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#teamkoen
	 	enthousiast	en	
sterk	vernieuwd		
		naar de verkiezingen
Lijsttrekker Koen Van den Heuvel: “Ik ben heel fier dat elk van 
de 8 leefgemeenschappen op een heel sterke manier vertegen-
woordigd is. Alle kandidaten willen actief inhoud geven aan 
Puurs-Sint-Amands en dit dankzij een sterke voeling met het 
dagelijkse leven via het brede verenigingsleven in de gemeen-
te. De ploeg wil gaan voor zichtbare resultaten en de motor 
van dynamische vernieuwing in onze gemeente zijn.”

Peter Van Hoeymissen, die samen met schepen Eddy Ceurste-
mont de lijst duwt, vult aan: “Bij een nieuwe fusiegemeente hoort 
ook een vernieuwd politiek verhaal. We kiezen voor een ervaren 
ploeg, aangevuld met heel wat nieuw politiek talent: niet minder 
dan 14 nieuwkomers, de helft van de lijst.. Een heel bewuste 
keuze, want met 37 uittredende verkozenen binnen CD&V Puurs-
Sint-Amands hadden we ook zonder nieuwkomers onze lijst 
makkelijk kunnen vullen. We willen echter een frisse wind door 
onze ploeg laten waaien. Zo geven we heel duidelijk aan dat we 
niet willen stilstaan in Puurs-Sint-Amands, maar voor een nog 
dynamischere gemeente willen gaan, altijd op mensenmaat.”

Enkele sterkhouders zijn kandidaat op strategische plaatsen, 
zoals schepen Hilde Van der Poorten die de tweede kolom trekt 
op plaats 16, en schepen Alex Goethals die vanop plaats 15 de 
eerste kolom duwt. Andere schepenen vind je terug op 3 (Els De 
Smedt), 4 (Yvo Van Damme) en 6 (Ronny Tourné). De jongste 
kandidaat op de lijst is Jef De Rop, net 20, uit Kalfort. 

De oudste nieuwe kandidaat is Luk Ceurvelt, 63 jaar, uit
 Sint-Amands. Ouderdomsdeken van de ganse lijst is
 Jos Vanachter uit Puurs, 71 jaar. 

Verder zijn er in de top-5 liefst 3 dames terug te 
vinden, en de helft van alle kandidaten zijn vrouwen. 

Samen voor een 
dynamisch

Puurs-Sint-Amands

# team koen

Beste mensen
Op 14 oktober vindt een echte primeur plaats: dan kiezen 
onze inwoners voor het eerst het bestuur van de fusie-
gemeente Puurs-Sint-Amands. Een nieuw politiek project 
vraagt ook een vernieuwde ploeg, en dat valt te merken: liefst 
14 van de 29 kandidaten komen voor het eerst op. Op die 
manier opteren we er uitdrukkelijk voor om ramen en deuren 
open te gooien, en met heel wat vers bloed en jong talent 
gestalte te geven aan Puurs-Sint-Amands. 
En hier zijn ze! Maak alvast kennis met #teamkoen. 

Fijne 
  vakantie!

Financiële toekomst 
nieuwe gemeente 
    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 de 
nieuwe gemeente begin ’19 zal de schuld per inwoner zowat 1.600 
euro per inwoner bedragen, ietwat onder het Vlaamse gemiddelde. 

De voorbije jaren kenden de beide gemeenten samen een jaarlijks begro-
tingsoverschot 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, dankzij de sterke economische bedrijvigheid in 

onze gemeente én de fusiebonus, rooskleurig uit. 
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. Ook als we de 
schulden van het Autonoom Gemeentebedrijf erbij tellen, dalen de schulden dui-
delijk, tot zowat 41,5 miljoen eind 2018. Hierdoor is onze gemeente financieel zeer 
gezond, en kan er verder geïnvesteerd worden zonder dat de belastingen moeten 
stijgen. Integendeel, tussen 2013 en 2019 daalt de aanvullende personen-
belasting zowel in Puurs als Sint-Amands tot 7,5%! meer	
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Nieuwe 
gezichten

