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Kleur in alle 
woonkernen

Kleurrijke vlaggen en 
bloemen brengen leven en 
blijheid in de woonkernen. 

Daarom wonen mensen 
graag in onze dorpen.

Maak  kennis met #teamkoen!

Bouw jij mee aan een mooier, veiliger, gezelliger 
en levendiger Puurs-Sint-Amands?
De komende jaren staan wij voor een prachtige uitdaging. Puurs en Sint-Amands fusioneren en bij alle inwoners zijn de verwachtingen hoog 
gespannen. Terecht ook, want onze ambitie met de nieuwe gemeente is groot. Wij willen de motor van vernieuwing blijven. De voorbije 
jaren zijn we er in geslaagd om heel wat mooie projecten te realiseren. Vriend en vijand moeten het ruiterlijk toegeven: Puurs staat terug op de 
kaart, hoewel het werk nog niet af is. De voorbije maanden heb ik ook Sint-Amands en zijn inwoners beter leren kennen. Ik voel bij heel wat mensen 
de goesting om al onze leefgemeenschappen nog mooier, veiliger, gezelliger en levendiger te maken. Ik ben ervan overtuigd dat één plus één meer 
dan twee zal zijn en dat we door de handen in elkaar te slaan een nog hogere levenskwaliteit voor alle burgers zullen kunnen realiseren. De Zomer 
van Puurs-Sint-Amands is daar een eerste mooi voorbeeld van, maar ook op gebied van dienstverlening, een proper openbaar domein en sociale 
samenhang willen we verder stappen vooruit zetten. Daaraan wil jij toch ook meebouwen?
Voor goed bestuur is stabiliteit en geloofwaardigheid noodzakelijk en is een ploeg van degelijke, bekwame mensen nodig; geen tafelspringers 
of ééndagsvliegen, maar enthousiaste, gemotiveerde en positief ingestelde mensen die een garantie zijn voor een geloofwaardig, betrouwbaar en 
stabiel bestuur! Een gemeente besturen is immers niet meer zo eenvoudig. Een ploeg kan bovendien maar scoren indien iedereen aan hetzelfde 
zeel trekt. Daarom ben ik erg fier om je hier onze ploeg van bekwame en enthousiaste mensen voor te stellen; een ploeg van ervaren vrouwen en 
mannen, versterkt met dynamische en beloftevolle nieuwkomers. Allen hebben wij één gemeenschappelijk doel: wij willen onze gemeente SAMEN 
met jou VERDER besturen, op onze gekende dynamische en degelijke manier. Daarvoor hebben wij echter ook jouw steun nodig. Mogen wij 
op 14 oktober op je stem rekenen? Voor onze gemeente, voor jouw toekomst!

Koen Van den Heuvel, lijsttrekker van #teamkoen
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Dorpskernen in bloei!
De opwaardering van onze dorpskernen is de topprioriteit van #teamkoen, 
want levendige bloeiende dorpen maken mensen blij. Verschillende kernen 
werden verfraaid en ogen fris. De wegenwerken in Kalfort en Sint-Amands 
worden afgerond en men staat klaar om de Sint-Katharinastraat en omge-
ving in Ruisbroek en de Liezelse Vincetstraat aan te pakken.

Onze dorpen moeten stralen. Daarom bloeien in het voorjaar krokussen en 
narcissen langs de straatkanten. Na de lentebloeiers willen we dat tot oktober 
onze pleinen en straten in alle woonkernen opfleuren met prachtige bloe-
mentorens en decoratieve bloembakken. Nieuwe frisse vlaggen en banieren 
brengen kleur in al onze dorpen.
Kernverfraaiing verhoogt de leefbaarheid van onze kern en de levens-
kwaliteit van onze mensen. De metamorfose van de oude Vabor-site in 
Ruisbroek in het Leipark, van de Breendonkse Boeykenssite in Botanic en van 
de leegstaande GUMA-site in het gezellige GC de Nestel in Sint-Amands zijn 
mooie voorbeelden van hoe we desolate plekken in onze dorpskernen aan-
pakken en verfraaien. Nieuw leven voor zo’n sites brengt leven en blijheid in 
de woonkernen en daarom wonen mensen graag in onze dorpen.
Maar het werk is nog niet af. We voeren het project de ‘Tuinen van Puurs’ 
verder uit, dat Puurs verder zal omtoveren tot een bedrijvige plek met tal van 
rustige groene oases. In Sint-Amands stellen we samen met de Vlaamse 
bouwmeester een visieplan op om van de Kaai een schitterende ontmoetings-
plaats te maken en aan de dorpskern geven we, met een aantal strategische 
ingrepen, een nieuw elan. Ook aan Lippelo en Oppuurs geven we met een 
visieplan nieuwe impulsen.

Koning Fiets
Door mensen te motiveren om te fietsen, verminderen we 
samen de files en de luchtvervuiling. We hebben een mooie 
reputatie van investeren in fietspaden, waardoor zelfs het 
Vlaams Fietscongres ons al als voorbeeldgemeente uitriep.

We willen op deze golf verder surfen. Dit vraagt, naast het 
onderhoud van de vele bestaande fietspaden, ook investeringen 
in nieuwe infrastructuur en het maken van nieuwe keuzes. In de 
verschillende kernen van onze leefgemeenschappen willen we 
fietsstraten. Dit zijn straten waar de fietsers voorrang krijgen. 
Zeker in de schoolomgeving zorgt zo’n aanpak voor meer verkeers-
veiligheid.
Een goed fietsnetwerk omvat de verschillende leefgemeenschap-
pen van onze gemeente. De voorbije jaren werden verschillende 
deelgemeentes met nieuwe fietspaden verbonden, zoals Puurs, 
Kalfort, Ruisbroek en Breendonk. Er zijn nog wel enkele missing-
links die weggewerkt moeten worden. Veilige fietsverbindin-
gen tussen Lippelo en Oppuurs via de Oppuurseweg, tussen 
Lippelo en Liezele via de T. Andriesstraat, van Liezele naar Breen-
donk via de Wolfstraat en van Breendonk naar Londerzeel via de 
Veurtstraat, zijn de prioritaire trajecten waarvan we de komende 
legislatuur werk maken. Ook komen er gescheiden fietspaden 
langs de Dendermondsesteenweg in Lippelo, in de Hof-ten-Berg-
laan en de R. Verbelenstraat.
Op de middellange afstanden willen we fietsen aanmoedigen. Zo 
plannen we LED-lampen langs de fietssnelweg naast het spoor 
van Sint-Amands naar Puurs, zodat ook daar later op de avond en 
in de winter veilig kan worden gefietst.
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Camera’s houden het veilig 
Zich veilig voelen is één van onze primaire noden. Een goed gemeentebestuur moet zich hiervoor inspannen. Wij zetten volop in op 
buurtinformatienetwerken (BIN) en op innovatieve hulpmiddelen voor politie, zoals camera’s. 
In een BIN werken de burgers zelf, samen met gemeentebestuur en politie, aan de veiligheid in hun woonomgeving door de sociale 
controle te verhogen. Wanneer de veiligheidsdiensten hulp nodig hebben, schakelen ze de medewerkers van de BIN in. De vrijwilligers 
worden met een automatisch telefoontje - als het dringend is - of met een mail gewaarschuwd om extra waakzaam te zijn. Zij verhogen 
zo onmiddellijk de pakkans. Op dit moment werkt deze aanpak al goed in drie zones (Puurs, Ruisbroek en Breendonk), maar we rollen 
dit verder uit over heel onze gemeente. Daarnaast maken wij al drie jaar 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 de voornaamste verdachten op te sporen. Dit leverde al heel wat concrete resultaten op! De recent geplaatste trajectcontroles 
op N16 en N17 ontmoedigen de snelheidsduivels; we willen dit systeem uitbreiden naar bepaalde andere straten. Tot slot zijn er de 
veiligheidscamera’s op overlastgevoelige plaatsen, zoals het Dorpshart, de Kaai en het station.

