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Thuis in je dorpWIJ 
SAMEN

Winterbar
	 	 en	ijspiste,	
    perfecte afsluiter van 
 725 Puurs
Na het succesverhaal van vorig jaar kon een tweede editie van de 
‘Winterbar’ niet uitblijven. Een knusse, sfeervolle ontmoetingsplaats die 
ter gelegenheid van het feestjaar werd uitgebreid met een heuse ijspiste 
van 15 op 20 m. De ideale combinatie voor jong en oud, voor sportieve- 
en mindersportievelingen. De ‘place to be’ om in deze koude periode 
te genieten van warmte, gezelligheid en vrienden om je heen. Best wel 
uniek voor een gemeente als Puurs.

Schepen van evenementen Hilde Van der 
Poorten is terecht fier dat de Winterbar725 
in Puurs uniek  is omwille van het totaal-
concept, waarmee  we echt wel het verschil 
maken met de grotere gemeenten en steden. 
“Want 31 dagen lang geven we de uitbating 
in veilige handen van 31 verschillende Puurse 
verenigingen. We geven hen de mogelijkheid  
om een centje bij te verdienen, noem het 
een soort van aanmoedigingspremie naar 
de  vele vrijwilligers toe, om hen te motveren 
het ‘goede werk’ verder te zetten.  Iedere 
dag zullen zij de winterbar een ander kleurtje 
geven! Wij geloven sterk in ons verenigings-
leven en zijn er dan ook van overtuigd dat zij dit schit-
terend zullen doen!’, vertelt Hilde enthousiast.
Een fijn initiatief waarmee we vooral willen werken 
aan een ‘warme gemeente’ waar verbondenheid 
en samenhorigheid centraal staan. Ook de andere 
gesmaakte activiteiten ontbreken niet: Oorverwarmer, 
Vurige avond, Lichtjeswandeling en Kunst In Puurs. 
Meer info vind je terug op www.wintervanpuurs.be 
Kom dus zeker met familie en vrienden eens schaat-
sen of een babbeltje slaan in de Winterbar725. Noteer 
ook alvast 14 januari in jullie agenda, want dan klinken 
we op het Dorpshart met z’n allen op het Nieuwe Jaar!

december 2017Warm en gelukkig       nieuw jaar!
Welkom op onze nieuwjaarsdrink | zondag 4 februari 2018 | vanaf 10u30 | Vrededaal Kalfort

De Puurse financiën ogen mooi. De jaarlijkse begrotingsover-
schotten van meer dan 2 miljoen per jaar en de fusiebonus van de 
Vlaamse overheid doen de belastingen en schulden sterk dalen, ook 
al blijven de investeringen op een hoog peil!

De strategische keuzes van de voorbije jaren lonen duidelijk. De 
integratie van het OCMW en de gemeente, de overheveling van een 
aantal diensten naar de social profit, het onderbrengen van het woon- 
en zorgcentrum en serviceflats in het Zorgbedrijf zorgen voor meer 
efficiëntie in de dienstverlening en een duidelijke kostenbesparing. 
Daarenboven zorgt de fusiebonus van de Vlaamse overheid dankzij de 

fusie voor een extra financiële besparing van 
zowat 1,1 miljoen per jaar voor de volgende 15 
jaar voor de nieuwe gemeente.

“Onze mensen zullen voelen en zien dat 
wij dankzij deze keuzes ambitieus kunnen 
blijven investeren in onze gemeente en toch 
financieel iets kunnen terugdoen. Nadat vorig 
jaar voor alleenstaanden de gemeentebelas-
ting met 20 euro verminderde, daalt nu de 
belastingvoet van de personenbelasting voor 
iedereen tot 7,5% in 2018, tegen nog 8% in 
2012. Hiermee valt hij nagenoeg samen met 
het Vlaams gemiddelde”, geeft burgemeester 
Koen Van den Heuvel aan. Ook de schulden 

zullen op het einde van deze legislatuur in 2018 ruim 10 miljoen lager 
liggen dan in het begin van deze bestuursperiode in 2012.

