nieuwe 
gemeente deze 
kwalitatieve 
service nog zal 
versterkt worden 
voor alle vereni-
gingen. Want ik 
geloof in #team-
koen.”

261.	 Aandacht	voor	Dag	van	verzet	tegen	armoede

262.	 Pastorie	van	Sint-Amands	heringericht	als	woongelegenheid

263.	 Charter	‘Gezonde	gemeente’	|	ondertekend

264.	 Subsidies	voor	socio-culturele	verenigingen	|	werden	verhoogd!

265.	 Samenwerkingsverband	ILV	Cultuur	Klein-Brabant	opgestart

266.	 Lokale	kunstenaars	forum	in	gemeentehuis	op	paastentoonstelling

267.	 Cultureel-toeristisch	project	‘Groote	Oorlog’	met	fietsroute	gerealiseerd

268.	 Autisme-vriendelijke	gemeente	|	gerealiseerd

269.	Granieten	ligstoelen	aan	De	Kaai	gerealiseerd

270.	 Aankoop	gronden	voor	parking	naast	de	Kaai	|	gerealiseerd

271.	 Werking	van	de	LIVC-cel	|	loopt	prima!

272.	 BE-alert	systeem	voor	alarmering	bevolking	|	operationeel

273.	 Basispolitiezorg	is	via	wijkagenten	gegarandeerd

274.	 ANPR-camera’s	bewaken	ons	grondgebied	tegen	criminaliteit

275.	 Camerabewaking	op	De	Kaai	en	aan	GC	De	Nestel	|	gerealiseerd

276.	 Camerabewaking	Dorpshart,	station	en	CC	Binder	|	gerealiseerd

277.	 Specifieke	camerabewaking	tegen	zwerfvuil	|	gerealiseerd

278.	 Speciale	acties	in	het	kader	van	inbraakpreventie	|	gerenderd

279.	 Invoering	Gemeentelijke	administratieve	sancties	(GAS)	tegen	overlast

280.	 Burgemeestersconvenant	|	ondertekend

281.	 Deelname	aan	provinciale	campagne	‘Klimaatneutraal	2020’

282.	 Zonnepanelen	op	gemeentelijke	gebouwen	Sint-Amands|		geplaatst!

283.	 Jaarlijkse	zwerfvuilactie	met	vrijwilligers	|	groot	succes!

284.	 Jaarlijkse	behaagactie	|	een	succes!

285.	 Duurzame	veiligheidsverlichting	op	de	Scheldedijk	|	in	uitvoering

286.	 Groene	meters	en	peters	bewaken	netheid	van	pleinen	en	groenperken	

287.	 Leegstandsregister	|	gerealiseerd

288.	 Uitbreiding	Stenenmolenlaan	|	goed	voor	29	nieuwe	bouwkavels

289.	 In	Patronaatstraat	|	ruimte	voor	6	kavels	en	12	openbare	parkeerplaatsen

290.	Woningen	Kouterpark	|	gerenoveerd

291.	 Verkaveling	Schrijverslei	|	gerealiseerd

292.	 Verkaveling	Schoenmakersstraat	|	gerealiseerd

293.	 Nieuwe	koopwoningen	Schoenmakersstraat	|	gerealiseerd

294.	 Renovatie	sociale	huurwoningen	in	P.	Van	Kerckhovenwijk	|	gerealiseerd

295.	 Renovatie	sociale	huurwoningen	in	Jan	Hallezlaan	gerealiseerd	

296.	Renovatie	sociale	huurwoningen	in	Sint-Janssraat	|	gerealiseerd

297.	 Nieuwe	sociale	huurwoningen	‘Spekkes’	|	gerealiseerd

298.	 Nieuwe	asfalttoplaag	voor	Oppuurseweg-Lippeloseweg	|	aanbesteed

299.	Nieuwe	asfalttoplaag	voor	Oude	Heirbaan	|	aanbesteed

300.	 Aanleg	parking	Kattestraat	naast	spoorweg	|	gepland

301.	 Asfaltlaag	voor	fietspad	tussen	spoor	en	parking	in	Kattestraat	|	gepland

302.	 Heraanleg	en	verkeersveiliger	maken	van	Kattestraat	|	gepland

303.	 Uitbreiding	parking	Jan	Van	Droogenbroeckstraat	|	gerealiseerd

304.	 RUP	zonevreemde	bedrijven	|	goedgekeurd

> WAT DEDEN WIJ VOOR U?

