In Putte leeft een bonte buurt

Later,
als ik groot
ben, word ik
burgemeester
Onder ruime belangstelling van ouders, schooldirecties, leerkrachten, pers en andere sympathisanten
legden op zaterdag 22 november de raadsleden van
de kindergemeenteraad hun eed af in handen van
burgemeester Chris De Veuster. Tijdens de installatievergadering van 19 november werden reeds de
burgemeester en schepenen van de kindergemeenteraad verkozen.
“Het doel van de kindergemeenteraad,” vervolgt
schepen van jeugd Mieke Fransen, “is om kinderen een échte stem te geven in onze gemeente.
De kindergemeenteraad kan adviezen doorgeven
aan college en gemeenteraad, waaruit dan mogelijk enkele concrete beslissingen kunnen volgen.”

Een beter Putte
voor Iedereen
Samen met onze coalitiepartner, hakten wij
knopen door en legden wij de beleidskeuzes
voor deze legislatuur vast. Geen gemakkelijke
opdracht. Onze gemeente stond er qua centen
niet zo goed voor. De centen brengen we op
orde. Zoals dat in elk huishouden nodig is.
Daarnaast heb ik als burgemeester mijn hart
laten spreken voor Putte. Samen met een gedreven ploeg van jonge mensen zoeken we elke dag
naar kleine projecten die het voor IEDEREEN beter
maken in Putte.
We maakten werk van de buitenspeeldag, de
dag van de vrijwilliger, de bebloemingsactie,
opruimen van zwerfvuil, heraanleg Schrieksesteenweg, plein in Beerzel, de parking achter het gemeentehuis en zoveel meer…..En het
houdt niet op, de goesting om verder te werken
laat ons niet los. Samen met jullie willen we verder werk maken van een verkeersveiliger centrum van Peulis, een efficiënte en klantgerichte
dienstverlening en de herinrichting van onze
begraafplaatsen.
Nu verliezen we tijd en energie aan politieke
spelletjes. Zo vermoeiend en dat brengt niets
bij. Integendeel. Men wil alles bewust in de soep

laten draaien, om daarna aan te klagen dat het
in de soep draait. Hiervoor bedanken we.
Ik blijf me als uw burgemeester verder elke dag
opnieuw inzetten om de vele projecten zo goed
mogelijk tot een goed einde te brengen. En wil
mijn collega’s van CD&V in het college enorm
danken. Zij werken nu dubbel zo hard om de inwoners niet de dupe te laten zijn van deze vaudeville.

sluiten om op de ingeslagen weg het beleid dat
wij initieel samen uitstippelden waar te maken.
Wij staan open voor een constructief gesprek.
En op hetzelfde elan als de voorbije maanden,
zal de hele ploeg van CD&V de handen uit de
mouwen steken, positief vooruitkijkend naar de
toekomst. Deze garantie, geven wij u!
Chris De Veuster, uw burgemeester

In het belang van onze gemeente, onze bevolking en onze gemeentelijke organisatie wensen
wij zo vlug mogelijk deze periode te kunnen af-
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“ Mensen
komen graag
naar de
handelaars
van Putte”
Op woensdag 4 maart werden
de vriendelijkste handelaars van
verschillende gemeenten, waaronder Putte, door Handelsgids
bekend gemaakt. Ook de klantvriendelijkste gemeente viel in de
prijzen.

In Putte mag Esthetiek Engels zich vanaf nu de klantvriendelijkste handelaar van
onze gemeente noemen . Zij ontving op
woensdag 4 maart hiervoor een award en
kan deze met fierheid in haar zaak tentoonstellen.
Naast de vriendelijkste handelaar werd
ook onze gemeente als vriendelijkste gemeente van provincie Antwerpen verkozen. Met terechte trots namen onze burgemeester Chris De Veuster en schepen Bart
Lambrechts deze prijs mee naar Putte, in
naam van alle Putse handelaars.

De omgeving rond het rode plein en de parochiezaal in Beerzel werd volledig opgefrist
door de arbeiders van de gemeente. De betonnen platen zijn verwijderd en de wildgroei is aangepakt. Paadjes werden aangelegd, nieuw gras ingezaaid en de verlichting
in en rond het plein is vervangen.
Het kruispunt “Bareeltje” werd in de zomer van 2014 verhoogd met als bedoeling
de snelheid te verminderen en de verkeersveiligheid op dit punt te verhogen. De snelheid werd hier plaatselijk ook verlaagd naar
50 km uur. Het fietspad ter hoogte van de
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Putte is voor de 3de keer op zoek naar de mooiste tuin.
“Op deze manier willen we de inwoners van Putte aanzetten om hun voortuinen en
gevels te verfraaien,” aldus schepen van evenementen Mieke Fransen. De wedstrijd
in onderverdeeld in 2 categorieën: voorgevels - balkons en voortuinen.

