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Beste mensen
Een nieuwe lente, een nieuwe look! Maak in deze nieuwsbrief 
alvast kennis met drie nieuwe gezichten die in oktober ook op 
de kandidatenlijst van onze burgemeesters zullen staan. 
Omdat zij samen met Koen en Peter ook ambitieus, dyna-
misch, maar toch verbindend en op mensenmaat de nieuwe 
gemeente Puurs-Sint-Amands willen uitbouwen. Zij 
zijn ervan overtuigd dat de ploeg van Koen 
de beste garantie biedt om dat waar te 
maken. En gelijk hebben ze!

 

Treinverbinding  
   tussen Puurs en 
   Dendermonde 
 via Oppuurs en Sint-Amands 
De oudere inwoners van onze gemeenten herinneren zich nog de tijd 
dat Puurs en Sint-Amands met de trein verbonden waren via een recht-
streekse treinverbinding naar Dendermonde. Ongeveer 40 jaar geleden 
werd echter beslist dat de treinen op de lijn Antwerpen-Puurs-Dender-
monde niet verder dan Puurs reden, een spijtige zaak.

De voorbije jaren hebben we altijd sterk gepleit voor de opwaardering van 
de lijn Antwerpen-Puurs en de heropening van het deel tussen Puurs en 
Dendermonde. Vorig jaar kwam er goed nieuws. Vanaf december 2017 werd 
de frequentie op de verbinding Antwerpen-Puurs verhoogd tot “één trein elk 
half uur” en kwamen er opnieuw treinen in het weekend. 
Intussen is er een tweede maal goed nieuws te melden: de gemeenten Puurs 
en Sint-Amands mochten van federaal minister van Mobiliteit Belot een brief 
ontvangen waarin hij aankondigde dat de regering het engagement aangaat 
om een concrete studie op te starten. Deze studie maakt deel uit van het 
nieuwe investeringsplan van de NMBS, en is op die manier een belangrijke 
eerste stap in het doortrekken van de lijn Antwerpen-Puurs, via Oppuurs en 
Sint-Amands naar Dendermonde. 
Positief nieuws dus, maar dat betekent niet dat we de zaken nu op zijn 
beloop laten. We zullen vanuit CD&V Puurs-Sint-Amands de komende 
maanden en jaren ons pleidooi voor de heropening van het traject Puurs-
Dendermonde voor personenvervoer versterken. We hebben daarbij alvast 
de verzekering op zak van vice-premier Kris Peeters en burgemeester Koen 
Van den Heuvel als parlementslid, dat zij ons daarin zullen blijven steunen!

Zomer van Puurs-Sint-Amands 

De huisartsenwachtpost 
N16 is de voorbije jaren 
uitgegroeid tot een 
belangrijke en onmis-
bare schakel in de eerste 
lijnsgezondheidszorg in 
onze regio. 
Onze huisartsen zijn 
in het weekend altijd 
bereikbaar, ofwel in de 
wachtpost zelf (vandaag 
in een gebouw op de 
Pfizersite) ofwel bij jou 
thuis.

Nieuwe huisartsen-
 wachtpost en Rode 
Kruis naast brandweer-
     kazerne
De voorbije weken zijn de werken gestart voor de bouw van een 
nieuwe huisartsenwachtpost en gebouw voor het Puurse Rode 
Kruis op de terreinen naast de brandweerkazerne aan de Kleine 
Amer in Kalfort, dichtbij het kruispunt met de N16. 

Omdat Pfizer stevig blijft investeren in haar Puurse vestiging en na-
genoeg permanent uitbreidt, moest de wachtpost een nieuwe thuis 
vinden. “De gemeente Puurs stelde het terrein naast de brandweer-
kazerne ter beschikking. Via een wedstrijd werd een investeerder 
aangeduid die de wachtpost bouwt en verhuurt aan de huisartsen-
kring. Het is heel belangrijk dat deze huisartsenwachtpost dichtbij 
onze mensen blijft, zodat de dienstverlening optimaal en kortbij kan 
gebeuren”, vertelt een tevreden burgemeester Koen Van den Heuvel.
“De Puurse afdeling van het Rode Kruis zal vanuit de Hoogstraat 
verhuizen naar deze nieuwe lokalen en zo samen met de Ruisbroekse 
afdeling voor een hoogstaande werking van het Rode Kruis in onze 
gemeente kunnen zorgen”, vult schepen Hilde Van der Poorten aan.
Deze nieuwe investering toont opnieuw aan dat samenwerking loont: 
de gemeente regisseert en brengt mensen samen om een optimale 
dienstverlening op mensenmaat en dichtbij huis mogelijk te maken!
 