Senioren  
zo lang mogelijk 
in eigen buurt 
laten wonen: een 
topprioriteit!
Voor vele senioren is het hun 
grootste wens om in de vertrouwde 
woonomgeving te kunnen genieten 
van hun oude dag. In de eigen wo-
ning zo lang dat kan en indien nodig 
in een aangepaste wooneenheid in 
de eigen buurt. 
Om dit mogelijk te maken, investe-
ren we vanuit de gemeente in een 
faciliterend beleid. Zo maakt de on-
dersteunende dienstverlening, zoals 
de poets- en thuiszorgdiensten, voor 
velen een wezenlijk verschil.
Om onze oudere bewoners toe te 
laten zo lang mogelijk in eigen buurt 
te wonen, bieden wij voortdurend 
kansen aan investeringen in kwa-
litatieve wooneenheden voor onze 
senioren en dit zowel in assisten-
tiewoningen als woonzorgcentra. 
Zo willen we de komende jaren een 
aantal assistentieflats van de eerste 
generatie grondig vernieuwen, om 
zo te voldoen aan de verwachtingen 
die bewoners vandaag hebben. 
Daarnaast zijn we de voorbije jaren 
in samenwerking met privépartners 
verschillende nieuwe projecten ge-
start in diverse woonomgevingen, 
zoals de Botanic in Breen-
donk, Leipark in Ruisbroek en 
in Kalfort. Verder stimuleren we 
kleinere woongelegenheden en 
diverse vormen van zorgwonen. We 
voorzien plaats om zorgwonen op 
kleine schaal voor mensen met een 
beperking mogelijk te maken.

 Puurs-Sint-Amands: 
kampioen in ‘werken 
      dicht-bij-huis’!
Voor heel veel mensen betekent hun job een belangrijk onderdeel van hun 
leven. Een fijne baan is immers zoveel meer dan alleen een inkomen. Het 
kan ook een bron van inspiratie zijn, creëert een sociaal netwerk en zorgt 
voor regelmaat. 

Daarom is het dan ook zo belangrijk dat zowel Puurs als Sint-Amands top sco-
ren op het gebied van werkgelegenheid! Zo bedraagt de werkloosheid in Puurs 
op dit moment amper 4,3% en doet ook Sint-Amands het met 4,7% uitstekend. 
Vergelijk maar: voor de provincie Antwerpen bedraagt de werkloosheid 7,7%, 
en het gans Vlaams gewest zit op 6%. 
Dicht bij huis kunnen werken, is voor veel van onze inwoners een onbetaalbaar 
voordeel in tijden van toenemende filedrukte en van aandacht voor duurzame 
verplaatsingen. Gelukkig zijn er bij ons erg veel jobs voorhanden. Dit danken 

we aan grote bedrijven, zoals 
Pfizer en Alcon, maar zeker ook 
aan de vele bloeiende KMO’s, 
die de voorbije jaren met inves-
teringen hun vertrouwen in onze 
gemeente lieten blijken.
Meer nog: het aantal jobs zit 
zowel in Puurs als Sint-
Amands in de lift. In Puurs 
steeg het aantal op 10 jaar tijd 
van een kleine 10.000 naar 
meer dan 12.000! Ook in 
Sint-Amands is er een duidelijke 

stijgende trend en zijn er momenteel zo’n 1700 mensen aan de slag op het 
grondgebied van de gemeente.
Dit alles vertaalt zich in een zeer hoge werkzaamheidsgraad, die in Puurs, met 
ruim 77%, het hoogst is van de ganse provincie! Ook Sint-Amands scoort heel 
goed met 76%. Puurs-Sint-Amands zit dus op gebied van werkgelegenheid dan 
ook een pak beter dan de rest van het Vlaams gewest, dat slechts 72% haalt.

Onze kandidaten
      voor de provincie

Gemeente op mensenmaat 
     met dienstverlening 
     op maat
De fusie betekent een hele organisatorische omwenteling, die moet uitmon-
den in een professionele backoffice met voldoende expertise. Deze experten 
zijn via afspraken gemakkelijk te bereiken op verschillende servicepunten in 
onze nieuwe gemeente.

Een moderne dienstverlening zet ook in op een snel en klantvriendelijk 
loket als frontoffice, wat beschikbaar is in de huidige gemeentehuizen van Puurs 
en Sint-Amands. Maar daarnaast willen we ook servicepunten organiseren in 
andere woonkernen. Ook de twee containerparken blijven volledig open.
Meer dan ooit willen we onze mensen betrekken bij de uitbouw en het 
onderhoud van hun wijk of buurt. Vragen naar beschikbare ruimte als ontmoe-
tingsplek, naar een speelpleintje, zitbanken, of petanquebanen, worden best be-

sproken in een betrokken wijkraad, 
die op een verbindende manier het 
samenleven in de buurt bevordert, 
onder meer door de organisatie van 
buurtfeesten, die we financieel en mate-
rieel ondersteunen. Onze gemeente kan 
enkel gezellig zijn door bruisende en 
verbindende mooie wijken en buurten.
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Werkloosheid 2018

St-Amands

CD&V kiest onder leiding van provincieraadslid Lili 
Stevens en met  Annelies Reynaert uit Oppuurs 
op plaats 6 uitdrukkelijk voor een Provincie met Streken. 
Ook lijstduwer Jürgen Godden uit Bornem verdient 
onze steun.

Dit is een provincie die gemeenten ondersteunt wanneer 
ze in streekverband samenwerken. Zo hebben ook Puurs 
en Sint-Amands baat bij het behoud van een sterke 
provincie. Dat bewijzen talrijke initiatieven, zoals de fiets-
ostrade tussen Mechelen en Sint-Niklaas met de brug over 
de Vliet als pronkstuk. In Sint-Amands hielp de provincie 
een analyse te maken van de zorgbehoeften in de gemeente 

zodat het beleid 
beter afgestemd 
kan worden op wat 
echt nodig is. Deze 
manier van werken is 
de weg vooruit naar 
een betere besteding 
van de middelen 
straks in Puurs-Sint-
Amands en ook de 
andere gemeenten 
van onze provincie.  