“Het geeft aan dat onze gemeente groeit
en bloeit en dat bovendien onze handelaars
een goede naam hebben. Klantvriendelijkheid wordt in Putte hoog in het vaandel gedragen en is een absolute voorwaarde voor
succes.”, besluit de burgemeester.

Een mooier en
veiliger Putte
Hoewel er weinig budget is voor grote
werken in Putte werden er tot op heden
al veel kleine werken uitgevoerd om Putte
en zijn deelgemeenten aantrekkelijker en
veiliger te maken.

Wie heeft de mooiste tuin van de buurt?

In het Bergstraatje in Beerzel werden de oude
losliggende stoeptegels vervangen door een
nieuwe klinkerverharding en de bestaande
rioolroosters werden vervangen door kolken.
Het verbindingsweggetje in de Daliastraat,
een weggetje aan de Cardijnlaan, het voetpad
ter hoogte van de begraafplaats in Peulis, …
werden hersteld of heraangelegd.

Nele, 6 jaar

Inschrijven kan tot 25 juni 2015 aan het onthaal van het gemeentehuis of via
de website van Putte, www.putte.be
Deelnemers krijgen, in ruil voor een ingevuld inschrijvingsformulier, een bon
voor een gratis perkplantje bij bloemen en planten Verstraeten.

30 jaar vrijdagmarkt…
de tijd vliegt

“Nu kunnen
we hier veilig
fietsen”

In mei 1985, onder toenmalig burgemeester Georges Jennen (CVP),
vond de Putse vrijdagmarkt voor de 1ste maal plaats.

krantenwinkel wordt nu deels afgescheiden
door enkele paaltjes. Een nieuwe verlichtingsarmatuur op het kruispunt verbetert de
zichtbaarheid in het donker.

We blijven investeren in de vernieuwing van
onze wegen. Zo zal er jaarlijks voor meer
dan 200.000 euro geïnvesteerd worden in
het vervangen van slechte betonplaten en het
herstellen van asfaltwegen.

De Putse vrijdagsmarkt is een kleine maar
vooral aantrekkelijke markt, met wekelijks
zijn vaste marktkramers, waaronder verschillende Puttenaren.

Dankzij de trouwe wekelijkse bezoekers kunnen we dus dit jaar het 30 jarig bestaan vieren.
Op vrijdag 29 mei 2015 was het zover, de
marktkramers hebben hun klanten extra ver-

Sinds december staan er enkele nieuwe kramen, waaronder zelfs een viskraam uit Oostende!

Maria, 66 jaar

Horeca en de markt gaan in Putte hand in
hand want als men op vrijdagnamiddag door
het centrum wandelt kan men zien dat de cafés, terrasjes,.. goed gevuld zijn. Mensen gaan
eerst naar de markt en daarna nog gezellig iets
drinken ... het weekend wordt op deze manier
goed gestart.

Zo komt de zee
ook naar Putte
wend en ook het gemeentebestuur heeft deze
verjaardag niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Groen parkeren,
het gemeenteplein
De zone gelegen achter het
gemeentehuis in Putte-centrum
is opnieuw beschikbaar. Tijdens
de afgelopen maanden werd
er hier een multifunctioneel
plein met parkeer- en
ontmoetingsmogelijkheid
aangelegd. Vanaf zaterdag
21 februari is de parking
opengesteld en terug
toegankelijk voor het publiek.

Het doel van het huidige bestuur was het
centrum voorzien van een parkeerruimte, tevens een open ruimte met oog voor
groen. Nadat begin 2014 de bouwaanvraag
ingediend werd kon er in september gestart
worden met de voorbereidende werken.
Deze werden door onze eigen technische
buitendienst uitgevoerd. De aannemer kon
in oktober 2014 starten met de eigenlijke
aanleg.