Laat de zon in je hart!
De succesformule van ‘ De zomer van Puurs’ breiden we alvast uit naar al onze  
leefgemeenschappen van de toekomstige nieuwe gemeente! Zwoele zomer-
avonden, verrassende optredens en voldoende fris gekoelde dranken vormen 
immers ‘de’ perfecte uitvalsbasis voor ontmoeting en gezellig samenzijn. 
Voor een warm vakantiegevoel moet je deze zomer in eigen gemeente zijn!  meer 
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Puurs-Sint-Amands
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blz. 3 Koen Ann-Marie Peter Luk          Nilufer

BBQ
De Nestel
Sint-Amands
Vrijdag 25 mei
Welkom op onze smakelijke 
barbeque vanaf 18u.
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Vernieuwing 
    sociale woningen 
Sociale woningbouw is voor de gemeente Puurs steeds een prioriteit 
geweest, en in de nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands willen we op 
dat vlak graag nog een tandje bijsteken. Een sociale woning kan voor zij 
die het wat minder hebben immers echt het verschil maken. 

Omdat stilstaan achteruitgaan is, wordt er op dit domein op 2 sporen 
gewerkt. Het eerste spoor omhelst het vernieuwen van bestaande woningen, 
het tweede spoor (vernieuw)nieuwbouw, in combinatie met ‘verdichting’. 
Een woordje uitleg.
“Bij de vernieuwingsprojecten ligt de nadruk op het energiezuiniger maken 
van woningen, maar ook het voorzien van het comfort dat we vandaag van 
een moderne woning toch mogen verwachten. In 2017 werden er zo verschil-
lende projecten gerealiseerd. In de Pastoor Van Kerckhovenwijk werden de 
woningen heel stevig onder handen genomen, en onder meer gezorgd voor 
betere isolatie en meer daglicht in de leefruimten. Ook in het Fabiolapark 
in Kalfort werden een 40-tal woningen vorig jaar duchtig onder handen geno-
men. De huurders werden telkens tijdelijk gehuisvest in een recent gereno-
veerde woning”, vertelt schepen Alex Goethals.
Daarnaast zijn er ook verschillende projecten waarbij woningen volledig 
worden afgebroken en er nieuwe woningen in de plaats komen. Ook deze 
woningen voldoen natuurlijk aan de nieuwste normen, en bovendien wordt 
de beschikbare open ruimte efficiënter gebruikt dan vroeger doordat er meer 
wooneenheden dan voorheen komen. Gevolg van deze verdichting is dat we 
kostbare groene open ruimte elders in onze gemeente, niet hoeven aan te 

snijden om aan woningbouw te doen.
Concreet kwamen er de voorbije jaren al 9 sociale 
nieuwbouwappartementen in de J. Hallezlaan in Sint-
Amands. Op korte termijn komen daar nu 20 nieuwe 
sociale woningen bij in de Nieuwstraat in Ruisbroek, 47 
nieuwe woningen in de Gebroeders Van Benedenlaan-
Moerplein in Ruisbroek en 20 wooneenheden in de 
Rozenlaan, eveneens in Ruisbroek. Telkens gaat het om 
projecten waarbij een aantal verouderde woningen wer-
den afgebroken, en vervangen door een groter aantal, 
moderne en zuinige, sociale wooneenheden. Zo is het 
sociaal woonpatrimonium in onze gemeente steeds 
meer aangepast aan de noden van de 21ste eeuw!

Luk Ceurvelt en Nilufer Yuruk: 
  “Vooruit met 
   Sint-Amands!”
Met Nilufer Yuruk en Luk Ceurvelt kon CD&V al enkele opvallende 
namen uit Sint-Amand-Centrum voorstellen. Beiden zijn geboren 
en getogen in Sint-Amands en hebben al bewezen heel wat in hun 
mars te hebben. 

• Kan je ons wat meer over jezelf vertellen Nulifer?
Nulifer: “Ik ben een jonge mama en werk als Business Coach en 
Facilitator bij Eandis. Vanuit mijn achtergrond als licentiaat bedrijfs-
psychologie en personeelsbeleid hou ik er erg van om met mensen te 
werken en hun talenten maximaal naar boven te brengen. 
Ik ben ook altijd erg actief geweest in het verenigingsleven:  ik was lid 
van Basket Sam, Pacsam&Ves en Chiro Sint-Amands”.