Liefst 14 van de 29 kandi-
daten komen voor het eerst 

op! Dit zijn Ann-Marie 
Morel, Luk Ceurvelt, Nilufer 

Yuruk, Jef De Rop, Robbe 
Cooremans, Willem 

Geeroms, Jens De Laet, 
Hilde Waumans, 

Sophie Van Praet, Anneleen 
Meersmans, Jetty Luppens, 

Sandra Peersman, Heidi 
Smets en Niki Van Laer.
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Investeren in fietsverbindingen blijft prioriteit 
Fietsinfrastructuur staat al jaren op het prioriteitenlijstje van onze bestuursploeg: zoveel mogelijk mensen motiveren om zich te verplaatsen met de 
fiets.  Zo verminderen zowel de files als de klimaatuitstoot en bovendien is fietsen gezond. Een goed fietsnetwerk omvat de verschillende leefgemeen-
schappen: de voorbije jaren werden er verschillende door nieuwe fietspaden met elkaar verbonden, zoals Puurs, Kalfort, Ruisbroek en Breendonk. 
Schepen van mobiliteit Alex Goethals: “Er zijn nog enkele missing links die weggewerkt moeten worden. Een veilige fietsverbinding tussen Lippelo en 
Liezele, van Liezele-dorp via de Wolfstraat naar Breendonk of van Breendonk via de Veurtstraat naar Londerzeel zijn een aantal prioritaire trajecten waar 
we de komende legislatuur graag werk van maken.” Burgemeester Koen Van den Heuvel: “Naast deze nieuwe fietspaden willen we in de verschillende 
leefgemeenschappen ook fietsstraten voorzien. Dit zijn  straten waar de fietsers voorrang krijgen, ze met twee aan de rechterkant van de weg mogen 
rijden en niet voorbijgestoken mogen worden door automobilisten. Zeker aan de schoolpoorten zorgt zo’n aanpak voor meer verkeersveiligheid. Op 
die manier spelen we ook in op de plannen van minister van Onderwijs Hilde Crevits, om onze schoolomgevingen veel veiliger te maken voor jonge 
fietsers”.  Ook het fietsen op middellange afstanden wordt aangemoedigd: op de fietssnelweg van Sint-Amands naar Puurs langs het spoor plannen we 
lantaarnpalen zodat fietsers ’s avonds veilig van het werk naar huis kunnen pendelen.

   Lightrail  tussen 
 Puurs en Dendermonde?
Zowel de federale als de Vlaamse minister van mobiliteit willen op onze 
vraag werk maken van de opwaardering van spoorlijn 52 tussen Puurs en 
Dendermonde. Zij geloven dat de heropening de leemte in het openbaar 
vervoersaanbod in onze regio kan invullen.  

Het is goed dat er eindelijk een initiatief komt. Onze gewestwegen N16 en 
N17 slibben door het toenemende verkeer meer en meer dicht en elke goed 
doordachte investering in openbaar vervoer kan de filedruk doen afnemen. 
Schepen Eddy Ceurstemont: “De vzw Stoomtrein die de 14 km lange spoorlijn 
al meer dan 35 jaar toeristisch uitbaat, heeft te beperkte middelen om de lijn 
grondig te onderhouden, al zijn we blij dat de overwegen van de Kattestraat en 
de Meir in Oppuurs recent grondig zijn vernieuwd. Toch moet deze lijn ook het 
toenemende woon- werkverkeer beter kunnen spreiden”. De beide ministers 
beloven dat  ze de gemeente bij de latere realisatie van het project zal betrekken. 

“Dat is een goede zaak”, geeft burgemeester Peter 
Van Hoeymissen aan, “want wij hebben een aantal 
belangrijke bekommernissen: de heropening mag 
de draagkracht van de bewoonde omgeving niet 
aantasten, er mogen geen spooroverwegen 

gesloten 
worden en 
we moeten 
volop gaan 
voor een 
lightrail 
op de 
bestaande 
bedding.” 