CD&V
 1 LILI STEVENS
 2 STEFAAN DELEUS
 3 DIRK VAN NOTEN
 4 EVI VAN CAMP
 5 MIEKE VAN DEN BRANDE
 6 ANNELIES REYNAERT
 7 JÜRGEN GODDEN

Annelies Reynaert

Lili Stevens

Jürgen Godden



ANN-MARIE MOREL
Ann-Marie werd in 1970 geboren in Antwerpen als oudste dochter in een gezin van 
drie. Sinds 2000 is ze als longarts werkzaam in de Sint-Jozefkliniek te Bornem en woont 
ze in Breendonk. Ze is trotse mama van Amélie (19) en Eline (16) en al meer dan 20 jaar 
echtgenote van Kris Bonte. Als longarts behandelt ze patiënten met astma, allergie en 
chronische bronchitis, maar ook mensen die getroffen worden door longkanker en 
longvlieskanker. Sinds 2014 is ze afgestudeerd als psychotherapeut waardoor ze 
patiënten ook op emotioneel vlak beter kan begeleiden.
Na het overlijden van haar zus Marie-Rose en haar broer Christian richtte ze 
het welzijnscentrum ‘A touch of Rose’ op, waar patiënten met kanker en hun 
familie terecht kunnen voor aanvullende zorgen. Veel tijd voor hobby’s heeft 
ze niet, maar ze houdt wel van een goed boek en beoefent graag yoga. Ze 
wil erg graag meewerken aan het verder uitbouwen van het welzijn in onze 
gemeente. Een gezonde geest in een gezond lichaam!

ELS DE SMEDT
Els werkt al jaren mee aan een warme samenleving in Sint-Amands: 
als chiroleidster, veebee, vormselcatechist, leesmoeder of recent 
als mede-organisator van een hartverwarmend cultuurfeest in GC 
de Nestel. Els is ook de sportieve mama van drie jongvolwassenen 
en gehuwd met Wim. Ze komt uit een ondernemersgezin en heeft 
zo oog voor de noden van de lokale economie.
In 2007 zette ze de eerste stappen in de politiek, kreeg 
het volle vertrouwen en werd schepen. 12 jaren inzet en 
ervaring als schepen voor jeugd, cultuur, informatie, 
onderwijs en financiën wil ze ten dienste stellen van álle 
inwoners. 
Ze luistert naar alle bezorgdheden en zoekt positieve en 
rechtvaardige oplossingen, met frisse ideeën, respect voor 
het verleden en vertrouwen in de toekomst. Gedreven, 
enthousiast en ervaren zet ze haar schouders mee onder 
een positief project: goede levenskwaliteit, warme 
buurten, kansen op werk, zorg, wonen en winkelen, 
onderwijs en ontspanning. Waar mensen het allerbe-
langrijkste zijn, zich thuis voelen en mogen meetellen.

YVO VAN DAMME
Yvo, geboren te Ruisbroek, is gehuwd met Patricia, vader van 2 zonen en 
opi van 1 kleinkind. Hij zette in zijn jeugdjaren zijn eerste stappen in het 
gemeenschapsleven via de scouts. Het is vanuit die beweging dat hij zich 
op 30-jarige leeftijd in de politiek waagde. Een stap waar hij nog geen spijt 
van heeft. 
Als huidig Schepen van Openbare Werken, Groenbeheer en 
Kerkhoven zet Yvo zich fulltime in voor de bevolking van onze 
gemeente. Yvo houdt zoveel mogelijk rekening met de 
wensen en verzuchtingen van alle inwoners.
Hij is steeds dezelfde gebleven, een man die leeft 
tussen de mensen. Doorheen de voorbije zes jaar 
werkte hij mee aan realisaties in alle leefgemeen-
schappen. Hij hoopt opnieuw het vertrouwen te 
krijgen van de kiezer zodat hij zich op dezelfde 
manier ten dienste kan stellen van de bevolking. 
De gemeente mee actief besturen, dit steeds 
met als hoofddoel: van Puurs-Sint-Amands één 
prachtige leefgemeenschap maken, waarbij elke 
deelgemeente zijn eigenheid behoudt.

HILDE WAUMANS
Hilde (37) is gehuwd en mama van drie jonge dochters. Zij was enkele jaren 
actief als maatschappelijk assistent op het OCMW van Sint-Amands, waarna 
ze zich omschoolde tot leerkracht lager onderwijs. Het jeugdwerk volgt ze nog 
steeds van nabij op, vroeger als hoofdleidster van VKSJ Puurs, nu als kook-
ouder van Chiro Lippelo.
De nieuwe gemeente Puurs-Sint-Amands staat voor heel wat uitdagingen 
op het vlak van mobiliteit, onderwijs en kinderopvang, culturele 
verenigingen en toerisme. Maar ook voor thema’s als duurzaamheid en 
inspraak ziet zij kansen. Het verenigingsleven, met talloze vrijwilligers, 
staat voor haar op een belangrijke plaats. Hilde wil zich inzetten om 
deze uitdagingen een concrete en vernieuwende invulling te geven.1
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KOEN 
VAN DEN HEUVEL
Burgemeester van Puurs 
en  fractieleider Vlaams parlement

In 1997 werd Koen op 32-jarige leeftijd burgemeester, toen één van de 
jongste van Vlaanderen. Sindsdien is hij sterk gegroeid in zijn rol als 
burgervader. Een moderne gemeente wordt dan ook best geleid door een 
no-nonsense aanpak. Zonder aan sinterklaaspolitiek te doen en met beide 
voeten op de grond kunnen Koen en zijn ploeg van schepenen en raads-
leden een hele waslijst van realisaties voorleggen. “Onze aanpak is efficiënt, 
eerlijk en oprecht: veel luisteren naar wat er leeft, mensen motiveren, aan-
moedigen en inspireren en dan beslissen en doelbewust handelen”.
Puurs kende de voorbije jaren dan ook een nieuw elan, kijk maar eens hoe 
alles verandert. Maar het werk is nog niet gedaan! Koen en zijn ploeg  hebben 
een duidelijke visie hoe het samenleven in de nieuwe fusiegemeente zich de 
volgende jaren moet ontwikkelen: betaalbaar wonen in aangename, veilige 
en verzorgde straten en gezellige dorpskernen, het juiste evenwicht tussen 
werken, gezin en vrije tijd, een goede levenskwaliteit dankzij een ruim zorg- en 
vrije tijdsaanbod voor jong en oud, gezonde aandacht voor natuur en milieu en 
kansen voor een blijvende jobcreatie dichtbij huis.

Recent stond in de krant immers nog dat Puurs de jobkampioen bij uitstek is. 
Zo’n resultaten komen niet vanzelf, maar vragen een dynamisch ondersteu-
nend beleid. Gelukkig slaagt Koen er als economist in om gezonde gemeente-
financiën en een ambitieus investeringsprogramma vlot te laten samengaan.

Ook in het Vlaams parlement doet Koen zijn best. Vlaamse topkranten rekenen 
hem tot het kransje van hardwerkende en invloed-
rijke parlementsleden. Ook zijn collega’s in 
het parlement appreciëren zijn werk: enkele 
jaren geleden vroegen ze Koen om fractie-
leider te worden. Koen kan putten uit een 
ruime politieke en economische 
bagage, maar het is precies die ervaring 
die hem heeft geleerd hoe belangrijk het 
is, een sterk, bekwaam en gedreven team 
rondom je te hebben. Voor de volgende zes 
jaar heeft Koen zich opnieuw omringd met 
zo’n ploeg, een hechte groep van zowel 
vertrouwde als nieuwe gezichten: een juiste 
mix van ervaring en nieuwe, frisse ideeën. 