• Luk, ook jij bent de voorbije jaren een héél bezige bij geweest in 
het verenigingsleven in Sint-Amands?
Luk: “Ja absoluut, intussen al meer dan 40 jaar. (lacht) De voor-
bije 20 jaar ben ik voorzitter van tennisclub Savanti geweest, een 
engagement dat ik met enorm veel plezier deed, en waar ik natuurlijk 
ook heel wat tijd in stopte. Daarnaast zullen velen mij al wel eens 
gesproken hebben in de Dexia-bank in Puurs-Centrum, waar ik 24 
jaar gewerkt heb. Nu ik op pensioen ben en ik ook als voorzitter van 
Savanti de stok heb kunnen doorgeven, was het tijd voor iets nieuws. 
Dat nieuwe werd dus een politiek engagement.”

• Wat wil je doen als je verkozen bent, Luk?
Luk: “Ik geloof erg sterk in het fusieproject. Sint-Amands heeft nog 
heel wat potentieel om open te bloeien, én zeker met de bijkomende 
financiële ruimte die er dankzij het samengaan van de twee gemeen-
ten komt, moeten we de komende jaren Sint-Amands verder doen 
opleven. Koen heeft op dat vlak fantastisch werk geleverd in Puurs, ik 
wil er nu mee voor zorgen dat Sint-Amands op hetzelfde elan vooruit 
kan gaan! 

• En jij, Nulifer?
Nilufer: “Als jonge mama 
vind ik het belangrijk dat mijn 
kinderen kunnen opgroeien in 
een gemeente met een hoge 
levenskwaliteit, die aan gezin-
nen een uitgebreide dienstver-
lening biedt. Dat is dan ook 
het project waar ik mij met veel 
enthousiasme en openheid wil 
achter scharen. Daarnaast wil 
ik ook een bruggenbouwer zijn 
tussen gemeenschappen in 
Sint-Amands en mensen samen 
brengen.”

• Bedankt voor dit 
enthousiaste interview!

Sterk [cultuur] werk 
     zet veel in beweging
Hoe vieren we in Sint-Amands 25 jaar cultuurraad? Door vijf plezante cul-
tuur-uitdagingen te lanceren: van een cultuurmarkt, een poëziefeest, een 
culinair wereldbuffet, een artistieke fietstocht tot een nieuw muziekstuk.

Samen met trekkers, vrijwilligers, kunstenaars en verenigingen bundelen 
we de krachten om op zaterdag 26 mei groots uit te pakken.  Alle meewer-
kende culturele spelers zetten we zo in de kijker. Het is hartverwarmend te 
zien hoe hiermee de essentie van verenigingsleven duidelijk wordt: mensen 
samenbrengen, over de generaties heen, kansen tot ontmoeting geven, je 
creatief kunnen uitleven, genieten van 
alle vormen van cultuur, van gastro-
nomie tot literatuur, van amateur tot 
beroepsbeoefenaar. Als schepen van 
cultuur staat Els De Smedt klaar met 
aanmoedigingen en een duwtje in de 
rug, want ons rijk cultuur- en vereni-
gingsleven vinden we bij CD&V heel 
belangrijk, en dat zal altijd zo blijven! 
Reken er maar op dat op 26 mei onze 
lokale sterren zeker zullen schitteren!  
 

Centrum Sint-Amands grondig opgefrist
Niemand kan ernaast kijken: in Sint-Amands-Centrum wordt er gewerkt! Meer nog, op minder dan 3 jaar tijd zal een groot deel van de oude kern van 
Sint-Amands volledig heraangelegd zijn en voorzien van nieuwe rioleringen.
Een aantal werken liggen intussen al achter ons: tegen Pasen werd de toplaag asfalt in Kapellelaan, Sportlaan, Leerlooierslaan en in de Heidestraat tot 
de watertoren gelegd. Het cruciale stuk tussen Heikant en Pastoor Van Kerckhovenwijk werd opnieuw opengesteld voor alle verkeer, zodat de omleiding 
richting Bornem via Buisstraat en Keten kon opgeheven worden.
Toch staat er nog het één en ander op stapel: begin juni komt de Buisstraat aan de beurt. De slechte kasseistrook zal dus eindelijk verdwijnen, wat het 
comfort voor wagens en fietsers een pak zal verbeteren. Uiteindelijk zal het volledige tracé van Kerkhofdries tot GC De Nestel vernieuwd worden. Begin 
2019 volgen dan nog de laatste werken in de Heidestraat tussen de watertoren en de spooroverweg.
“Hoewel de werken ruim op voorhand werden aangekondigd, is het onmogelijk te vermijden dat zo’n ingrijpende operatie voor enige overlast zorgt. 
We danken alle inwoners voor hun begrip, en hopen dat het mooie resultaat de ongemakken snel zal doen vergeten!”, besluit burgemeester Peter Van 
Hoeymissen. 