 

   sport, spel en plezier 
       voor	alle	kids
De gemeentelijke kinder- en jeugdopvang is al jaren een succes. We 
blijven verder inzetten op de uitbouw van een gevarieerde vakantie-
werking en spelen in op nieuwe tendensen. We dragen kwaliteitsvolle 
kinderopvang hoog in het vaandel, zo kunnen we bijdragen aan het 
welzijn van jonge gezinnen. 

De naadloze overgang van buitenschoolse opvang naar speelpleinwer-
king, sport- en grabbelpasactiviteiten biedt kinderen de kans om hun 
vrije tijd nuttig en naar eigen keuze in te vullen. “Een unieke werking 
waar ik bijzonder trots op ben  en die voor vele andere gemeenten 
een voorbeeld is!” zegt een glunderende jeugdschepen Hilde Van 
der Poorten. In juli en augustus, elke dag, alleen maar uitbundige en 
lachende kindergezichtjes in het Wijland, het speelparadijs bij uitstek! 
Zowel binnen als buiten kan dit jong geweld zich maximaal uitleven. Ze 
kunnen ravotten, knutselen, kampen bouwen … kortom teveel om op 
te noemen. Geen vakantie dus voor de enthousiaste opvangbegeleiders 
en de gedreven jeugd- en sportmedewerkers want zij staan garant voor 
een leuk en creatief activiteitenaanbod! Gelukkig kunnen zij keer op keer 
beroep doen op super enthousiaste sport- en jeugdmonitoren. Een groep 
opgetogen en begeesterende vrijwilligers die onmisbaar zijn voor de 
dagdagelijkse werking in de zomervakantie. “Langs deze weg wil ik hen 
dan ook oprecht een dikke pluim, een schouderklopje geven voor hun 
toegewijde inzet”, zegt de schepen.

ANPR-camera’s 
    succesvol tegen inbraken
Een veilige gemeente is altijd een prioriteit. Door haar ligging vlak naast de 
A12 en N16 is Puurs evenwel een aantrekkelijke plek voor inbrekers om hun 
activiteiten in te ontplooien. Sint-Amands werd door haar ligging de 
voorbije jaren dan weer minder met 
deze plaag geconfronteerd: met zo’n 
35 inbraken per duizend woningen kon 
de gemeente de voorbije vijf jaar zelfs 
het beste rapport van het arrondisse-
ment Mechelen voorleggen. 

De ‘slimme’ ANPR-camera’s, die de num-
merplaten van voorbijrijdende wagens 
inscannen, hebben sinds 2016 voor een 
kentering van het aantal woninginbraken 
in Puurs gezorgd. In 2016 en 2017 lag het 
aantal inbraken telkens duidelijk onder 
de piek die we kenden tussen 2012 en 2015. In de eerste maanden van 2018 blijkt 
het aantal inbraken bovendien nog verder sterk te dalen.
De camera’s zorgen niet alleen voor een daling van het aantal woninginbraken, 
maar maken ook dat meer inbraken effectief kunnen opgelost worden. 

Burgemeesters Koen Van den Heuvel en Peter Van 
Hoeymissen zien nog ruimte om het 
cameranetwerk, dat een effectief wapen tegen misdaad 
blijkt te zijn, nog beter te benutten.
Koen: “De ANPR-camera’s kunnen ook worden 
gebruikt om aan trajectcontrole te doen. Indien 
we nog enkele camera’s bijplaatsen, kunnen we op 
veelgebruikte verbindingswegen, zoals bijvoorbeeld 
de Provincielaan en de Veurtstraat in Breendonk, de 
snelheid controleren en zo de veiligheid verhogen”. 
Peter, ook voorzitter van het zonaal politiecollege, vult 
aan: “Daarnaast zullen we blijven inzetten op camera-
bewaking op overlastgevoelige plaatsen zoals aan het 
Puurse station, de Kaai, het JOC, het Dorpshart of de 
Nestel. Op die manier houden we een oogje in het zeil 
en blijft het veiligheidsgevoel in onze gemeente hoog”.

Proper	Puurs
     scoort goed
Netheid is een belangrijk thema voor de Puursenaars, daarom dat 
dit thema ook piekt op de lijsten van de meldingen. Vandaar dat 
Puurs steeds meer mensen en middelen inzet om de gemeente 
schoon te maken. 