Toch werden de voorbije jaren heel wat investeringen afgewerkt, 
zoals de heraanleg van Kalfort, de Provincielaan en Hof ter Bollen, de 
verbouwing van het CC, de renovatie van Paepenheide en het nieuwe 
containerpark, de nieuwe fietspaden, zoals langs het spoor naar Bor-
nem. Ook in 2018 wordt er hard verder gewerkt met de afwerking van 
het landschapspark Fort Liezele en de opstart van de werf Sint-Katha-
rinastraat en omgeving. Kortom, een schitterend palmares en mooi 
financieel rapport voor de bestuursploeg van onze burgemeester.

Kom met vrienden 

en familie eens 

schaatsen of een 

babbeltje doen in 

Winterbar725 op 

de parking aan de 

Puurse bib! 

Winterbar en ijs-

piste zijn open tot 

7 januari.

Burgemeesters Koen Van den Heuvel en Peter Van Hoeymissen 
heten u, uw familie en uw vrienden hartelijk welkom 
om het glas te heffen op 2018, in aanwezigheid van 
voorzitter Wouter Beke en vice-premier Kris Peeters.

Zondag 4 februari om 10u30 | dorpshuis Vrededaal te Kalfort

 Samen klinken!
€

     2018: 
					Belastingen	en	
schulden	dalen	sterk, 
  investeringen 
 blijven hoog

Puurse	belastingen	
blijven	dalen!

De fusie Puurs-
Sint-Amands in 
de startblokken

Lees meer op blz. 3 
in het interview met o
nze burgemeester. 

Aanslag personenbelasting in opcentiemen

Brugemeester 
Koen Van den 
Heuvel is terecht 
fier: “Een mooi 
financieel rapport 
voor mijn 
bestuurs- 
ploeg!”
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Wijkwerker vervangt   	
	 		 	 	 	 PWA’er
Vanaf 1 januari 2018 treedt het systeem ‘wijkwerken’ in voege en zal het meteen 
ook de PWA vervangen. We spreken vanaf dan ook niet meer van PWA’er, maar 
van ‘wijkwerker’.

“De wijkwerkers zullen een beperkt aantal uren mogen presteren en ontvangen 
daarvoor een kleine vergoeding bovenop hun uitkering. Het ‘wijkwerken’ is een 
instrument om langdurig werklozen op weg te helpen in hun traject naar werk”, 
aldus OCMW-voorzitter Erwin Brys.
“Meer dan ooit zal ingezet worden op activering, zowel van de werkzoekende 
vanuit VDAB, als van het cliënteel vanuit het OCMW. Overal in Vlaanderen hebben 
daarom de OCMW’s en de gemeenten, samen met VDAB, de handen in elkaar 
geslagen. In onze regio Klein-Brabant Vaartland willen de gemeenten Puurs, Sint-
Amands, Bornem en Willebroek, samen met Igemo, zorgen voor een stevige lokale 
verankering van de wijkwerking. Zo kunnen ze maximaal inzetten op een intensieve 
begeleiding van de langdurig werkloze. Door het opdoen van werkervaring en het 

verbeteren van hun competenties zullen de 
wijkwerkers meer kans maken op een job op de 
reguliere arbeidsmarkt”, vervolgt de voorzitter.
“Zo’n wijkwerk-traject zal maximum 12 maanden 
duren. Tijdens dit traject gaan we de wijkwer-
ker dus klaarstomen om door te groeien naar 
de arbeidsmarkt. De wijkwerkers die werden 
toegeleid vanuit de OCMW’s kunnen, indien 
aangewezen, nog een vervolgtraject op maat 
krijgen via tijdelijke werkervaring binnen het 
OCMW. Zo kunnen we nog bestaande drempels 
tot doorstroming helemaal wegnemen. Een 
win-win situatie voor iedereen.” Zo concludeert 
Erwin Brys.

Jeugdlokalen		
      voor Chiro Liezele   
   in het nieuw
Het project ‘Chiro Liezele bouwt’ loopt super vlot en zit 
volledig op schema. Na een grondige bespreking  met ver-
schillende Liezelse  partners werd snel duidelijk dat nieuwe, 
duurzame en veilige jeugdinfrastructuur een goede investe-
ring zou zijn voor de toekomst. Een plek waar er wekelijks 
zorgeloos en ongeremd mag gelachen, gebruld en gespeeld 
worden. Een plek waar kinderen en jongeren zichzelf mogen 
zijn en waar er vriendschapsbanden voor het leven ontstaan.  
De enthousiaste en gedreven leden van de stuurgroep lieten 
er geen gras over groeien…  overlegmomenten werden 
opgestart, gronden werden aangekocht, aktes werden 
opgemaakt, bouwheer werd aangesteld, financieel plan en 
sponsordossier werden opgemaakt. Voor de zomer was er 
‘de eerste steenlegging’ en vandaag  zijn de bouwwerken 
bijna  wind- en waterdicht. Als alles volgens plan verloopt, 
hopen we met z’n allen dat bij de start van het  komende  
chirojaar de lokalen instap klaar zijn. Alweer een prachtige 
realisatie waar we met heel veel plezier en gedrevenheid 
onze schouders mee onder zetten! 
Dikke pluim aan alle leden van de stuurgroep en het hele 
dynamische team van Chiro Liezele!