Graag stelt Koen dan ook zijn ploeg 
voor: één voor één gemoti-
veerde mensen om u te 
vertegenwoordigen in 
de gemeenteraad van 
Puurs-Sint-Amands. 
Maak kennis 
met deze 
enthousiaste en 
dynamische 
groep!

Schepen Sint-Amands

Schepen Puurs
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RONNY TOURNÉ
Ronny Tourné (54) woont in Breendonk, is 
gehuwd met Inge Van Assche, vader van Jonas 
(28) en Bart (25). Begin 2019 kijkt hij uit naar zijn 
eerste kleinkind! Hij werkt bij een verzekerings-

makelaar in Antwerpen en is 18 jaar gemeen-
teraadslid. 

Eind 2011 werd hij schepen van cultuur, 
toerisme en ICT en vanaf dan werkt hij 
deeltijds om zijn mandaat met enthou-
siasme en inzet te vervullen. In zijn 
vrije tijd heeft hij een ruime sportieve 
en culturele interesse. Als Duvels lid 
van de Breendonkse trappers fietst hij 
actief mee en als culturele liefhebber 
pikt hij graag een concert of optreden 
mee.
Ronny is kandidaat om verder te 
werken aan het ambitieus programma 
van #teamkoen. Onze nieuwe ge-
meente biedt tal van kansen! Hij staat 
voor een bruisend Puurs-Sint-Amands 

waarin elke leefgemeenschap naar 
waarde geschat wordt. Zijn ambitie is 
om alle leefgemeenschappen verder uit 
te bouwen tot gezellige buurten waar 
iedereen zich thuis voelt. 
Respect hebben voor elke dorpskern 

onder de vleugels van een sterke fusiege-
meente, dat is zijn doel!
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Élke dag van  
   de school-
vakanties een 

      top-
    speel-
 plein-
 werking!
Terwijl heel wat jongeren erg 
uitkijken naar de schoolva-
kanties, brengen die voor de 
ouders meestal veel stress 
mee: hoe kunnen de kinderen 
die vele weken op een zinvolle, 
leuke én veilige manier door-
brengen?
Op die vragen biedt ons erg 
kwalitatief aanbod van speel-
pleinwerking een antwoord. 
In Puurs is dat er heel het 
jaar rond, élke dag van de 
schoolvakanties; in Sint-
Amands wordt dit momenteel 
gedurende enkele weken in die 
vakanties aangeboden. Onze 
enthousiaste jonge monitoren 
geven elke keer weer het beste 
van zichzelf, om te zorgen 
voor toffe programma’s, die 
vol zitten met sport en spel, 
grabbelpasactiviteiten en 
daguitstappen, waardoor 
iedereen zich rot amuseert.
De animatoren doen dit 
vrijwillig en halen er enorm 
veel voldoening uit. Natuurlijk 
betekent het voor hen ook een 
heel leerrijke ervaring terwijl 
het voor de jonge ouders een 
bron van rust en ontspanning 
kan zijn, omdat het hun druk-
ke bezigheden toch een stukje 
ontlast.
Ook de komende jaren willen 
we vanuit de gemeente blijven 
investeren in de levenskwa-
liteit van onze burgers. We 
gaan dus voluit voor een goed 
draaiende en gevarieerde 
speelpleinwerking op elke 
vakantiedag en bedanken onze 
vele monitoren van harte.

ANNE DE RON
Anne (32) is mama van Nolle en Bie, opgegroeid in 
Kalfort en woont samen met Tom in Ruisbroek waar 
zij zaakvoerder is van het KBC-verzekeringskantoor, 

met haar vader Marc. Anne heeft haar wortels in 
een rijk verenigingsleven, o.m. als oud-Chiro-
leidster en als voorzitster van Volley Kalfort.
Zo’n kader waarin mensen elkaar kunnen ont-
moeten, zij het sportief, cultureel, educatief of 
professioneel, … dat is waar het om draait.
Op een gemeente die daarover durft dromen, 

mogen we trots zijn, vindt zij. En nu staat de 
fusie voor de deur. Met haar schoonouders Fons 

en Marleen in Lippelo heeft ze de fusie familiaal 15 
jaar geleden al afgerond. Durven dromen houdt ook 
in om altijd voor beter te gaan, en net dat maakt 

het zo boeiend, vindt ze. Geef dromen daarom 
ook een stem.

NILUFER YURUK
Nilufer, geboren en getogen in Sint-Amands, bleef na 
haar studies Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid 
even plakken in Gent, maar is sinds enkele jaren terug 
in Sint-Amands. Ze woont samen met haar man 
Nebi, eigenaar van Tura Construct, en hun twee 
zonen Ismail (8) en Mikail (2).
Basketbalclub SAM was op sportief vlak een 
bijzonder deel van haar jeugd. Maar ook de 
Chiro speelde een belangrijke rol in haar 
jonge leven. Vandaag zet ze haar eerste 
stappen in de politiek. Politiek maakt keu-
zes voor ons dagelijkse leven.Politici nemen 
voortdurend beslissingen die ons allemaal aanbe-
langen. Daarom vindt ze het belangrijk dat er naar 
iedereen wordt geluisterd en dat ALLE meningen 
tellen. Met uw steun wil zij verder bouwen aan een 
aangename, verdraagzame en veilige leefomgeving.

ELS GOEDGEZELSCHAP
Els (43), geboren en getogen in Liezele, is gehuwd met 
Herwig. Samen hebben ze twee kinderen, Marie en 
Conrad. Ze geniet ervan om op reis te gaan met de 
familie en de lokale culturele en culinaire gebruiken 
te leren kennen. Els is sinds 6 jaar gemeenteraadslid 
en werd voorzitter van de gemeenteraad in 2014.
Els vindt het verenigingsleven belangrijk. Vroe-
ger was ze actief in Chiro Liezele en voorzitter 
van de Puurse jeugdraad. Vandaag helpt Els in 
het Chiro-gebeuren door de bouw van de nieuwe 
lokalen te ondersteunen en te promoten. Daarnaast 
is ze lid van het oudercomité van de Liezelse school 
en van KVLV. Els vindt het belangrijk dat we blijven 
werken aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, 
door te investeren in veilige fietspaden. Voorts vindt 
ze dat we nog meer rustpunten van groen moeten 
brengen in onze nieuwe gemeente.

SOPHIE VAN PRAET
Sophie (32) is mama van de vijfjarige tweeling, Freya 
en Tristan, is opgegroeid in Sint-Amands waar ze actief 
was op vele fronten: Chiro, harmonie, Verhaerenmuse-

um. Momenteel woont ze in Oppuurs met haar man 
Stijn en geeft ze les op Sjabi Puurs.
Als historica houdt ze enorm van cultuur, zowel 
met grote als kleine c. Ze hoopt in onze levendige 
gemeente nog vele concerten en theatervoorstel-
lingen te kunnen meepikken, maar speelt zelf ook 
dagelijks muziek. Sophie vindt het heel belangrijk 
dat mensen nog meer met elkaar verbonden kunnen 
worden én hoopt dan ook laagdrempelige initiatie-
ven verder uit te bouwen waarbij alle groepen in 
de samenleving betrokken worden. Integratie op 
alle vlakken is het sleutelwoord. Ze is gemotiveerd 
om onze warme, gezellige én groene gemeente 
Puurs-Sint-Amands verder te doen groeien.