Jean 
Van Trier

GETUIGE
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MOOI ONDERHOUDEN 
BUURTEN EN SPEEL-
PLEINEN
“Het Leipark en omgeving is een mooie woon-
buurt voor mij: goed onderhouden straten en 
speelpleintjes, leuke buren, zowel jongeren als 
senioren. Om het helemaal af te maken, is er nog 
de fijne petanquebaan met enkele zitbanken. 
Sympathiek vind ik dat onze burgemeester en 
zijn schepenen 
regelmatig op 
allerlei acti-
viteiten van 
verenigingen of 
buurten aan-
wezig zijn. Dus, 
doe zo voort 

Polle 
Ielegems
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week!
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KALFORT IS PRACHTIG 
GEWORDEN!
“Als gemeenteraadslid keek ik jaren uit naar de ver-
fraaiing van de Kalfortse wegen. We kwamen laatst 
aan bod, maar kijk eens! Wat een mooie Schipstraat 
hebben we nu!  En het veilig ingerichte kruispunt nabij 
de Kalfortse scholen!  Het komt alle weggebruikers 
ten goede, in het bijzonder onze kinderen, senioren 
en andersvaliden.  Wandelen en fietsen zijn nu heel 
wat veiliger en aangenamer geworden! Want ik zie 
rollators, scooters en rolwagens met alle gemak over 
deze nieuwe infrastructuren rijden. En over de rust-
banken nog gezwegen! Mekaar gezellig ontmoeten 
langs veilige paden! En het fraaie Kalfortdorp met het 
nieuwe dorpsplein rond de kerk!  Het sluit mooi aan bij 
de groene oase achter de kerk en rondom Vrededaal. 
Ik sta elke dag nog vol 
bewondering te kijken 
naar ons verfraaide 
dorp. En op 14 oktober 
stem ik voor het team 
van Koen, want het 
werk is niet af : daar 
moeten we samen aan 
verder werken!” 

   PARAAT
In Puurs-Sint-Amands willen we dat elke inwoner zich beschermd weet. 
Niemand kan een ramp (brand, overstroming,…) voorkomen, maar we 
zijn alert, dankzij ons brandweerkorps en onze noodplanambtenaar. 
We mogen terecht trots zijn op onze brandweerkorpsen. Het korps van 
Puurs en dat van Sint-Amands zijn twee zeer professionele en 
efficiënte korpsen binnen de grote hulpverleningszone Rivierenland. 
Zo’n 60 Puurse en 25 Sint-Amandse vrijwilligers spannen zich in voor 
onze veiligheid. Ze zijn een voorbeeld voor de andere korpsen, onder 

andere door hun specialisaties (gaspakken, duikersteams, water-
transport,…). Vanuit onze gemeente verdedigen we daarom met 
vuur hun belang binnen de grote zone Rivierenland.
Daarnaast investeren we in een voltijdse noodplan-
ambtenaar. Zij zorgt niet enkel voor de professionele 
preventie- en interventieplannen van gemeentelijke gebouwen, 
maar voorziet ook altijd een bijzonder nood- en interventieplan 
voor grote evenementen. 
Om iedereen scherp te houden organiseert de noodplanamb-
tenaar vaak crisisoefeningen. Als Puurs-Sint-Amands door een 
ramp getroffen wordt, hebben we de duidelijke geruststelling dat 
onze veiligheidsdiensten snel, planmatig en professioneel te werk 
zullen gaan. Zij hebben het rampenplan al geoefend.
 

    SNELLE EN VLOTTE 

DIENSTVERLENING
Wie in Puurs-Sint-Amands documenten nodig heeft, moet snel gehol-
pen worden. Daarom bieden we de dienstverlening aan op maat van de 
burger: dichtbij, snel en flexibel.
De tijd waarin enkel de openingsuren van een gemeentehuis het mo-
gelijk maakten om bouwvergunningen in te dienen, paspoorten af te 
halen of geboortes aan te geven, ligt achter ons. In Puurs-Sint-Amands 
maken we werk van een moderne dienstverlening door in te zetten 
op een snel en klantvriendelijk loket als front-office. Die loketten zijn 
beschikbaar in de twee gemeentehuizen (Puurs én Sint-Amands), maar 
daarnaast kan je ook terecht in antenne- en servicepunten in andere 
woonkernen en/of gemeentelijke dienstencentra. 
We voorzien een gespecialiseerde,  professionele,  gecentraliseerde 
backoffice, die via ontmoetingen op afspraak toegankelijk is. Wie dan 
specifieke dossiers wil bespreken, kan dan terecht bij experten in hun 
vakgebied. Zo vermijden we het ‘van-het-kastje-naar-de-muurgevoel’ en 
helpen we onze burgers correct vooruit.