   Beleef het 
	 	 Fort	van	
	 Liezele
Het Fort van Liezele is het best bewaarde en gerestau-
reerde pantserfort van de Antwerpse buitenlinie. In 2016 
werd een nieuwe vzw opgericht: ‘Memoriaal Museum 
Fort Liezele’. Die heeft van de gemeente de opdracht 
gekregen het fort uit te baten en om te bouwen tot een 
volwaardig museum. 

Het fort herbergt vandaag reeds een prachtig museum. 
Dit vertelt haar geschiedenis aan de hand van authentiek 
materiaal en ingerichte lokalen zoals infirmerie, troepenka-
mers, commandoposten, keuken, enz. Echter, stilstaan is 
achteruitgaan. De toekomst vraagt, naast modernisering en 
uitbreiding, ook meer beleving.
Door de herdenking ‘100 jaar het einde van de Groote Oor-
log’ in 2018 zal onze toeristische trekpleister extra  aandacht 
krijgen. Concreet saneren we de inkom – of het keelfront 
– van het fort en plaatsen we een winkel. Het café bouwen 
we om tot een gezellig fortcafé. Een nieuwe polyvalente zaal 
kan tijdelijke thematische tentoonstellingen huisvesten of 
dienst doen als multimedia-ruimte.
In 2018 maken we de rechterhelft van het dak waterdicht 
en leggen we er een groendak op. Deze werken maken 
het beheer van het fort duurzaam, deels dankzij Vlaamse 
subsidies.
Jammer genoeg is het fort door deze werken enkele maan-
den gesloten voor individuele bezoeken. Vanaf juni 2018 
opent het opnieuw, samen met het nabijgelegen land-
schapspark. “De oase van groen en de verschillende wandel- 
en fietsroutes in de buurt, zijn een unieke gelegenheid om 
tijdens de zomer van volgend jaar ons Fort van Liezele te 
ontdekken en beleven. Jullie zijn allen van harte uitgeno-
digd’, besluit schepen van cultuur Ronny Tourné.

Landschapspark in laatste fase
We wachten er allen al lang op. Maar stilaan krijgt het landschapspark Fort van Liezele zijn definitieve vorm én kleur. 
Wandelen, fietsen of skaten … vanaf januari kan het allemaal. Toch liggen er nog een aantal werkzaamheden voor de 
boeg. Het domein zal een samenspel van rust, ontspanning én sport bieden. Verlang je naar een rustige wandeling, dan 
zullen de houten vonders en paden je doorheen het ganse park leiden. Kleine waterwegen vergezellen je hier graag. Hou 
wel de kleine kinderen bij de hand voor de veiligheid.
Ook wie van iets meer actie houdt, komt aan zijn trekken. De sportieveling kan terecht op de Finse piste, waar tevens 
voorzien wordt in een fit-o-meter. Voor amusement in de waterspeeltuin zullen de kinderen nog tot de zomer geduld moe-
ten uitoefenen. Gelukkig kunnen ze naast de olifantenpaadjes wel al terecht op de draaistenen. En wie weet vriest het 
voldoende om – ook na het verdwijnen van de ijspiste aan de winterbar – onze schaatsen aan te binden op de schaatsvij-
ver, helemaal achteraan de Molenbeek. De begraafplaats is nog in opbouw. Behalve drie grafvelden, zal er achteraan ook 
ruimte voorzien worden voor een asweide en een herdenkingsmuur. 

“Samen met een gedreven en 
enthousiaste stuurgroep wordt 

dit alweer een prachtige 
realisatie voor onze jeugd”, 

zegt schepen Hilde 
Van der Poorten fier.