SANDRA PEERSMAN
Sandra (49) woont en werkt al ruim 25 jaar in Kalfort. Zij 
is gehuwd met Ronny en mama van Glen (22) en Robbe 
(20). Een bezige bij die positief in het leven staat en die 
je regelmatig zal terugvinden op de vele Puurs-
Sint-Amandse activiteiten. Vanuit haar jaren 
ervaring als lid en bestuurslid van verschillende 
verenigingen zoals het oudercomité Kalfortse 
scholen en Sjabi Puurs weet ze hoe belangrijk 
en waardevol vrijwilligers zijn.
De voorbije 25 jaar heeft ze Kalfort-Puurs 
zien uitgroeien tot een bruisende en mooie 
gemeente waar het tof en aangenaam wonen 
is. Dit wil Sandra zo houden in het nieuwe 
Puurs-Sint-Amands. Veiligheid, milieu en 
mobiliteit zijn volgens haar belangrijke thema’s in 
deze samenleving en hiervoor wil zij zich engage-
ren. Zij is klaar voor deze uitdaging, jullie ook?

NIKI VAN LAER
Niki, geboren en getogen Ruisbroekenaar, bracht haar 
jeugd door in de Eikerlandstraat, week even uit naar 
Breendonk en de Eikse Amer, om dan met haar man 
en 2 kinderen terug te keren naar haar roots. Sinds 
‘99 werkt ze als hoofddeskundige bij OVAM.
Na belangrijke sociale engagementen bij het 
lokale schoolbestuur en jeugdbeweging is 
ze klaar om haar sociale honger te stillen 
door zich politiek ter beschikking te stellen 
voor onze mooie gemeente.
De recente fusie tot Puurs-Sint-Amands 
heeft deze ambitie enkel kracht bijgezet. 
Niki wil graag inzetten op de beleving van 
de inwoners en het verder bewaren van het 
evenwicht tussen economische groei, wonen, 
groen en open ruimte. 
De toekomst is wat wij ervan maken!
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Met een gerust 
hart kan je jouw 
kroost overlaten  
aan de begeleiding 
van de speelplein-
werking
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ALEX GOETHALS
Alex woont in Ruisbroek en heeft zich de 
afgelopen 24 jaar politiek sterk 
ingezet om het standpunt van elke burger 
te verdedigen. Geen valse beloftes, maar 
praktische oplossingen zoeken, dat is 
zijn doelstelling.
 Betaalbaar wonen, milieu en mo-
biliteit zijn belangrijke aandachts-
punten, thema’s waarvoor hij de 
voorbije zes jaar bevoegd was als 
schepen.
Als lid van het directiecomité 
van de bouwmaatschappij 
‘Eigen Woning’, wil hij verder 
blijven streven naar betaalbare 
kavels en huisvesting voor 
kopers en huurders, jong en 
oud. Een andere prioriteit blijft 
voor hem verder investeren in 
veilige fiets- en voetpaden. 
Tot slot weet Alex als milieus-
chepen dat er verder zorg moet 
gedragen worden voor het milieu 
en klimaat, dit om de toekomstige 
generaties veilig te stellen. 
Met zijn ervaring wil hij mee verder 
bouwen aan een mooi, veilig en gezellig 
Puurs-Sint-Amands.

Mensen 
verbinden in 
warme 
buurten!
Beter een goede buur dan een 
verre vriend, zegt een bekend 
Vlaams gezegde. In onze 
gemeente willen we dit ook 
in praktijk omzetten. Daarom 
investeren we op verschillende 
manieren in ontmoetingen 
tussen mensen.
Zo is het belangrijk dat er in 
onze openbare ruimte vol-
doende plaatsen zijn die uitno-
digen tot ontmoeting, tot een 
gezellige babbel. Dat kan door 
een kleine ingreep te doen, 
zoals een goed geplaatste 
zitbank, of door enkele speel-
tuigen te voorzien. Maar ook 

grotere projecten dragen hun 
steentje bij, denk maar aan 
het nieuwe Park Fort Liezele, 
waar nu al heel wat mensen 
elkaar ontmoeten tijdens de 
verschillende activiteiten die er 
georganiseerd worden.
Daarnaast organiseren we eve-
nementen die mensen samen 
brengen, zoals de Zomer 
van Puurs-Sint-Amands. 
Hierbij komen alle leefge-
meenschappen aan bod.
Ook onze eigen inwoners 
nemen geregeld initiatieven, 
zoals het organiseren van 
buurtfeesten, die we volop 
ondersteunen, zowel materieel 
als met de feestcheque. Om 
de bewonersparticipatie te 
verhogen, willen we de oprich-
ting van wijkraden aanmoedi-
gen, die mee nadenken over 
uitbouw en onderhoud van de 
buurt.
Een goed contact tussen 
bewoners maakt mensen 
gelukkig, doet iedereen zich 
thuis voelen in zijn of haar 
wijk en leidt tot het spontaan 
helpen van wie dat nodig 
heeft. Ook in de strijd tegen 
de vereenzaming is dit een be-
langrijk gegeven, iets waar we 
extra op inzetten met ons 80+-
plan, een initiatief vanuit het 
Sociaal Huis. Hierbij worden 
onze oudste inwoners thuis 
bezocht door vrijwilligers.
Daarnaast is sociale samen-
hang ook de beste vorm van 
preventie: kleine overlast 
wordt immers in de kiem 
gesmoord wanneer buren 
het gesprek kunnen aangaan. 
Indien nodig is er altijd nog de 
wijkagent om te bemiddelen.
Op die manier komen we tot 
warme buurten, waar ieder-
een zich echt ‘op zijn gemak’ 
voelt, en oprecht kan genieten 
van de hoge levenskwaliteit in 
onze gemeente.

LUK CEURVELT
Luk is een fiere Sint-Amandsenaar, gehuwd met 
Kristine Lejon. Velen zullen hem wellicht kennen 
van het rijke verenigingsleven waar hij als vrij-
williger, bestuurder of voorzitter meer dan 40 jaar 
met veel passie en inzet aan heeft meegewerkt. 
Denk maar aan Savanti, waar hij 20 jaar 
voorzitter was.
De senioren zullen Luk vooral nog kennen 
als zoon van oud-burgemeester Georges 
Ceurvelt. Met dank aan zijn 24 actieve 
jaren in de banksector in Puurs, doet 
zijn naam ook daar een belletje rinkelen. 
Luk gelooft sterk in de nieuwe fusie. Een 
gemeente met lagere personenbelasting, 
maar met betere dienstverlening en meer 
levenskwaliteit, en waar het mooier, 
veiliger en aangenamer wonen is.