Puurs-Sint-Amands
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Buurten-
Zonder-Grenzen
JOC Wijland
Puurs
Zondag 10 juni 

Aantrekkelijk
Puurs  
Wist u dat Puurs 20 ha open-
baar straatgroen heeft? Dit 
groen geeft onze gemeente niet 
enkel een aantrekkelijk decor 
zegt schepen van groen Yvo 
Van Damme, maar beïnvloedt 
ook de kwaliteit van onze 
leefomgeving, stimuleert het 
bewegen van mensen, creëert 
leefruimte voor fauna en flora, 
vangt fijn stof op, levert zuur-
stof en heeft nog veel andere 
voordelen.
Tegenover de vele voordelen 
staat één grote uitdaging, 
namelijk een goed onderhoud. 
De groendienst en de partners 
steken dagelijks de handen uit 
de mouwen om dit groen mooi 
te houden door te snoeien, 
wieden en maaien.
Verschillende bewoners helpen 
ook vaak een handje door een 
stukje groen of goot voor de 
deur te onderhouden. Een in-
woner van Puurs-Sint-Amands 
vindt het immers belangrijk, 
dat zijn buurt er goed bij ligt. 
Dit goed nabuurschap is tof om 
te zien!
Samen maken we onze buurt 
netjes, aangenaam en leefbaar.

Koen: “We 
zullen een sterke 
ploeg maken, 
een gezonde 
mix van ervaring 
en nieuw bloed, 
uit de acht 
leefgemeen-
schappen.”



Vernieuwde sport-
       velden in Oppuurs
In oktober is het zover: dan zal iedereen kunnen genieten van de vernieuw-
de sportvelden in Oppuurs. Een vooruitzicht waar velen nu al reikhalzend 
naar uitkijken. Er komt dan ook heel wat moois op de site: een speeltuin 
voor de kleinsten, een speelbos voor onze jeugd, de hondenweide voor de 
hondenliefhebbers en de voetbalterreintjes voor onze sportievelingen.
Schepen Eddy Ceurstemont blikt tevreden vooruit: “We vinden het als 
gemeentebestuur erg belangrijk dat er in onze gemeente voldoende plekken 
zijn waar ouders met hun kinderen kunnen gaan spelen of jeugdbewegingen 
kunnen ravotten. De herinrichting van de Ganzenweide zorgt daar voor. 
Ook voor hondenliefhebbers, én voor de voetbalvereniging van Oppuurs, 
zal dit project een grote meerwaarde bieden”.
De gemeentediensten en politie zullen er alles aan doen om de overlast 
door de werken zo beperkt mogelijk te maken. Vanaf oktober kan Oppuurs 
van het resultaat genieten!
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Ann-Marie Morel: 
       Welkom bij CD&V 
Puurs-Sint-Amands  
Ann-Marie, jij bent ook een nieiuwe kandidaat. Voor zij die je nog 
niet goed kennen, kan je je even voorstellen?
Ann-Marie: Ja hoor: ik ben 48 jaar, en gelukkig getrouwd met Kris, 

notarieel jurist. Ik ben de trotse mama van 2 doch-
ters: Amélie, 19 jaar en in haar eerste jaar rechten 
aan de UA, en Eline, 16 en studente in het 5de jaar 
Wiskunde-Wetenschappen.
Ik woon al heel wat jaren in het mooie Breendonk, 
werk als longarts-oncoloog in het ziekenhuis van 
Bornem en heb ook een privépraktijk in Londer-
zeel. 

• Naast longarts ben je ook psychotherapeut? 
Dat klopt. Na mijn veertigste verjaardag besloot ik 
om mijn horizon professioneel weer wat te verbre-
den en een nieuwe opleiding te starten. Intussen 
heb ik die al enkele jaren afgerond, en begeleid ik 
een beperkt aantal mensen als psychotherapeut.

• Je komt constant in contact met mensen die 
met ernstige problemen geconfronteerd worden, 
zowel fysiek als mentaal. Is dat na verloop van 
tijd niet erg zwaar? 
Het is zo dat het geregeld om heel serieuze aan-
doeningen gaat, en meer dan in andere beroepen 
word ik inderdaad met leven en dood geconfron-
teerd. Tegelijk haal ik er veel voldoening uit dat 
ik voor mijn patiënten een wezenlijk verschil kan 
maken. Soms door op medisch gebied de ziekte te 
kunnen verslaan, maar evengoed door hen tijdens 
de behandeling op het menselijke vlak ook bij te 
staan.