“Zwerfvuil en sluikstorten worden zo snel mogelijk opgeruimd, vuil-
bakjes worden geplaatst en wekelijks geledigd, straatgoten worden 
minstens één om de twee maanden proper gemaakt, … Mede door 
de goede samenwerking van de verschillende afdelingen binnen de 
technische dienst wordt ook preventief gehandeld om na de aanleg 
een openbaar domein te hebben dat onderhoudsvriendelijk is”, geeft 
schepen van groen Yvo Van Damme aan.
De Ruisbroekse schepen is dan ook zeer tevreden dat een onder-
zoek van de Gazet van Antwerpen aantoonde dat al de energie die 

de gemeentelijke dienst en haar partners 
in dit netheidsbeleid steken, resulteren 
in een heel mooi resultaat! Slechts 11,5% 
van de bewoners is niet tevreden over de 
netheid en dat is het beste resultaat van alle 
gemeenten in regio Mechelen en 
Sint-Niklaas.

Voor een 
keitoffe 
vakantie 

zit je goed 
in onze 

gemeente!

De hele zomer 
   lang, 

Wij wensen u 
fijne zomer-

maanden!



Lijsttrekker
Koen	Van	den	Heuvel
Burgemeester	van	Puurs	en	Vlaams	parlementslid

Koen is de gedreven en enthousiaste burgemeester van Puurs. Samen met zijn ploeg bracht hij 
Puurs in beweging. Ook in Brussel gebruikt hij zijn netwerk om als parlementslid de Klein-Brabantse 
dossiers de nodige ondersteuning te geven. De komende jaren wil Koen samen met zijn dyna-
misch team voluit zijn schouders zetten onder het project om van de nieuwe fusiegemeente een 
plek te maken waar het aangenaam wonen, werken en leven is, en dat in elk van de 8 woonkernen. 
Hij zet hierbij graag zijn ervaring in, maar ook de energie en drive die hem kenmerken.
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Ann-Marie	Morel	 doet vooral met haar voorzitterschap bij ‘A touch 
of Rose’ belletjes rinkelen. Als longarts en psychotherapeut staat ze dagelijks 
in voor het herstel van mensen. Dat is ook haar centrale engagement naar de 
toekomst van onze gemeente toe: een welzijn voor iedereen. 2
Els	De	Smedt	 is mama van drie jongeren. Ze is een ingenieur die steeds 
zoekt naar oplossingen, geëngageerd in verenigingen en vrijwilligerswerk. 
Maatschappelijke betrokkenheid en dossierkennis als schepen zorgen voor 
een ideaal evenwicht.

Yvo	Van	Damme	 is fiere Ruisbroekenaar, maar smijt zich voor elke 
deelgemeente. Als huidig schepen van openbare werken, groen en kerkhoven is 
Yvo een man waar je niets aan kan misvragen. Hij is intussen 56 jaar jong maar 
nog steeds frivool en authentiek.

Hilde	Waumans	 is een jonge mama van drie dochters. Een ware 
levensgenieter die het verenigen van mensen hoog in het vaandel draagt. Als 
kookouder van Chiro Lippelo en leerkracht lager onderwijs met VKSJ-verleden 
heeft ze aan creativiteit en engagement geen gebrek. 

Ronny	Tourné	 is beroepsmatig actief als verzekeraar bij Induver, maar 
ook al een legislatuur schepen van o.m. cultuur. 
Het leven in Breendonk kent voor hem geen geheimen, met activiteit bij de 
Duvelse Breendonktrappers of betrokkenheid bij de opbouw van JH ‘tschuur.

Nilüfer	Yuruk	 werkt met haar achtergrond als bedrijfspsychologe graag 
met mensen om het beste in hen naar boven te brengen. Niet alleen is ze als 
voorzitter een gedreven kracht in het schoolbestuur. Ook bij BBC SAM, KSK 
Sint-Amands, chiro en PacSam&Ves blijft ze zeer aanwezig.