RAF DE BLAISER
Raf (54) woont in Sint-Amands en heeft een relatie met 
Sandra Van Buggenhout uit Breendonk. Hij is landbouw-
ingenieur van opleiding en zet zich dagelijks in voor de 
kwaliteit van onze Flandria®-groenten. Raf is fractie-
leider in de Sint-Amandse gemeenteraad. Politieke 
interesse kreeg hij onder meer van zijn tante Maria 
Adriaenssens, die schepen was in Puurs.
In zijn jeugd was hij (groeps)leider van Chiro en 
nu is hij voorzitter van turnkring Pacsam&Ves, 
bestuurslid van de Landelijke gilde en lid van het 
buurtcomité. Op zondagmorgen toert hij met 
de mountainbike over de landelijke wegen van 
onze streek! Aan dat landelijke karakter hecht hij 
zeer veel belang. Zijn inzet en ervaring wil hij 
gebruiken om onze nieuwe gemeente mee uit te 
bouwen tot een voorbeeld voor Vlaanderen op 
vlak van netheid, gezelligheid en dienstverle-
ning,dichtbij de mensen.

HILDE 
VAN DER POORTEN
Hilde is mama van Nathalie en Caroline en 
trotse ‘moeke’ van Amélie, Eloïse, Wout en 

tweeling Lien en Lore. 
Ze is al jaren, als eerste schepen, 
een steunpilaar voor onze ge-
meente. Een job, die zij voltijds én 
gedreven uitoefent. 
Met een karrevracht aan ervaring, 
een luisterend oor voor jong 
en oud, en nog altijd met een 
inspirerend enthousiasme, wil zij 

zich ten volle inzetten voor het 
nieuwe Puurs-Sint-Amands. 
Een grote uitdaging, die zij 

dolgraag, samen met jou, wil 
aangaan!

Haar motto blijft dan ook: 
meedenken aan een positief, gezond 
ambitieus beleid, dichtbij de mensen, 
werken aan de kwalitatieve uitbouw 
van onze gemeente en dit met een 
duidelijke visie.
Haar prioriteit is bouwen aan een 
warme, levendige en dynamische ge-
meente in al zijn woonkernen, waar 
ieder zich thuis voelt, waar ontmoe-
ting en verbinding centraal staan.

JÜRGEN BUYST
Jürgen (36) is getrouwd met Annelies Lejon en 
de fiere vader van Nienke & Pauke. Hij studeer-
de af als handelsingenieur en werkt als Finance 
Manager bij een multinational. Op politiek vlak 
is hij actief als OCMW- en gemeenteraadslid. Hij 
is tevens fractieleider en heeft bestuurservaring 
binnen de huisvestingsmaatschappij ‘Eigen 
Woning’ & zorgbedrijf Klein Brabant.
In zijn vrije tijd is Jürgen een ervaren bestuur-
der in Puurse verenigingen zoals JH Jazaki 
en VSOP. Hij is ook lid van de Landelijke 
Gilde. Daarnaast draagt hij zijn steentje 
bij in de werkgroep ‘Feesten in Puurs’. 
De gemeentepolitiek staat dicht bij de 
mensen, vandaar zijn interesse, en daar 
wil hij in de toekomst verder zijn schouders 
onder zetten.

WILLEM GEEROMS
Willem staat aan het begin van zijn politiek engagement. 
Hij is met zijn 24 jaar de jongste van vier en is afkomstig 
uit Liezele. Als oud-leider van KSA Puurs en ex-voorzitter 
van Leo Club Klein-Brabant nam hij zijn eerste echte ver-

antwoordelijkheden op. Momenteel is Willem student 
bedrijfsmanagement te Brussel.

Al van jongs af aan is hij nauw betrokken 
bij verschillende verenigingen in onze ge-

meente. Dit kreeg hij van thuis uit 
mee. De jeugd krijgt zijn prioriteit. Zij 
vertolken een groot deel van onze 
gemeente en verdienen dan ook hun 
plaats in het beleid. Als fervent fan 

van verschillende sporten, wilt Willem 
de basis versterken door jeugdopleidingen 

voldoende te steunen. Samen met #teamkoen 
werkt hij mee aan een Puurs-Sint-Amands waar 
het veilig en gezellig vertoeven is voor iedereen.
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Puurs-Sint-Amands

 Jeugd-
bewegingen 
   in nieuwe 
lokalen!
Elk weekend amuseren honder-
den jongeren zich volop bij de 
jeugdbeweging. Dat moeten we 
absoluut koesteren, want actief 
zijn in een jeugdbeweging heeft 
heel wat positieve effecten: de 
ervaring van het samen dingen 

organiseren, het in groep op-
trekken en ravotten en het leren 
verantwoordelijkheid opnemen 
als leider of leidster.
Vanuit de gemeente willen 
we onze jeugdbewegingen 
ondersteunen. Zo bestaan er 
vandaag zowel in Puurs als 
Sint-Amands al subsidies voor 
het onderhoud, het vernieuwen 
of het bouwen van lokalen. 
Veilige infrastructuur is 
immers een absolute voorwaar-
de om aan jeugdwerking te 
kunnen doen.
Verschillende jeugdbewegingen 
hebben de voorbije jaren de 
handen uit de mouwen gesto-
ken en zijn met steun van de 
gemeente een nieuwbouw-
project gestart. Zo schiet de 
bouw van chiro Lippelo 
al flink op en ook in Liezele 
kan de chirogroep binnen enke-
le maanden naar de nieuwe site 
verhuizen. In Ruisbroek is de 
mooie nieuwe infrastructuur 
voor de chiro en voor het jeugd-
huis Kabal aan de Kaardijk al 
een tijdje in gebruik.
De komende jaren willen wij als 
gemeente een partner blijven 
voor al onze jeugdbewegingen 
en we zullen samen met hen 
zoeken naar concrete oplossin-
gen voor wat hun accommo-
datie betreft. Jeugdbewegingen 
en jeugdhuizen voelen zich 
immers thuis in Puurs-Sint-
Amands!

JEF DE ROP
Jef, een frisse twintiger, zit volop in zijn Leuvense 
studentencarrière. Als jonge telg van de grote familie 

De Rop in Liezele, Cools-Schampaert in Kalfort en Mer-
tens-Meeus in Puurs, heeft hij een groot hart voor 

de lokale middenstand. Mama Lieve, zelfstandig 
zaakvoerder (en oud-leerkracht), en papa Chris, 
dierenarts, kunnen dit alvast beamen.
De liefde voor het verenigingsleven werd met 
de paplepel meegegeven (in het bijzonder voor 
Unizo, Lions en Leo Club Klein-Brabant, Markant, 
KVLV en VELT). Als trotse oud-leider van KSA 
Puurs in de jeugdraad en als oud-voorzitter van 
de leerlingenraad van SJABI, zet hij nu de stap 
om de héle jeugd een stem te geven. Hij pleit 
voor vlot contact tussen burgers en bestuur. Een 
uitgebreid vrijetijdsaanbod is onontbeerlijk om 
Puurs-Sint-Amands te laten ontdekken.