• En hou je ook nog tijd over voor hobby’s?
Daar probeer ik toch wel tijd voor te maken. 
Vroeger speelde ik veel piano, nu lees ik graag een 
goed boek, of kom tot rust tijdens de yogales. 
En nu komt daar een nieuwe hobby bij: de politiek!
Inderdaad! (lacht) Nadat Koen en Peter mij de 
vraag gesteld hadden, heb ik er rustig over nage-
dacht, en er ook met mijn gezin en ouders over 
gesproken. Als ik ergens voor ga, wil ik me daar 
immers ook voor de volle 200% voor inzetten, en 
dat vraagt toch een heel engagement.

• Waarom de keuze voor CD&V?
Net als veel Puursenaars heb ik Puurs de voorbije 
jaren ingrijpend zien veranderen onder leiding van 
Koen. Ambitieus, dynamisch, maar toch verbin-

dend en op mensenmaat. We staan nu voor de grote uitdaging om de 
nieuwe gemeente Puurs-Sint-Amands op dezelfde manier uit te bou-
wen. Ik ben ervan overtuigd dat de ploeg van Koen de beste garantie 
biedt om ook dat tot een goed einde te brengen. 

• Welke rol wil jij spelen?
Als arts en voorzitter van het psychosociaal oncologisch welzijnscen-
trum A touch of Rose heb ik het belang van een goede ondersteuning 
van mensen door het gemeentebestuur en haar sociale diensten al 
vaak ervaren. Zeker voor wie écht met tegenslagen geconfronteerd 
wordt, maakt dat een wereld van verschil. 
Ik kijk er dan ook heel erg naar uit om onze nieuwe gemeente de 
komende jaren vooral in welzijns- en zorgdossiers ambitieus mee uit 
te bouwen.

• Veel succes daarbij!

Denken over toekomst nieuwe Cultureel Centrum
Niemand kan er nog naast kijken: er wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een grondig vernieuwd  CC. Dit nieuw complex biedt een prachtige 
theaterzaal voor maar liefst 401 personen, een polyvalente feestzaal met bijhorende moderne en functionele keuken, verschillende tentoonstellings-
ruimten, vergaderruimten, creatieve ateliers, een vrij toegankelijk cultuurcafe, enz…
Voor onze nieuwe gemeente is dit een enorme stap vooruit, want dit centrum zal heel wat mogelijkheden bieden naar cultuurbeleving toe, maar zal 
ook breder benut worden door onze verenigingen en inwoners. Om het enorme potentieel optimaal te benutten, vonden we het erg belangrijk om 
samen met zoveel mogelijk geïnteresseerden op een open manier na te denken over de toekomst. Daarom werd eind januari een creatieve brain-
brunch georganiseerd. Welke zijn de uitdagingen? Welke zijn noodzakelijke aandachtspunten? Welke voorstellen of ideeën vernieuwen onze visie? 
“We zijn blij dat we ruim 120 deelnemers mochten verwelkomen op dit moment. Tijdens deze brainstorm werden honderden ideeën voor de 
toekomst van ons cultuurcentrum geuit. Al deze informatie wordt, in samenwerking met een professioneel creatief bureau, de komende maanden 
gebundeld in een visienota met een bijhorend communicatieplan.” vertelt schepen Ronny Tourné.
Deze visienota zal de basis vormen voor de uitbouw van het gloednieuwe cultureel centrum. Noteer alvast het weekend van 8 en 9 september met 
stip in je agenda, want dan zal het vernieuwd cultureel centrum officieel de deuren openen. 

Verhaeren-
museum  
Na het feestelijk huldejaar 
2016 vol activiteiten, expo’s en 
internationale weerklank ging 
vorig jaar alle aandacht naar 
de toekomst van het museum. 
Zoals in het Vlaams regeerak-

Spektakelmusical nu al  
    groot succes
Op 20 april 2014 ging de Vlaamse musicalproductie ’14-’18 in première. 
Die spektakelvoorstelling, waar bijna 150 acteurs en figuranten aan 
meewerkten, werd een ongezien succes. Niet minder dan 335.000 
mensen namen tijdens één van de voorstellingen plaats op de 
bewegende tribune en genoten van een spectaculair schouwspel.