Thuis in je dorpWIJ 
SAMEN

Containerpark 
      gebruiksvriendelijker 
Het containerpark verdiende broodnodig een opfrissing. Niet alleen voor het 
oog, maar zeker voor het gebruikscomfort. We maken het voor onze gebruikers 
aangenamer. In september zijn de werkzaamheden gefaseerd van start gegaan.

Begin 2018 start de derde fase. Een nieuwe loods, weegbruggen en een portierslo-
kaal rijzen op. Tegelijk begint het uitgraven en betonneren van de putten voor de 
containers. Om deze werken goed voor te bereiden, sluit het containerpark vanaf 8 
januari voor 2 weken.
Vanaf 24 januari gebruiken we nog een deel van het park voor de containers hout, 
grof vuil en (gemengd) puin. Dit kan je 4 dagen per week komen afzetten. 
Ook je groenafval mag je nog steeds binnenbrengen, maar dit in de Lichterstraat 
op woensdagnamiddag of zaterdag, totdat het nieuw containerpark afgewerkt is. 
Zo zorgen we voor een gespreide aanvoer en voorkomen we (file)hinder.
“Ondanks de mogelijke hinder, hopen we op begrip van de Puursenaar. Deze krijgt 
hiervoor een compleet vernieuwd en modern containerpark terug. Gedaan met 
trappen, de containers 
staan voortaan in put-
ten”, geeft schepen van 
milieu Goethals aan.
“De heropening van het 
vernieuwde container-
park is voorzien eind 
april 2018, maar zal 
uiteraard afhangen van 
de winterperiode. We 
zijn alleszins blij dat we 
dit volledig in eigen be-
heer kunnen uitvoeren”, 
besluit hij.
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Trajectcontroles op N16 en N17 voor veiliger verkeer
De voorbije jaren was veiligheid in Puurs een absolute prioriteit. Zo kwamen er camera’s aan het station en op de Hondsmarkt, waardoor het aantal fietsdiefstallen stevig daalde. Vervol-
gens werden ANPR-camera’s geïnstalleerd: de zogenaamde slimme camera’s die de nummerplaat van een wagen inlezen en controleren. Deze camera’s bleken voor onze politiediensten 
een erg sterk hulpmiddel te zijn en zorgden er onder meer voor dat ook het aantal woninginbraken verminderde. Daarnaast worden de camera’s ook gebruikt om gestolen of geseinde 
voertuigen te onderscheppen en onverzekerde wagens van de baan te halen.
Na de succesvolle inzet van camera’s tegen fietsdiefstallen en woninginbraken, zullen er nu ook camera’s worden ingezet om het verkeer veiliger te maken door de overdreven snelheid 
tegen te gaan. Hardrijders zijn immers nog steeds één van de oorzaken van ongevallen op onze wegen. Zo toonde een recente studie aan dat hoge snelheid een rol speelde in 4 op de 10 
dodelijke ongevallen in België. Concreet worden er zowel op de N16 als op de N17 extra camera’s geïnstalleerd. Op de N16 vind je ze op het viaduct, net voorbij de Puurse brandweerka-
zerne. Op de N17 staan ze ter hoogte van het kruispunt De Wolf en aan de Provinciale Weg in Lippelo.
Onze burgemeester staat alvast 100% achter dit project:  “Vandaag zien we dat in gans Vlaanderen trajectcontroles worden ingevoerd. Ervaring leert, onder andere in het Mechelse, dat het 
aantal boetes vaak eerder daalt dan stijgt. Mensen weten namelijk dat ze niet te hard kúnnen rijden, en worden dus minder ‘verrast’ in vergelijking met flitscontroles. We vermijden met dit 
systeem ook dat mensen de remmen dichtgooien voor een flitspaal, wat soms tot gevaarlijke toestanden leidt. Ik geloof alvast dat deze technologie onze wegen veiliger zal maken, maar 
natuurlijk zullen we alles na verloop van tijd grondig evalueren”, besluit onze burgemeester Koen Van den Heuvel.

Samen verder 
voor een warme 
gemeente
Meer dan ooit gaan we 
verder om van onze 
gemeente een mooie en 
warme thuis te maken 
voor alle inwoners!

Schepen Hilde Van der 
Poorten is er zeker van dat 
deze mooie realisatie een 
sociale meerwaarde is voor 
Breendonk.