Anne	De	Ron	 runt samen met haar vader Marc het gekende verzekerings-
kantoor van KBC. Haar sociaal engagement reikt van de Chiro via de volleybal 
tot het mama zijn van Nolle en Bie. Laat de toekomst maar komen. Ze pakt ze 
met twee handen vast.

Els	Goedgezelschap	 staat als mama van twee (opnieuw) met haar 
beide voeten in de Liezelse Chiro door de bouw van nieuwe lokalen. Ook het 
oudercomité heeft veel steun aan haar. Als voorzitter van de gemeenteraad 
leerde ze het beleid van onze gemeente van zeer dichtbij kennen.

Sophie	Van	Praet	 heeft haar roots in Sint-Amands (met o.m. de 
Chiro), woont in Oppuurs en is leerkracht bij Sjabi in Puurs. In onze nieuwe 
gemeente voelt ze zich overal thuis. 
Cultuur draagt ze hoog in het vaandel, niet alleen passief, maar ook actief.

Sandra	Peersman	 is een Kalfortse die staat voor kwaliteit. Niet alleen 
in haar leven, of in haar dagelijks job bij Novartis-Alcon, maar ook met het oog 
op de leefbaarheid van onze leefgemeenschappen. 
Dat ei kon ze alvast veelvuldig kwijt in tal van raden en comités van SJABI.

Niki	Van	Laer	 voelt steeds een drang naar sociaal engagement. De 
ouderenraad van haar school De Krinkel in Ruisbroek, maar ook de Chiro, 
mochten  daar al van proeven. 
Met veel zin wil ze zich inzetten voor dit nieuwe project Puurs-Sint-Amands!
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Luk	Ceurvelt	 is Sint-Amandsenaar, maar werkte een half leven in Puurs. 
Liefst 40 jaar bestuurservaring in diverse sportverenigingen, o.m. 20 jaar 
voorzitterschap van TC Savanti. 
Via zijn vader, oud-burgemeester Georges, leerde hij de politiek al snel kennen.

Raf	De	Blaiser	 Is een sociale veelvraat. In welke vereniging is hij niet 
actief: o.m. voorzitter PacSam&Ves en bestuurder bij Landelijke Gilden. Dat 
maakt dat hij perfect weet wat er leeft in onze gemeente en een gedragen 
beleid kan voeren.

Alex	Goethals	 draait al 24 jaar mee in de Puurse politiek. Zorg voor het 
milieu draagt voor hem prioriteit nummer 1 weg. Als milieu-schepen weet hij 
dat er ook op lokaal niveau moet gewerkt worden aan een klimaatoplossing 
om de toekomstige generaties veilig te stellen.  

Hilde	Van	der	Poorten	 werkt als eerste schepen voltijds mee aan 
een bruisend Puurs, met een brok ervaring en nog steeds een jeugdig enthou-
siasme. Het 725- feestjaar was een absoluut hoogtepunt, maar nu kijkt ze 
vooral  uit naar een veelbelovende ‘Zomer van Puurs-Sint-Amands’.

Willem	Geeroms	 is een vrolijke gast die al 25 jaar mee het mooie 
weer maakt in Liezele, ondermeer als oud-KSA-leider. Als voorzitter van de 
Leo club Klein-Brabant zet hij zijn studentenkennis bedrijfsmanagement om in 
praktische ervaringen. Een levensgenieter ten top. 

Jürgen	Buyst	 woont al zijn hele leven (36 jaar) in Puurs, heeft een 
verleden bij JH Jazaki, en is vrijwilliger bij verenigingen zoals VSOP, werkgroep 
Feesten in Puurs, Landelijke Gilden,... Hij is momenteel fractieleider in de 
gemeenteraad.

Jef	De	Rop	 is met zijn 20 jaar de jongste kandidaat. Als student rechten 
popelt hij al om mee het beleid te mogen voeren. De gewezen KSA-leider 
heeft dankzij zijn grote familie van ondernemers een groot hart voor de lokale 
economie en het verenigingsleven.