Een vervolg kon dan ook niet uitblijven. Met de musical ’40-’45 legt studio 
100 de lat opnieuw bijzonder hoog. “We zijn dan ook enorm tevreden dat 
bij de zoektocht naar een geschikte locatie de keuze op Puurs viel. Op een 
industrieterrein vlak aan de kruising van de A12 en de N16 wordt er door 
studio 100 een heus Pop-Up Theater gebouwd. Ook de paasshow van K3 
en de sprookjesmusical Sneeuwwitje komen in 2019 naar Puurs!”, glundert 
een fiere burgemeester Koen Van den Heuvel.
Dit alles zal er voor zorgen dat vele duizenden landgenoten afzakken naar 
onze gemeente en Klein-Brabant beter zullen leren kennen. We proberen 
de positieve impact hiervan optimaal te benutten. Zo worden de toeristi-
sche trekpleisters, zoals de forten, de Scheldedijken en fietsroutes, in onze 
regio in beeld gebracht en doen we inspanningen om bezoekers naar onze 
horeca te lokken om hen zo een duwtje in de rug te geven.
Maar ook onze eigen inwoners worden niet vergeten. De speciaal inge-
richte voorstellingen zijn een enorm succes: meer dan 4000 inwoners van 
Puurs én Sint-Amands gingen al in op het aanbod om tickets te bestellen 
tegen de helft van de officiële prijzen. Het ziet er naar uit dat ook de kaap 
van de 5000 binnenkort overschreden zal worden. De voorstellingen op 
6 oktober zijn intussen uitverkocht, maar voor de musical op 9 december 
zijn er nog plaatsen beschikbaar. Wie graag nog tickets bestelt kan dit: 
https://webshop4045puurs.recreatex.be/ 
Alle voorzorgen worden genomen om overlast te vermijden en een mobili-
teitstoets is uitgevoerd zodat er op dit vlak geen problemen ontstaan.    

40-45

koord was afgesproken, droeg 
provincie Antwerpen alle mid-
delen voor provinciale onder-
steuning voor cultuur over naar 
de Vlaamse overheid of werd 
de verantwoordelijkheid bij de 
lokale besturen gelegd. Onze 
zorg was: “Wat betekent dat 
voor het Verhaerenmuseum?”  
In juni 2017 besliste de Vlaam-
se overheid om het Verhaeren-
museum verder financieel te 
steunen. 
“Daarmee onderstreept ook 
Vlaanderen het bovenlokaal be-
lang van z’n oeuvre. Emile Ver-
haeren werd ooit genomineerd 
voor de Nobelprijs literatuur, is 
een ambassadeur voor poëzie 
en literatuur,  een toeristische 
en culturele troef die mee onze 
regio in de verf zet. De grafsite, 
op een idyllische plaats aan 
de mooiste Scheldebocht, is 
zeker een bezoekje waard”, 
zegt schepen Els De Smedt. 
Het museum brengt heden-
daagse kunsten in dialoog met 
Verhaeren en z’n werk. We zijn 
dankbaar dat het museum in 
de toekomst dezelfde financiële 
ondersteuning zal ontvangen 
als voorheen, wel niet meer 
via de provincie, maar via het 
Vlaams Fonds der Letteren.

Ann-Marie: 
“Onder leiding 
van Koen wil ik 
onze nieuwe 
gemeente op 
een ambitieuze 
manier mee 
uitbouwen.”



     Laat de [zomer]     
   zon in je hart   

“De uitdaging was groot om weer een sterk en geva-
rieerd programma in elkaar te puzzelen. Toch den-
ken we dat we ook dit jaar in onze opzet geslaagd 
zijn. We hebben uitéénlopende toppers kunnen 
strikken die afzakken naar Puurs-Sint-Amands! 
Noteer ze alvast in jullie agenda, want het rijtje 
is lang”, zegt een tevreden Puurse schepen van 
evenementen Hilde Van der Poorten.

Starten doen we tijdens het openingsweekend 
van het  prachtige, nieuwe landschapspark in Puurs 

op 23 juni. Geen muzikale top act deze keer, maar 
een adembenemende, poëtische openluchtshow van 
Theater Tol, die ons mee zal nemen in een surrealis-
tische wereld waarin mens, dier en plant met elkaar 
verbonden zijn. Een echte aanrader!
Op 7 juli in Ruisbroek verwelkomen we niemand 