Verfraaiing van 
	 	 				Ruisbroek 
Fasegewijs ondergaan de verschillende leefgemeenschappen een 
noodzakelijk kwaad: openbare werken. Dit gaat gepaard met hinder, 
maar het resultaat telt: een verfraaide en veiliger straatbeeld. 

Zo wordt aan de noordkant van Ruisbroek de hele witte wijk, met de 
Sint-Katharinastraat onder handen genomen. Ten zuiden richten we 
onze pijlen op de A. Borghijsstraat, J. De Donckerlaan en enkele straten 
in de wijk van het Moer. 
De investeringen van Pidpa (liefst 700.000 Euro) startten reeds eind 
2017 in de witte wijk. “Om de hinder voor de burger geen langdurig 
karakter te geven, wordt van het moment gebruik gemaakt om meteen 
ook andere nutsmaatschappijen te betrekken. Zo bekijkt de gemeente 
met Eandis waar LED-verlichting kan geplaatst worden”, geeft Yvo Van 
Damme, schepen van openbare werken, aan. “Verder zullen we, waar 
dit nog niet gebeurde, de bekabeling grotendeels ondergronds brengen. 
Dit betekent echter niet dat alle gevels plots kabel-loos zullen worden.”
Gelukkig kunnen we voor deze werken beroep doen 
op subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij. Een 
belangrijke voorwaarde is dat we regenwater zoveel 
mogelijk trachten lokaal te infiltreren en te bufferen voor 
het in de waterloop terecht komt. Hiermee vermijden 
we wateroverlast maximaal. Tegen maart 2018 zouden 
tevens de meeste private dossiers op punt moeten staan 
betreft waterbuffering. 
“Intussen kunnen de aannemers inschrijven en hopen 
we het project tegen midden 2018 op te starten”, besluit 
Van Damme. 

Koen	Van	den	Heuvel 
 is lijsttrekker
Op 14 oktober van dit jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen 
plaats. De ploeg van de burgemeester zal hieraan deelnemen met een 
sterke lijst. Burgemeester Koen Van den Heuvel werd unaniem aange-
duid om deze lijst te trekken. VIT P peilde naar zijn ambities.

Koen, je gaat als lijsttrekker van de lijst naar de verkiezingen?
Koen: “Zo is dat: ik ben heel blij dat ik het vertrouwen heb gekregen van 
onze ganse ploeg. We hebben de voorbije jaren hard gewerkt, en ons 
programma van 2012 is intussen bijna volledig uitgevoerd. Daar zijn we 
natuurlijk enkel in kunnen slagen door als een hecht team aan de slag te 
gaan. Ik hoop dat we de komende jaren op dezelfde manier hard kunnen 
blijven verder werken.”

Ben je tevreden over het werk van de afgelopen jaren?
Koen: “Zeer zeker! We hebben heel wat gerealiseerd. Ik denk aan het ver-
nieuwde dienstencentrum Paepenheide, de verfraaiing van Kalfort, en de 
opwaardering van de VABOR-site in Ruisbroek met nieuw woonzorgcen-
trum, parkje en wonen in het groen. Maar ook aan het landschapspark, de 
investeringen in veilige fietspaden en de fietsostrade naar Bornem. Tege-
lijk hielden we de kas op orde, zodat er ruimte kwam om onze belastingen 
te verlagen. Maar niet alleen stenen en beton zijn belangrijk. We werken 
in Puurs ook aan een warme samenleving. Een lokale leefgemeenschap 
werkt pas als vele mensen zich inzetten ten dienste van de anderen, met 
dank aan de vele vrijwilligers. Zo was het prachtig om zien dat meer dan 
1000 vrijwilligers zich engageerden in de parade die ter gelegenheid van 
725 Puurs door onze gemeente trok!”

En de toekomst?
Koen: “Het werk is natuurlijk nog niet af. Ook de komende jaren staat er 
heel wat op het programma: In 2018 nog de heraanleg van de Vincetstraat 
in Liezele, en van de Sint-Katharinastraat en omgeving in Ruisbroek. 
Daarnaast staat ook de afwerking van het nieuwe cultureel centrum op 
stapel, en krijgt Breendonk op de Boeykens-site een nieuwe buurtwin-
kel en zorgwoningen. Bovendien zal er nog heel wat tijd gaan naar de 
voorbereiding van de fusie. In heel dit proces houden wij altijd hetzelfde 
doel voor ogen: onze nieuwe gemeente uitbouwen tot een karaktervolle en 
dynamische gemeente op mensenmaat en in een gemoedelijke sfeer. Een 
gemeente waar het goed is om te wonen, te werken en zich te ontspannen, 
waar iedereen meetelt!”