Jens	De	Laet	 is 25 en van Sint-Amands. Als monitor, jeugdtrainer en 
leider vind hij levendige (jeugd)verenigingen heel belangrijk. Daarnaast blijven 
verdere investeringen op vlak van mobiliteit, veiligheid en werkgelegenheid 
zeker een must.

Robbe	Cooremans	 mag zich al 22 jaar trotse inwoner van Breendonk 
noemen. Als huidige hoofdleider van de Chiro en een verleden bij JH ’tSchuur 
trekt hij duidelijk de kar van de jeugd. Samen met zijn vader leidt hij het 
bouwbedrijf Cooremans & Zonen.  

Anneleen	Meersmans	 is een goedlachse (plus)moeder van 3 en 
brandt van ambitie. Als criminoloog-beleidsmedewerker op het departement 
welzijn wil zij verschillende uitdagingen in de maatschappij aanpakken met 
een focus op het veiligheidsthema.

Jetty	Luppens	is een frisse mama van 37 en kan behalve adviseren 
in beleggen en belastingen optimaliseren, ook onze gemeente efficiënter 
laten draaien. Het Kalfortse kermiscomité Kalité kan van haar ervaringen 
meespreken. 

Patrick	Pauwels	 is al 57 jaar Puursenaar en steeds vlot 
aanspreekbaar. Met zijn engagementen en maatschappelijke participatie 
streeft hij naar geluk, welzijn en kwaliteit van leven bij alle generaties. Hierbij 
is de karrevracht aan ervaring bij CM en verenigingen meegenomen.

Jos	Vanachter	 mag zich met zijn 71 jaar de nestor van onze lijst 
noemen. Maar dankzij zijn actieve levensstijl nog lang niet afgeschreven! 
Zijn bestuurservaring als schooldirecteur en bij een dozijn organisaties is een 
waardevolle meerwaarde voor onze gemeente

Eddy	Ceurstemont	 is een zeer gedreven schepen die altijd en overal 
paraat staat. 
Met 18 jaar politieke ervaring op de teller weet hij perfect wat er leeft in 
Sint-Amands. Ook aan sociale engagementen bij Eddy geen gebrek. 

Reinhilde	Goossens	 is van nature een groene dame. Met haar 
activiteiten bij o.m. Femma, de imkersgilde en VELT is zij voor mens en natuur 
een positieve werkkracht. 
Bovendien ontsnapt er in Breendonk weinig aan haar aandacht.

Peter	Van	Hoeymissen	 is vanuit vele hoedanigheden geen geheim 
meer voor u. Is het niet als leerkracht op Sjabi, dan wel via zijn ervaring als 
OCMW-voorzitter en burgemeester van Sint-Amands. Hij zal onze nieuwe 
gemeente extra visie geven. 

Heidi	Smets	 is moeder van drie en woont in Oppuurs. Ze staat als een 
creatieve duizendpoot in het leven, wat haar in haar carrière als schooljuf bij 
Kameleon Oppuurs veel heeft geholpen. Ook de Chiro blijft steeds een deel 
van haar leven.

Samen voor een 
dynamisch

Puurs-Sint-Amands

# team koen
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Puurs-Sint-Amands

Gemeente Puurs nam de voorbije 10 jaar verschillende initia-
tieven om de CO2-uitstoot te verminderen. Zo werden in de 
gemeentelijke gebouwen de oude stookketels systematisch 
vervangen door condensatieketels en werd ingezet op meer iso-
latie, wat resulteerde in een flinke daling van het gasverbruik.