Nini Vivijs
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BRANDWEER

JONGEREN KRIJGEN ALLE KANSEN
“We hebben weer een fantastisch Jolly Jumper week-end achter de rug. 
KLJ-Oppuurs op zijn best. Als jeugdbeweging is het dan leuk om te kunnen reke-
nen op de steun vanuit de gemeente. Dankzij subsidies en steun kunnen we sterk 
investeren in het jeugdwerk. Dit moet blijven, want (jeugd)verenigingen brengen 
mensen samen en verdienen, net zoals het vrijwilligerswerk, veel respect. Fijn 
toch, dat geloof in het jeugdwerk en een warm en verbindend Oppuurs!”

Britt De Schutter
GETUIGE
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FORT LIEZELE IS EEN PARELTJE
“De evolutie van Fort Liezele is zeer opmerkelijk. Niet alleen door de ingrijpende restau-
ratiewerken, mede dankzij het gemeentebestuur, maar ook door de enorme steun die 
wij als VZW mogen ontvangen om het fort als best bewaarde fort in Vlaanderen open 
te stellen voor het grote publiek. Uiteindelijk is het de bedoeling dat vele mensen in een 
hedendaagse context kunnen genieten van dit prachtige erfgoed. De gemeente is dus 
niet zomaar eigenaar van het fort en het omliggende domein. Samen met onze VZW zorgt 
het bestuur voor een brede cultuur-toeristische functie, die vrij uniek is in Vlaanderen. De 
ploeg van burgemeester Koen respecteert ons erfgoed!”

WIJ 
HOUDEN 
VAN 
ONZE 

We moeten het toegeven, 
op vele plaatsen staat de 
land- en tuinbouw onder 
druk. In onze gemeente, die 
gekend is om zijn econo-
mische troeven langsheen 
N16 en A12, zorgen land- en 
tuinbouwers gelukkig nog 

voor een evenwicht tussen industrie, KMO en open groene ruimte.
Onze asperges, bloemkolen en prei worden gesmaakt. De inrichting van het 
agrarisch gebied, het onderhoud van landbouwwegen en grachten is een belangrijk 
aandachtspunt. De schattingscommissie rukt uit waar nodig en we houden belas-
tingen op gronden, gebouwen en installaties op een aanvaardbaar peil. Voor ons telt 
land- en tuinbouw mee! We willen een goede communicatie met de landbouwraad 
stimuleren en bestendigen.

  IEDEREEN 
   SPORTIEF
Sport en beweging voor jong en oud, daar gaan we voor. Dankzij de uitgebreide 
sportaccommodatie, zowel indoor als outdoor, kan iedere recreatieve sporter zijn 
gading vinden in onze gemeente. De sporthallen zijn druk bezet, overdag door scho-
len, in de avonduren door verenigingen actief in diverse disciplines. Maar onder-
houdsinvesteringen zijn blijvend nodig. 
Verder kan weldra de uitvoe-
ring van het sportpark starten. 
Via publiek-private samen-
werking en co-creatie zullen 
zowel voetbal, tennis, padel, 
petanque, judo, fitness, gym 
als paardrijden op één locatie 
in de Lichterstraat te vinden 
zijn. Ook blijven we de andere 
sportcentra en sporthallen 

Kurt Van Camp
GETUIGE
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ACTIEVE SENIOREN 
TELLEN HIER ECHT 
MEE!
“Als actieve senior is het mij duidelijk 
dat we een steeds grotere groep in onze 
samenleving (ruim 27% in onze ge-
meente) vormen. Via de seniorenraad en 
onze seniorenconsulente hebben wij een 
‘directe lijn’ met het gemeentehuis, waar 
de bestuursploeg wel degelijk rekening 
houdt met onze inbreng. Denken wij 
maar aan de inspanningen op gebied van 
thuiszorg voor senioren om hun zolang 
mogelijk in hun vertrouwde omgeving  te 
laten wonen, alsook aan de inspanningen 
op het gebied van aangepast wonen voor 
senioren. Ook is het vrijetijdsaanbod zéér 
goed uitgebouwd dankzij de uitstekende 
werking van de dienstencentra. 
Wij krijgen inderdaad mooie kansen om 
het leven van onze senioren te onder-
steunen en aangenaam te maken. 
Dus op 14 oktober kies ik zeker voor de 
ploeg  van onze burgemeester Koen! 
Jij toch ook?”

José Van den Brande
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SYMPHATIEKE PLOEG DIE HARD WERKT, 
OOK VOOR BREENDONK!
“Onze burgemeester en zijn schepenen vormen een sympathieke ploeg. Leuk vind ik dat 
zij alle jubilarissen persoonlijk komen feliciteren, waar Willy en ik binnen enkele weken 
naar uitkijken. Bovendien werken zij hard. Neem nu de vernieuwing van al onze dorps-
kernen en de geslaagde renovatie van Paepenheide hier in Breendonk. En nog is het niet 
gedaan, met het mooie project Botanic op de oude Boeykenssite krijgt Breendonk bin-
nenkort een buurtwinkel. En volgend jaar wordt de Veurtstraat en omgeving aangepakt, 
met nieuwe fietspaden. Dus, doe zo voort #teamkoen!”