JENS DE LAET
Jens (25) woont in Sint-Amands en is één van de 
enthousiaste jongeren in #teamkoen. Hij is oudleider 
van Chiro Sint-Amands en nog altijd actief in het 
Gewest Kla’Bant. Vandaag is hij jeugdtrainer 
en speler bij KSK Sint-Amands. Verder is hij 
hoofdanimator bij Kazou en het Speelplein in 
Sint- Amands.
Met zijn ervaring in het jeugdwerk 
vindt hij de (be)leefbaarheid voor alle 
jongeren belangrijk. Jens heeft de leef-
gemeenschappen enorm zien groeien 
op verschillende vlakken. Voor Jens is 
politiek een nieuwe stap. Hij kijkt er enorm 
naar uit om zijn steentje bij te dragen aan een 
gezellig en welvarend Puurs-Sint-Amands. Hij wil 
dit doen door verder in te zetten op verschillende 
thema’s zoals jeugd, veiligheid (veilige en verlichte 
fietspaden) en milieu.

ROBBE COOREMANS
Robbe (22) woont in Breendonk en is de zoon van Jochen 
en Katleen Goossens. Hij is oud-bestuurslid van jeugd-
huis ‘t Schuur en hoofdleider van Chiro Breendonk. 
Daarbuiten organiseert hij ook graag evenementen 
ten voordele van alle Breendonkse jeugdverenigin-
gen. Samen met zijn vader en zijn twee broers, 
Jarne en Jasper, werkt hij als aannemer in alge-
mene bouwprojecten bij “Bouwwerken Jochen 
Cooremans & zonen”.
Robbe wist al snel dat hij zich wilde inzetten 
voor het verenigingsleven en deze stap naar 
de politiek ziet hij als een mooie uitbreiding 
hiervan. Hij wil met #teamkoen meebouwen 
aan een bruisend Puurs-Sint-Amands. Voor 
hem is een mooie, toffe omgeving en een sterke 
open gemeenschap topprioriteit. Verder wil hij extra 
ondersteuning voor jongeren en verenigingen en 
voor veiligheid op straat en aan scholen.

HEIDI SMETS
Heidi is 42 jaar, gehuwd met Piet Kegels en mama van 
Flore (15), Warre (15) en Nand (11). Geboren en getogen in 
Oppuurs en opgegroeid in een gezin waarin sociaal engage-
ment voorop stond. Ze wordt nog vaak aangesproken als 
juf Heidi omdat ze jarenlang deel uitmaakte van het 
leerkrachtenteam van de Kameleon, de basisschool 
in Oppuurs. Momenteel is ze voltijds huismoeder. 
Chiro beheerst een groot deel van haar leven. 
Eerst als lid, daarna als leidster en groepsleidster 
en nu nog altijd als volwassen begeleidster van 
Chirojongens Oppuurs. Een functie die ze 
na 8 jaar nog altijd met hart en ziel uitvoert. 
Kinderen, jongeren, jeugd, gezin, opvoeden, 
onderwijs,… bepalen dus haar leven. Van 
hieruit zet ze graag een stapje verder in 
haar engagement en wil ze samen werken 
aan een gemeente waar het goed is om te 
wonen en te leven, om trots op te zijn.

ANNELEEN MEERSMANS
Anneleen (38) is gehuwd met Kjell Goubin. Zij is 
mama van Martha (2) en plusmama van Sibren (15) en 
Torben (11). Ze woont in Ruisbroek, maar haar wortels 
liggen in Breendonk en Kalfort, de 2 leefgemeenschap-
pen waar haar familiaal en sociaal leven zich ook nog 
grotendeels afspeelt. Zo is zij actief lid en ook ex-be-
stuurslid van de ‘Duvelse’ Breendonkse trappers.
Met haar politiek engagement wil ze in de voetspo-
ren treden van haar grootvader, Jef Meersmans.
Anneleen werkt als criminoloog-beleidsmedewerker 
op het departement Welzijn van de Vlaamse Over-
heid en hecht veel belang aan veiligheid en sociaal 
welzijn voor iedereen. Er is al heel veel verwezenlijkt 
in onze gemeente maar het verhaal is nog niet af. Met 
uw steun wil ze meewerken aan een gemeente waar 
het fijn is om te wonen en waar elke leefgemeenschap 
zich erkend voelt.

JETTY LUPPENS
Jetty is gehuwd met Levi De Mul en trotse mama van 
Siebe. Geboren en getogen in Ruisbroek, grootouders in 
Sint-Amands, woont Jetty nu in Puurs. Maar haar sociaal 

leven speelt zich vooral in het pittige Kalfort af, waar ze 
al jaren actief bezig is als vrijwilliger. Het grootste 

deel van deze vrije tijd gaat naar Kalité waar ze 
mee sleutelt aan de jaarlijkse Kalfort kermis.

In haar dagelijkse job is ze vooral bezig met 
fiscaliteit en zorgt ze ervoor dat, door in dia-
loog te gaan, een concrete oplossing gevon-
den wordt. Graag wil ze mee bouwen aan 
een efficiënt en samenhorig Puurs- Sint-
Amands zonder hierbij de unieke karakters 

van onze leefgemeenschappen uit het oog te 
verliezen. Een plaats waar het aangenaam vertoe-

ven is en waar ruimte is voor verschillende vormen 
van ontspanning. Meebouwen aan een gemeente 
waar ieder van ons trots op kan zijn!

PATRICK PAUWELS
Patrick woont al 57 jaar in Puurs-Centrum en is papa van 
Tim en Charlotte, opa van Jule. Hij heeft de voorbije 6 
jaren als lid van de gemeenteraad en politieraad actief 
de positieve evolutie in onze gemeente kunnen 
volgen. Via de roots van zijn vader (Herman van 
‘t Steentje uit Oppuurs) is de link met de nieuwe 
gemeente Puurs-Sint-Amands snel gelegd. Hij 
wil vooral zichzelf blijven: zeer zichtbaar in de ge-
meente én makkelijk aanspreekbaar voor iedereen.
Met zijn 35 jaar beroepservaring bij CM en vrijwillig 
engagement (Samana, KWB, voetbal en vele buurt-
feesten) hecht hij veel belang aan het welzijn en zich 
goed voelen van de burger(s). Versterk de banden 
tussen bewoners, heb oog voor maatschappelijke par-
ticipatie en zorg dat mensen actief kunnen bewegen 
in gezonde lucht. Samen gaan we de weg vooruit naar 
een fijne en aangename buurt: Puurs-Sint-Amands.

JOS VANACHTER
Jos (71) is het oudste raadslid van deze ploeg. Geen leeftijd 

om stil te zitten! Hij is 45 jaar getrouwd met Ria De Wachter 
en vader van Koen, Hilde, Lieve, Mieke en Filip. De kinderen 

zijn allemaal het huis uit in de voetsporen van hun 
ouders: het onderwijs is een leuke job. Ook zijn er 

de kleinkinderen om voor te zorgen: Marie, Bran, 
Naud, Janne, Lut en Nelle.