minder dan Schlager topartiest, Willy Sommers, sfeer en ambiance 
verzekerd! Een week later vertoeven we in Oppuurs met de jonge, 
sympathieke  en enthousiaste ‘spring in ’t veld’ Laura Tesoro. Op 28 
juli zakken we af naar Breendonk waar podiumbeest Coco JR XL ons 
zal charmeren… zwoel en verleidelijk. Op 4 augustus wordt in Lippelo 
het podium ingenomen door ‘de’ eigenzinnige koning van het Vlaamse 
levenslied, Guido Belcanto. Van bij het begin vaart hij zijn eigen koers, 
zonder compromissen maar steeds stroomopwaarts. In Liezele zal dan 
op 18 augustus hoofdzakelijk West-Vlaams dialect te horen zijn en rappen 
we erop los met ’t Hof Van Commerce!  Zaterdag 1 september geven we 
graag een ruggensteun aan onze Kalfortse partner, Kalifiësta, die oa. Les 
Copines (met Isabelle A) in hun line-up hebben staan. Eindigen doen 
we in Sint-Amands aan de kaai op 2 september met misschien wel 
de veelzijdigste artiest. Want naast acteren en presenteren kan 
zij/hij ook nog eens zingen alsof het niets is. De naam kunnen 
we helaas nog niet vrijgeven. Dit moet nog even geheim blijven.  
Maar wij verzekeren jullie, het is een topper van jewelste! 
Schepen Hilde Vanderpoorten: “Tussen al dit entertainment 
schreeuwen en juichen we ook nog onze Rode Duivels naar de 
WK-top. Traditiegetrouw zullen de matchen van onze nationale 
voetbalploeg te zien zijn op ‘groot scherm’ op het Puurse 
Dorpshartplein. Voetbalsfeer en leute gegarandeerd!” 
En of dit nog niet genoeg is, zijn er nog talrijke zomeracti-
viteiten zoals Bar Baraque, Shanti Town, Ibis Wandeldrie-
daagse, Soulshakers, Rommelmarkt Jazaki, Jolly Jumper 
Party, Drive-in movie, Open-Air, Kaaifeesten, …
We maken er met z’n allen een leuke zomer van!

Sportpark Puurs   
wordt nieuwe thuis voor 
sportverenigingen
Sport en vrije tijd is voor het Puurse bestuur altijd al een belangrijk 
thema geweest. We mogen ons dan ook gelukkig prijzen met heel wat 
bloeiende sportverenigingen, getrokken door gepassioneerde vrijwil-
ligers. 

“De beschikbaarheid van kwalitatieve infrastructuur is heel belangrijk 
voor sportvereni-
gingen. Daarom 
zijn we het 
voorbije jaar in 
gesprek gegaan 
met een aantal 
Puurse sport-
verenigingen die 
met concrete no-
den zaten, om te 
bekijken hoe we 
hierop een pas-
send antwoord 
konden bieden. 
Na een eerste 
fase waarin we 
als gemeente 

vooral goed hebben geluisterd, zijn we met alle betrokken partijen, de 
Vlaamse overheid inbegrepen, rond de tafel gaan zitten”, vertelt een 
tevreden burgemeester Koen Van den Heuvel. 
Resultaat van dit co-creatie traject is het sportpark-concept dat in-
middels concreet is uitgetekend. Een heuse sport-campus, waarop 
de activiteiten van heel wat Puurse sportverenigingen zullen worden 
samengebracht. 
Zo vinden gymverenigingen Verto en Acro ProGym een nieuwe thuis in 
de prachtige Gymhal. Ook komt er een overdekte ruiterhal, de eerste in 
Klein-Brabant, waar de Puurse Ruitervereniging Hyppique een onderko-
men vindt. Voor de tennisfans komt er een tennishal, met 4 binnen- en 
7 buitenvelden. Tennisclub T.C. De Hasselt zal van haar terreinen aan 
de Guido Gezellelaan naar deze site verhuizen. Daarnaast komen er 
petanque-banen én banen voor het spelen van padel, een mix van tennis 
en squash die momenteel erg aan populariteit aan het winnen is. 
Ook privépartners werden bij de ontwikkeling van dit sportpark betrok-
ken. Zij zullen instaan voor de bouw en uitbating van MOVE-passion, 
een centrum voor fitness, yoga, crossfit,… Judoclub Oni zal op deze 
locatie actief zijn. Tot slot zullen er ook twee kunstgrasvelden aangelegd 
worden voor de voetballers onder ons, dankzij Vlaamse subsidies.
Om al deze bezoekers te ontvangen is er gekozen voor een locatie die 
met de fiets prima bereikbaar is vanuit alle Puurse leefgemeenschappen. 
Daarnaast is er ook een ruime parking voorzien.