FIER OP ONZE 
GROENE GEMEENTE 
EN GOEDE FIETS-
PADEN
“Als wandel- en fietsliefhebber valt het 
mij op dat Puurs, ondanks de aanwe-
zigheid van  drukke toegangswegen 
en heel wat industrie,  toch een groene 
gemeente mag genoemd worden. Open 
ruimtes, parken, groendomeinen, goede 
wandelwegen en fietspaden maken het 
voor de inwoners makkelijk om even de 
drukte van het dagelijks leven te verge-
ten en te ontspannen. Zeker met Sint-
Amands en de Schelde erbij kunnen 
de ontspanningsmogelijkheden in het 
groen alleen maar toenemen; met de 
onlangs gereden Davidsfondsfietstocht 
was ik verbaasd over het enorm aantal 
mooie fiets- en wandelroutes. Een 
aanrader : neem de fiets of de wandel-
benen bij mooi weer en geniet van het 
groen in onze gemeente, het zal zowel 
uw fysieke als mentale gezondheid ten 
goede komen!”

TROTS OP HET 
       PERSONEEL 
   VAN ONZE GEMEENTE
Het gemeentebestuur is een grote KMO. Als we alle personeelsleden 
bij elkaar optellen, van de financieel directeur of de stedenbouw-
kundig ambtenaar in het gemeentehuis, over de verpleger in het 
rusthuis en de maatschappelijk werker in het Sociaal huis tot de 
groenarbeider of begeleidster in de kinderopvang, komen we aan 
bijna 500 medewerkers. Al deze mensen verrichten belangrijk en 
goed werk. Daarom verdienen ze een correct personeelsbeleid.

Guido Lemmens

Dora De Schutter
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goed onderhouden en verder optimalise-
ren, zoals bijvoorbeeld de sportterreinen 
in Oppuurs en Sint-Amands, zoals een 
jogging-fitnessparcours langs de Schelde-
dijk.
In de toekomst zullen clubs nog steeds 
kunnen rekenen op logistieke en finan-
ciële ondersteuning, zeker wat betreft 
de jeugdwerking. Om jongeren te laten 

bewegen, stimuleren 
we sportkampen en 
-initiaties ten volle. 
En voor wie nog 
energie te veel heeft, 
kan zich alvast gaan 
uitleven op de Finse 
piste of fit-o-meter 
in het Landschaps-
park Fort Liezele.
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SAMEN VOOR 
EEN DYNAMISCH 
PUURS-SINT-AMANDS
Stem liefst op meerdere 
kandidaten van onze lijst! 
Zo heeft uw stem nog meer gewicht. 
Stemmen voor onze mensen geeft u 
de garantie dat onze gemeente verder 
positief evolueert en eveneens de 
garantie dat Puurs-Sint-Amands een 
toffe leefgemeenschap blijft, onder 
        de vakkundige leiding van een 
               ervaren burgemeester.

 16 HILDE VAN DER POORTEN
 17 JURGEN BUYST
 18  WILLEM GEEROMS
 19 JEF DE ROP
 20 JENS DE LAET
 21 ROBBE COOREMANS
 22 HEIDI SMETS
 23 ANNELEEN MEERSMANS
 24 JETTY LUPPENS
 25 PATRICK PAUWELS
 26 JOS VANACHTER
 27 REINHILDE GOOSSENS
 28 EDDY CEURSTEMONT
 29 PETER VAN HOEYMISSEN

 1 KOEN VAN DEN HEUVEL
 2 ANN-MARIE MOREL
 3 ELS DE SMEDT
 4 YVO VAN DAMME
 5 HILDE WAUMANS
 6 RONNY TOURNÉ
 7 ANNE DE RON
 8 NILUFER YURUK
 9 ELS GOEDGEZELSCHAP
 10 SOPHIE VAN PRAET
 11 SANDRA PEERSMAN
 12 NIKI VAN LAER
 13 LUK CEURVELT
 14 RAF DE BLAISER
 15 ALEX GOETHALS

DOEN!
Maakte u nog geen 
kennis met ons dynamisch 
team? Dan kunt u de kandidaten-
folder steeds aanvragen via 
jeroenboudewijns@hotmail.com

    KIES VOOR
 EEN DYNAMISCH TEAM 
  MET EEN ERVAREN COACH

CD&V-TEAMKOEN

CD&V-TEAMKOEN