Hoe zal de fusie nu verder vorm krijgen?
Koen: “Ik vind het heel belangrijk om van onze twee gemeenten één nieuw 
geheel te maken, waarop elke inwoner oprecht trots kan zijn. Tegelijk moet 
er respect zijn voor de eigenheid van elk van onze acht lokale leefgemeen-
schappen. De schaalgrootte zal ons in staat stellen om moderne dienst-
verlening van het hoogste niveau te blijven garanderen, en dit tegen de 
laagste mogelijke prijs. Dankzij de financiële bonus van de fusie, zullen we 
er bovendien in slagen de aanvullende personenbelasting te verlagen naar 
7,5%, terwijl die bij het begin van de legislatuur nog 8% was.”

Eén gemeente, twee burgemeesters op de lijst. Hoe gaat dat gaan?
Koen: “Ik werk met Peter heel goed samen. Hij schaart zich te volle achter 
mijn lijsttrekkerschap, en zal een prominente plaats op onze lijst innemen. 
Ik vind het heel sterk van hem dat hij het welbevinden van zijn inwoners 
voor zijn eigen carrière heeft geplaatst, en merk ook dat hij daar veel 
waardering voor krijgt.”

Je gaat een engagement voor de volle 6 jaar aan?
Koen: “Absoluut! Ik vind het belangrijk om dat engagement naar de burger 
toe ook heel duidelijk uit te spreken: indien ik het vertrouwen van de kiezer 
krijg, zal ik mij de volledige 6 jaar als burgemeester 100% inzetten voor 
Puurs.”

En de rest van de lijst?
Koen: “Dat bewaren we nog even voor later. Het is nog iets te vroeg voor 
concrete namen. Ik kan wel al meegeven dat we gaan voor een combinatie 
van ervaring en vernieuwing. Zij die al gepokt en gemazeld zijn moeten 
zorgen voor de continuïteit, terwijl de jonge en nieuwe krachten zullen 
zorgen dat we de lat hoger blijven leggen voor onze gemeente!”

Fusie in de 
    startblokken! 
Op 18 december 2017 keurden de gemeente-
raden van Puurs en Sint-Amands met ruime 
meerderheid principieel de fusie tussen de beide 
gemeenten goed. Een slimme en vooruitziende 
beslissing die onze leefgemeenschappen enkel 
zal versterken. Onze voortdurend veranderende 
wereld daagt uit, maar zorgt ook voor onzekerheid 
en onrust bij de mensen.

Wij zijn er absoluut van overtuigd dat lokale be-
sturen een belangrijke rol moeten spelen om onze 
mensen opnieuw perspectief te geven door in te 
zetten op meer levenskwaliteit zodat wij met een ge-
rust gemoed naar die veranderingen kunnen kijken.
Hiervoor moeten de lokale besturen evenwel een 
voldoende schaal hebben om die ruimere dienstver-
lening (zoals goede kinderopvang, sociale active-
ring van werkzoekenden, betere woonkwaliteit, 
klimaatinvesteringen, …) tegen een efficiëntere prijs 
te kunnen uitvoeren.
De fusie met Sint-Amands is hiervoor een belang-
rijke stap voorwaarts, en niet enkel omwille van de 