Als germanist was Jos leraar Engels aan SJABI. 
Hij zingt als tenor in verschillende koren. En 

fietsen is een gezonde activiteit voor seni-
oren. Hij is bestuurslid van Davidsfonds, 
de Gezinsbond, Vitis Vitae, AI, OKRA en 
de Beiaardvereniging en lid van NEOS, 
KWB en LG. Als vrijwilliger schrijft hij in 

het parochieblad, werkt hij mee aan de 20 
km door Brussel voor Broederlijk Delen en doet 
hij de boekhouding van Jeugddorp Vijverbos.
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REINHILDE GOOSSENS
Reinhilde, geboren en getogen in Breendonk, leerde kinderen 
lezen, schrijven en rekenen, maar geniet sinds een drietal 
jaartjes van haar pensioen. Zo is ze actief in heel wat ver-
enigingen zoals Velt Klein-Brabant, Femma, Wereldwinkel 
Breendonk, de imkersgilde, e.v.a. Ze houdt van dieren en 
natuur, is actief als imker, geniet van wandelen met haar 
hond Rex, tuiniert, of fietst door onze gemeente.
Voor Puurs–Sint–Amands wil ze nog meer aandacht 
voor milieu, groen, duurzaamheid en sociaal welzijn. 
Betaalbaar wonen in een groene omgeving vindt ze 
belangrijk, met aandacht voor zowel de vorm 
(bv. cohousing) als voor de bewoner (bv. single, 
senior, …). Inspraak en participatie is een ander 
thema dat haar aandacht krijgt. De inwoners 
betrekken bij het beleid door op voorhand ge-
sprekken en info-avonden te organiseren. Als je 
iets wil verbeteren, blijf je niet aan de kant staan!

EDDY 
CEURSTEMONT

Eddy (51) woont in Sint-Amands. Hij is 
gehuwd met Lieve Verhelst, vader van 

Joke, Lore, Sam (+) en Hanne en fiere 
vake van Junne. Hij heeft een ruime 
sportieve interesse, zowel passief als 
actief. Zo is hij al jaren lid van de 
mountainbike-club The Muddevils. 

Eddy werkt als bediende bij Agfa 
Gevaert.
Hij is 18 jaar gemeenteraadslid. 
Sinds 12 jaar is hij schepen in 
Sint-Amands.
Eddy wil mee werken aan de 

realisatie van het ambitieus 
programma van #teamkoen in de 

nieuwe gemeente. Politiek tussen en 
onder de mensen brengen met aandacht 
en respect voor iedereen, dat is zijn doel. 

Hij zet zich in voor een bruisend Puurs 
Sint-Amands waarin elke leefgemeen-
schap en alle verenigingen naar waarde 
geschat worden. Een duurzaam milieu-
beleid en behoud van het gevarieerd 
culturele en sociale leven in al zijn 
facetten vormen zijn prioriteiten.

PETER 
VAN HOEYMISSEN
Peter (59) is gehuwd met Ria Moens, (schoon)

papa van Antje, Jordi, Lieven, Lot, Yorick en 
Jasmijn. Daarnaast is hij nog vake van Fien, 

Fons en Dré. Hij blijft gedreven leraar 
aan het Sint-Jan Berchmansinstituut 

in Puurs. Hij legt dertig jaar politieke 
ervaring in Sint-Amands in de 
weegschaal. Onder zijn burge-
meesterschap werden broodnodi-
ge projecten gerealiseerd, met als 
blikvanger het gemeenschaps-
centrum De Nestel.
Om Sint-Amands een mooie 
toekomst te garanderen, nam 
hij het initiatief voor de fusie 

met het economisch sterke 
Puurs. Als lijstduwer van het 

sterke #teamkoen wil hij de volgende 
zes jaar volop meewerken aan een 
geslaagde fusie voor alle inwoners 
van Puurs-Sint-Amands: minder 
belastingen, betere dienstverlening, 
meer investeringen en de verster-
king van de eigenheid van de acht 
leefgemeenschappen.
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Schepen Sint-Amands

Burgemeester Sint-Amands

Mooi wonen 
       op oude, verlaten 
 bedrijventerreinen
Het herbestemmen van oude bedrijventerreinen midden in een 
woonkern is een prioriteit. De nieuwe bestemming moet beter 
aansluiten op de onmiddellijke woonomgeving, wat voor kern-
versterking zorgt.
Een mooi voorbeeld is het Leipark in Ruisbroek. In dit binnengebied 
onder de kerktoren werd een verlaten en vervuild bedrijventerrein 
omgetoverd in een groene woonzone, waar rond een parkje het woon-
zorgcentrum Sauvegarde met assistentieflats én mooie woningen 
zijn gerealiseerd. Bovendien kreeg de school De Krinkel een nieuwe 
veilige toegang via het schoolplein en nieuwe uitbreidingsmogelijkhe-
den, waarvoor intussen de werken in uitvoering zijn, dankzij Vlaamse 
subsidies.
Ook het Kalfortse Wiekenhof op de oude site Vertongen, de graanmolensite in Oppuurs en 
GC de Nestel op de plaats van de oude GUMA-fabriek in Sint-Amands, zijn mooie voorbeelden 
van hoe een herbestemming schitterend heeft gewerkt. Een ander prachtig voorbeeld is het project 
Botanic in Breendonk op de oude Boeykens-site; naast parkwoningen wordt momenteel gebouwd 
aan de zorgwoningen voor senioren en aan residentiele appartementen met een nieuwe buurtwinkel 
voor de hele Breendonkse gemeenschap.
Wij willen op deze weg verder gaan. Zo verschijnt vanaf 2019 de Harmonieblok op de voormalige 
Erpa-site in Puurs op de hoek van de Begijnhofstraat en de Hof-ten-Berglaan.

   
   Ontspannen, spelen, 
    genieten, ...
  in het groen
In onze nieuwe gemeente zijn er meer dan 35 speelplei-
nen met meer dan 250 speeltoestellen, mooi verspreid 
over alle woonkernen. In het groen gelegen tussen Puurs 
en Oppuurs, springt de mooie en rustige speeltuin 
Sint-Pietersburcht in het oog, een écht speelparadijs voor 
kinderen tot 10 jaar.

Ronduit schitterend zijn onze groendomeinen. Met Coolhem, Hof ter Zielbeek, de polder van Bree, 
Tekbroek en Munckbos, hebben we bijna 200 hectare bosgebied in publiek eigendom. Lippelobos is een 
andere natuurparel, evenwel in privé-eigendom. Met de Scheldebeemden en de mooie valleigebieden van 
Vliet en Molenbeek telt onze gemeente nog tientallen hectares mooi natuurgebied. 
Een prachtig nieuw project is het landschapspark Fort Liezele, dat een mooi orgelpunt is voor ont-

spanning in het groen. Naast het stem-
mig en trendy ingericht Fortcafé in het 
Fort Liezele, biedt het park verschillende 
mogelijkheden voor jong en oud, voor 
actie en rust met speelse waterpartijen, 
Finse piste, fit-o-meter en schaatsvij-
vers. Door zijn laagdrempeligheid kan 
iedereen er komen stoeien, picknicken, 
uitrusten, joggen, en … zoveel meer! 
Kortom, écht genieten in het groen!
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Puurs-Sint-Amands

Kies voor een dynamisch team 
met een ervaren coach!

CD&V
 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

Stem gerust 
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.

Met
#teamkoen gaat 

onze gemeente weer 
verder vooruit!

Dit team wil samen 
met u verder. Kies 

voor een geloof-
waardig, ervaren 

en dynamisch 
gemeentebestuur.

Samen 
verder