Door de deelname aan de provinciale actie ‘klimaatneutrale 
organisatie’ wenst het lokaal bestuur tegen 2030 klimaat-
neutraal te worden. Met de ondertekening van het burge-
meestersconvenant engageerde Puurs zich om de CO2-uitstoot 
op het grondgebied met 20% terug te dringen. 
Als gemeentebestuur werden zonnepanelen op 6 gemeentelijke 
gebouwen als prioritaire investering naar voor geschoven. De 
bib, het JOC Wijland en DC Nieuwe Ark werden in de zomer 
van 2017 van liefst 137 panelen voorzien. Dit jaar is DC en kinderopvang 
Paepenheide aan de beurt.
Door in te zetten op dimbare ledverlichting wordt ook de straatverlichting 
energiezuiniger, met prioriteit voor de oudste armaturen met de hoogste 
vermogens. Dit zorgt voor een besparing van 75%. Tussen 23u en 5u wordt 
het lichtniveau daarenboven aangepast. Binnen 10 jaar zal elke straat 
worden voorzien met LED verlichting.
“Gezien 25% van de CO2-uitstoot via woningen gebeurt, zetten we ook 
daar op in. Om energie-efficiënte redenen, maar ook voor de portefeuille 
van haar inwoners, stimuleert Puurs haar inwoners om in te zetten op 
betere isolatie. Zo kunnen eigenaars van particuliere woningen vanaf april 
tot eind december intekenen op het groepsaanbod ‘isoleren gebouwschil’, 
i.s.m. Impact vzw. Op korte termijn ontvang je dan een offerte. Dit groeps-
aanbod organiseert onze gemeente. Als dat geen mooie uitdaging is!” 
besluit schepen van milieu Alex Goethals.

	 	 Sint-Amands is 
 cultuurgemeente
      met	5	sterren
Op 26 mei stond het culturele leven in Sint-Amands op z’n 
kop. Feest voor 25 jaar cultuurraad, een dag vol warme verbon-
denheid. De trekkers van de cultuuruitdagingen schitterden. 
Eén voor één zetten ze met hun gedreven en enthousiast team 
een knalprestatie neer. 

Tachtig ingediende poëziepareltjes zijn voorge-
dragen aan de Scheldekaai, op de achtergrond 
van de boekenmarkt. Achtentwintig nationali-
teiten verrasten ons met een overheerlijk we-
reldbuffet. Dertien kunstenaarsateliers stelden 
gastvrij hun deuren open, en vormden samen 
met openbare kunstwerken een route die de 
drie deelgemeenten verbond. Meer dan vijftig 
muzikanten, uit de harmonies, de academie 
en een lokale band brachten een magistraal 

concert. 
“Cultureel Sint-Amands barste even uit 

z’n voegen: zoveel te beleven, zoveel 
plezier, zoveel stralende gezichten. 
Dankjewel aan alle verenigingen en 
vrijwilligers, jullie laten Sint-Amands 
stralen, en niet alleen die ene dag 
maar al zeker 25 jaar lang!  Mensen 
bij elkaar brengen, ontmoeting, in 

een ontspannen sfeer, een warme sa-
menleving, dàt vinden we bij #teamkoen 

belangrijk!”, geeft schepen van cultuur Els 
De Smedt verheugd aan. 

Ook schepen van toerisme Eddy Ceurstemont is 
tevreden: “De boekenmarkt trok alweer heel wat  
geïnteresseerden aan, ook van ver buiten de regio. 
Ongetwijfeld komen velen onder hen nog eens terug, 

om van ons mooie zicht op de Schelde te genieten”.

Puurs jobkampioen in provincie Antwerpen! 
Dat Puurs heel wat bloeiende bedrijven op haar grondgebied telt, was al langer bekend, maar toch was het een aangename verrassing recent op de 
voorpagina van de Gazet Van Antwerpen te mogen lezen dat Puurs de ‘jobkampioen’ van onze provincie is. De cijfers zijn dan ook duidelijk: meer dan 
77% van de Puursenaars tussen 20 en 64 is aan het werk, en de werkloosheid in Puurs is maar 4%.
Dat 77% een heel sterk resultaat is, blijkt wanneer we dit vergelijken met andere steden en gemeenten. Zo scoort de stad Antwerpen bijvoorbeeld 
maar 62%, en ligt het gemiddelde van het Vlaams Gewest slechts rond de 72%.
Burgemeester Koen Van den Heuvel is erg tevreden met dit resultaat: “Dicht bij huis werken is iets wat heel wat van onze inwoners belangrijk vinden, 
daarom is het dan ook zo positief dat zowel multinationals als KMO’s het goed doen in onze gemeente en jobs blijven creëren. Dat onze gemeente 
ook aantrekkelijk blijft voor multinationals, bleek recent nog toen Pfizer aankondigde haar personeelsbestand verder uit te breiden. “Ook in de toe-
komst blijven we inzetten op een sterke lokale economie. Tegelijk willen we er alles aan doen om ook de harmonie met de groene rust te bewaren, én 
willen we onze gezinnen zo goed mogelijk ondersteunen, zodat die een gezonde balans tussen werk en gezin kunnen bewaren”, aldus nog Koen.