financiële bonus van 13 miljoen euro. Wel creëert deze bonus mee de financiële ademruimte die ons toelaat om 
de belastingen te laten zakken tot 7,5%, nagenoeg gelijk met het Vlaamse gemiddelde. De nieuwe gemeente van 
zowat 26.000 inwoners blijft een gemeente op mensenmaat, waar de afstand tussen bestuur en de mensen niet 
te groot wordt.
En nu? In de maanden mei-juni zal het Vlaams parlement stemmen over het definitieve fusiedecreet. Daarna 
zullen alle inwoners van Puurs en Sint-Amands in oktober 2018 voor het eerst één gemeenteraad verkiezen met 
29 leden, wat 15 minder is dan de 44 leden die de gemeenteraden vandaag samen tellen. Een afslanking dus!
Op 1 januari 2019 zal de fusie officieel een feit zijn. Een uitgebreid traject wordt opgezet om nog hechtere ban-
den te smeden binnen onze nieuwe fusiegemeente, met respect voor de 8 leefgemeenschappen.
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Thermografische scans tegen energieverlies 
Puurs tekende het burgemeestersconvenant. Daarmee engageert de gemeente zich om tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten. De gemeente 
doet zelf de nodige inspanningen: zonnepanelen plaatsen op de daken van openbare gebouwen, de straatverlichting moderniseren met LED-
verlichting,... Dat zal echter niet genoeg zijn. Daarom rekenen we op uw hulp. Slecht geïsoleerde woningen hebben namelijk een groot aandeel in 
onze uitstoot.
Samen met IGEMO organiseert Puurs daarom warmtescans, naast tal van andere acties. Het voorbije najaar kregen 80 woningen van Liezele en 
Puurs een dergelijk gratis thermografisch onderzoek. Speciale warmtefoto’s brachten het energieverlies aan het licht. De bewoners kregen vervol-
gens vrijblijvend renovatieadvies van een expert. Wie dan de daad bij het woord wilde voegen, kon aansluitend bij IGEMO terecht voor de nodige 
ondersteuning tijdens de renovatiewerken. Vorig jaar waren al een aantal wijken in Ruisbroek aan de beurt. Toen werden er 31 warmtebeelden 
gemaakt. Volgend jaar schrijven we enkele Breendonkse straten aan. “Uiteraard kunnen ook inwoners uit niet-aangeschreven wijken beroep doen 
op IGEMO voor advies aan huis en begeleiding tijdens de renovatie”, besluit schepen van milieu Alex Goethals.

#sportersbelevenmeer	
	 SAMEN
De Puurse sportwereld speelt op hoog niveau. Niet alleen in de 
sportieve betekenis van het woord. Zowel op organisatieniveau als 
wat de infrastructuur betreft worden opnieuw stappen gezet in hun 
professionalisering. 

Zo zijn Verto en APG, resp. de turn- en acrogymclub, rond de tafel 
gaan zitten met het oog op de creatie van meerwaarde betreft hun 
werking en infrastructuur. De eerste gesprekken gingen nog enigszins 
aftastend over vertrouwen en visiebepaling, maar al snel kwam er een 
heuse dynamiek op gang. Intussen onderzoekt 
men ook de samenwerking op vlak van onder-
steunende diensten, het sportieve aanbod, de 
logistiek, de infrastructuur en de commerciële 
profilering. De meer dan 500 leden van beide 
clubs kunnen hier alleen maar beter van worden. 
En misschien volgen nog andere sportclubs 
het voorbeeld van deze samenwerking. Het 
subsidiereglement ‘sport’ ondersteunt dergelijke 
samenwerkingsverbanden alleszins met plezier.
Ook wat het sportpark betreft zijn er nieuwe 
ontwikkelingen. Zo liggen er plannen klaar voor 
de bouw van een heuse gymhal, een ambitieus 
project waarvan de financiële haalbaarheid wordt 
onderzocht. De clubs zouden als bouwheer 
fungeren, terwijl de gemeente zou fa-
ciliteren. Men hengelt op alle niveaus 
naar de nodige subsidies. 
“Het project zelf is een pareltje”, geeft 
schepen van sport Erwin Spiessens 
fier mee. “Niet alleen wat het gebouw 
betreft, maar als gevolg van de mooie 
samenwerking tussen twee geweldige 
clubs. Maar uiteraard zijn we nog niet 
zo ver.” Wordt vervolgd. 

AWARD  
Sportend Puurs behaalde 
een award met #sporters-
belevenmeer sportclub en 
daar wordt misschien wel 
te weinig bij stil gestaan. 
Een eresaluut dus aan alle 
bestuurders!

CD&V Puurs wenst 
alle inwoners een 

warme kersttijd en 
een vredig 2018

Weekendtreinen 
  van Puurs naar Antwerpen  
Regelmatige treinreizigers hebben het al ontdekt: vanaf 10 december heeft 
de NMBS een nieuwe uurregeling. Onze gemeente wint hierbij. Ze krijgt 
voortaan ook in het weekend een treinverbinding naar Antwerpen. 
In de week gaan we er ook op vooruit. Elk half uur vertrekt een trein naar 
‘t stad. 