Schepen van sport Erwin Spiessens blikt tevreden terug: “We zijn heel 
blij dat we dit project echt sàmen met de verenigingen hebben kunnen 
vormgeven. Op die manier voorzien we infrastructuur die inspeelt op de 
concrete noden die er zijn in onze gemeente. De verenigingen nemen op 
hun beurt verantwoordelijkheid op in de uitbating van de infrastructuur, 
wat voor de gemeente kostenbesparend is”.
Ook burgemeester Koen Van den Heuvel is erg blij: “Dit project gaat 
een grote meerwaarde betekenen voor de inwoners van onze gemeente. 
Dankzij een goede samenwerking met de Vlaamse overheid houden we 
de kost voor de Puurse belastingbetaler ook beperkt, we kunnen immers 
rekenen op 2 miljoen euro aan Vlaamse subsidies!”
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De Leest, voor creatief talent
en jong geweld in Sint-Amands
Op de site van GC De Nestel in Sint-Amands vind je ook het gebouw ‘de Leest’. Een naam 
verwijzend naar de vroegere schoennijverheid, want een leest is de basis voor een nieuwe 
schoen… Net dàt wil het gebouw ook zijn voor onze jeugd: een goede basis voor jong 
talent! CD&V zet mee de schouders onder deze vormings- en ontspanningskansen voor 
elk kind.  
Dagelijks vult De Leest zich met creatief talent! De Academies bieden er groepslessen 
muziek, woord, dans en tekenkunst, of leren je in individuele lessen een muziekinstru-
ment bespelen. De grote danszaal ontvangt wekelijks vele kleine ballerina’s in spe. Niet 
alleen de academies, maar ook privé-initiatieven vinden er een vaste stek met o.a. hippe 
dans voor volwassenen. In het geluidsdichte lokaal kunnen muziekbands volop impro-
viseren en repeteren. En dan is er nog de spel-o-theek… Kom eens een kijkje nemen in 
deze uitleendienst voor speelgoed. In schoolvakanties is de site de uitvalsbasis voor de 
speelpleinwerking en workshops voor jongeren. 
Schepen Els De Smedt: “De Leest is een geslaagde bundeling van jeugd en cultuur, voor crea-
tief talent en jong geweld. Het ontdekken waard!”

Puurs-Sint-Amands

Nooit te 
oud om te
spelen  
Goed weer op komst! Maak 
een to-do lijstje van leuke 
uitstappen dichtbij met jong en 
oud(eren met een jong hart)! 
Heb je de kabelbaan in het Hof 
ter Zielbeek al uitgeprobeerd? 
De nieuwe fit-o-meter bij het 
Fort van Liezele? De draaito-
ren in de Turkenhofdreef? Het 
speelbos ontdekt in het Hof van 
Coolhem? Geschommeld in het 
vogelnest van de Vredelaan?
Binnenkort is er ook weer wat 
nieuws voor jonge kinderen 
in onze groene speeltuin Sint-
Pietersburcht. Ga vanaf mei 
zeker een kijkje nemen! Onze 
schepen van groen - en dus 
ook van speeltuintjes - Yvo Van 
Damme, zegt dat hij enorm 
fier is dat er in onze gemeente 
zoveel speeltuintjes, parken, 
speelbossen zijn waar kinde-
ren en jongeren zich kunnen 
uitleven. 

Toch gescheiden 
fietspaden langs N17
Een vernieuwde en veiligere N17 stond al lang hoog op het verlang-
lijstje van het bestuur van Sint-Amands, en na heel wat inspanningen 
is men nu ook volop bezig met de voorbereidende werken. 

Positief, want vriend en vijand zijn het erover eens dat de slechte 
wegstrook, en het aanliggende fietspad tussen Lippelo en Sint-Amands, 
dringend aan vernieuwing toe zijn. 
Wie er langs rijdt, kan inmiddels al zien dat de bomen zijn verdwenen, 
en ook de nutsmaatschappijen hebben al een aantal zaken klaargemaakt 
om zo de eigenlijke werken mogelijk te maken. 
“In tegenstelling tot wat eerst werd gecommuniceerd, zal men de baan 
onmiddellijk aanleggen in zijn definitieve vorm: met twee iets bredere 
rijvakken, een brede groenstrook  aan beide zijden en twee fietspaden 
die ver genoeg van de rijbaan liggen. Ook komen er twee bomenrijen 
én beken die voor een goede waterhuishouding moeten  zorgen”, duidt 
burgemeester Peter Van Hoeymissen.
De werken aan de N41 tussen Dendermonde en Hamme maken het im-
mers niet mogelijk om snel aan de slag te gaan. Van het gedwongen uit-
stel van één jaar wordt dankbaar gebruik gemaakt om alle onteigeningen 
rond te krijgen en zo het project ineens definitief te kunnen realiseren, 

eerder dan met voorlopige 
opknapwerken zoals eerst 
gepland was.
We zullen dus nog even ge-
duld moeten oefenen, maar 
het uiteindelijk resultaat 
kondigt zich wel als erg veel-
belovend aan: een veiligere 
en groenere N17, waarop 
fietsers en automobilisten 
zich comfortabel zullen kun-
nen verplaatsen!