Ontdek het nieuwe 
   Fortcafe
     in Fort Liezele
23 juni is een datum om te onthouden! Naast de opening van het Land-
schapspark zal vanaf dan ook het Fort van Liezele opnieuw te bezoeken 
zijn. De laatste maanden werd ijverig gewerkt om het Fort verder uit te 
bouwen tot een bovenlokale cultuur-toeristische blikvanger. 

De VZW Memoriaal Museum Fort Liezele 
presenteert in het feestweekend de opening van 
het nieuwe fortcafe, uitgewerkt als concept ‘de 
machinekamer’. “Gecombineerd met een dakterras 
met panoramisch zicht op het Landschapspark is 
dit de ideale plaats om te genieten van streekbieren 
en -hapjes. Kwaliteit, gezelligheid en authentici-
teit kenmerken de uitbating”, geeft schepen van 
cultuur Ronny Tourné aan. Op korte termijn zal 
nog werk gemaakt worden van de inrichting van 
een fortshop, een polyvalente multimediaruimte 
en plaatsen voor het organiseren van thematische 
tentoonstellingen, lezingen, filmvoorstellingen of 

miniconcerten. Ronny nodigt iedereen uit toerist te zijn in eigen streek 
en ons Fort van Liezele te (her)ontdekken. “Ter herdenking van 100 jaar 
Groote Oorlog werd i.s.m. Toerisme Scheldeland een wandel- en fiets-
route samengesteld. De wandelroute van 8 km blijft beperkt tot Liezele. 
De fietsroute (51 km) strekt zicht uit over Klein-Brabant. We hoeven jullie 
allicht niet te vertellen dat een eindstop in het fortcafe een ideale afsluiter 
is”, maakt hij graag reclame. Alle info op www.toerismekleinbrabant.be, 
aan het vrijetijdsloket in de bib in Puurs of in het Veerhuis in Sint-Amands.

  Werken voor het 
klimaat

Wereld-
     primeur!
Het aftellen is begonnen: op 6 oktober gaat 
de Studio 100-musical ’40-’45 in avant-
première en wordt Puurs even het Broadway van 
Vlaanderen. Eerder al werd bekend dat het om 
een erg ambitieuze productie gaat: de cast brengt 
heel wat toppers uit de Vlaamse musicalwereld 
samen, gesteund door een indrukwekkende 
groep figuranten. De muziek, onder meer van 

Will Tura, werd ingespeeld door het 60-koppige Symfonieorkest 
van Vlaanderen.

De voorbije weken werd ook aangekondigd dat de musical voor 
een wereldprimeur zorgt. Zo zorgen rijdende tribunes én speciale 
hoofdtelefoons voor een unieke en ongeziene beleving. Het is nu al 
duidelijk dat heel wat Vlamingen deze show niet willen missen: er 
werden al meer dan 160.000 kaarten verkocht. In het ‘Studio 100 
Pop Up-theater’ zullen in 2019 ook nog andere shows een thuisba-
sis vinden, zoals de Jubileumshow van K3 en de sprookjesmusicals 
van Studio 100.
Burgemeester Koen Van den Heuvel en schepen van 
evenementen Hilde Van der Poorten zijn heel opgetogen over de 
samenwerking met Studio 100 tot dusver: “De aparte voorstel-
lingen voor inwoners van Puurs en Sint-Amands zijn nu al een 
geweldig succes te noemen: er was heel erg veel interesse 
van onze burgers voor de tickets aan halve prijs. We zijn ervan 
overtuigd dat de zowat 5000 inwoners die musical zullen bij-
wonen, een geweldige avond gaan beleven!”