“Het kostte ons gemeentebestuur wel enige moeite,” steekt schepen van 
mobiliteit Alex Goethals van wal, “maar we zijn blij dat we dit hebben kun-
nen binnenhalen.” De Nijverheidsbrug over het zeekanaal was lange tijd hét 
obstakel voor de weekendtrein. Na langdurig overleg hebben we Waterwegen 
en Zeekanaal kunnen overtuigen om ook in het weekend personeel voor het 
openen en sluiten van de brug te voorzien. Hierdoor hoeft Boom niet langer 
de eindhalte van de trein te zijn”.
Dit is goed nieuws voor onze hele regio. Want doordat Antwerpen de lage-
emissiezone invoerde, was een verplaatsing met de wagen voor velen geen 
optie meer. 

Puurs	725	
 een jaar om nooit 
  meer te vergeten!	 
Een geweldig, schitterend feestjaar loopt op z’n einde... Een jaar dat 

onze stoutste dromen heeft ingelost. Nee, zelfs heeft overtroffen! 
Ja, ’t was me het jaartje wel. Soms hectisch en druk, maar vooral 
ééntje vol mooie, onvergetelijke, deugddoende momenten. Keer 
op keer was het intens genieten! Het wereldrecord dabben, de 
installatie van de Puurse beiaard, de optocht van de feestparade 
met meer dan 1000 vrijwilligers, de muzikale toppers gedurende 
de zomermaanden, de strip ‘Het spook van Pukema’…  Zovele 
hoogtepunten, kippenvelmomenten,  teveel om allemaal op te 
noemen. Ook de vele initiatieven die spontaan van onderuit op-
borrelden, waren enorm leuk: de 725 wijn, de 725 fietstassen, het 

project ‘725 Puurse koppen’… . Ja, echt wel opvallend, wel-
ke positieve dynamiek dit hele gebeuren op gang 
bracht! De bereidwilligheid van de vele, ontelbare 
vrijwilligers was van onschatbare waarde. Zonder 
jullie was ons dit nooit gelukt! Elk event was keer 
op keer een bewijs dat onze gemeente volop 
leeft en bruist! Schepen van evenementen Hilde 
Van der Poorten is dan ook zeer tevreden en heel 
dankbaar: “Ik zeg een welgemeende en oprechte 
‘DANK U WEL’ aan iedereen die een steentje heeft 
bijgedragen! Ook een welverdiend schouderklopje 

aan alle gemeentelijke diensten,
die de cel evenementen 
volop ondersteund 
hebben, want waar zij
steeds die creativiteit 
blijven vinden, is mij 
een raadsel.”

Thuis in je dorpWIJ 
SAMEN

	 			Kalfort	2.0		  
We willen wonen in onze gemeente zo aangenaam mogelijk maken. 
Daarom zijn kernversterking en kernverfraaiing de voorbije jaren 
steeds een topprioriteit geweest voor ons bestuur. Na Breendonk, 
Liezele, Ruisbroek en Puurs-centrum is het nu de beurt aan Kalfort.

De Van Kerckhovenstraat en de kerkomgeving ondergingen twee jaar 
geleden een metamorfose. Van dit prachtig resultaat kunnen we al 
ruimschoots genieten. Momenteel wordt ook de rest van Kalfort onder 
handen genomen.
De Schipstraat kreeg een asfaltverharding met fietssuggestiestrook, 
terwijl de schoolomgeving in de Coolhemveldstraat verkeersveiliger 
werd heraangelegd met klinkers. Het stukje aan de kleuterschool is 
daarom voortaan éénrichting. Het Winkelveld werd al deels aangepakt. 
“Deze deelfase werd voor de kerstdagen reeds afgerond, waardoor de  
bewoners zonder al te veel hinder kunnen genieten van de feestdagen”, 
strooit schepen van openbare werken Yvo Van Damme met een vroeg 
kerstcadeau.
Na de Kerstvakantie begint de aannemer met de volgende fase: Kal-
fortdorp, de parking aan het Fabiolapark en de Coolhemstraat tot vlak 
voor de Kloosterbunder. Deze deelfase zou tegen midden april moeten 
afgewerkt zijn. In de slotfase wordt nadien de Kloosterbunder en de 
rest van de Coolhemstraat (tot aan de spooroverweg) aangepakt.

TIP
Meer weten over 
725 jaar Puurs? Je vindt alle info 
en het activiteitenoverzicht op 