“We beschikken nu in het centrum van
Putte over een kwaliteitsvolle en duurzame
parking, met voldoende open ruimte, het
nodige groen en een mooi pleintje met zitbanken ter hoogte van het poortje van de
nabijgelegen school en het Chiro lokaal.
Dit zorgt ervoor dat deze locatie kan uitgroeien tot een nieuwe ontmoetingsplaats
in onze gemeente ”, besluit burgemeester
Chris De Veuster.
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“een
kwaliteitsvolle
parking, met
voldoende open
ruimte, het
nodige groen
en een mooi
pleintje met
zitbanken”
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BONT BERAAD
Op de gemeenteraad van 26 maart 2015 lag voor de tweede maal het
aangepaste meerjarenplan 2014-2019 voor, samen met het budget
van 2015.
Eind 2014 werd het aangepast meerjarenplan voor de eerste maal afgekeurd op de
gemeenteraad. De aanpassingen die hierbij werden aangebracht t.o.v. het plan dat
eind 2013 werd goedgekeurd betroffen
voornamelijk noodzakelijke wijzigingen
die werden aangegeven door de diensten
of andere instanties op basis van nieuwe
informatie die voorhanden was.
Als CD&V hebben wij in maart vervolgens opnieuw onze verantwoordelijkheid
genomen om onze opdracht uit te voeren
en het meerjarenplan en het budget aan te
passen.
Dit zorgt voor een financiële verbetering
van 141.090 euro ten opzichte van het
goedgekeurde meerjarenplan van december 2013.
Bovendien wordt nog steeds voldaan aan
de wettelijke voorwaarden waarbij elke
jaar het kasresultaat positief is en ook de
autofinancieringsmarge op het einde van
de rit een positief resultaat weerspiegelt.
Alle elementen waren bijgevolg aanwezig
om dit meerjarenplan zonder problemen
goed te keuren.

Open VLD, NV-A en Chris Bosmans
hebben hier echter anders over beslist
en willen via deze weg opnieuw de zogenaamde onbestuurbaarheid aantonen.
Dit getuigt van onbehoorlijk bestuur en
maakt het werk van onze gemeentelijk
diensten extra moeilijk.
Daarenboven kon door het niet goedkeuren van het meerjarenplan en bijgevolg
ook het budget van 2015, de uitbreiding
van het personeelsbestand met één contractueel administratief medewerker op
de personeelsdienst niet goedgekeurd
worden.
Op de gemeenteraad van februari werd er
nochtans expliciet, door de NV-A fractie,
gevraagd om dit agendapunt te behandelen op de gemeenteraad van maart om de
werking van de personeelsdienst niet in
het gedrang te laten komen. De blokkering van dit punt is iets waar zij blijkbaar
geen rekening mee hadden gehouden in
hun schouwspel om de onbestuurbaarheid aan te tonen.

Putte, waar het
aangenaam wonen is
•

De Putse bibliotheken zijn meer dan een bib, men kan er terecht voor vorming, tentoonstellingen, voorleeshoekjes en natuurlijk ook boeken en films. De bib in Beerzel is behouden .

•

Introductie van de PutteBon , waardebon te gebruiken bij de deelnemende Putse handelaars.

•

Een goed rapport ivm sociale woningbouw, Wonen-Vlaanderen heeft Putte in categorie 1 ondergebracht wat aangeeft dat ze voldoende inspanningen levert om het beoogde doel te halen.

•

Finse piste en het joggingpad te Grasheide, kregen een flinke opknapbeurt.

•

Het Lijsternest ontpopt zich tot een woonzorgzone, je vindt er het dienstencentrum, dagopvang in een huiselijk sfeer (NOAH) en een woonzorgcentrum (H. Hart)

•

Fairtrade gemeente , verenigingen worden gestimuleerd om allerlei acties rond ontwikkelingssamenwerking, fairtrade en Noord-Zuid projecten te organiseren. Hiervoor kunnen ze een
toelage van maximaal 250 euro bekomen. Puttenaars die een inleefreis of –stage ondernemen
naar het Zuiden en een duidelijk ontwikkelingsproject uitvoeren kunnen genieten van maximaal 500 euro.

•

Provinciale fietsbarometer, hiermee bekijkt men het recreatieve en het functionele fietsverkeer.
Eind 2015 zullen de eerste resultaten bekend zijn.

•

2de buitenspeeldag een groot succes! “We zijn zeer tevreden met de opkomst en zagen de
kinderen na het ravotten moe maar voldaan naar huis vertrekken. De vuile kleren dienen
de ouders er helaas bij te nemen :) “ Mieke Fransen, schepen van jeugd. Een welgemeende
dankjewel aan onze begeleidsters van de kinderopvang en de meisjes van Chiro Putte.

Bart versterkt
Schepen van openbare werken,
patromonium, woonbeleid en ICT
“Op 1 januari 2013 ben ik
als jonge politieker met volle goesting het engagement aangegaan als schepen van Putte. Ik heb mij steeds 100 % ingezet voor elke burger en geprobeerd om voor iedereen de
best mogelijke oplossing te zoeken. Ook in deze moeilijke
politieke periode, is het mijn plicht om onze gemeente ver-

Bloemen voor mensen

der te besturen en ten diensten te staan voor onze inwoners!
Wat er in mei vorig jaar gebeurd is, is antipolitiek en zeer
nadelig voor onze gemeente waar vooral de inwoners en
het personeel de dupe van zijn. Ik blijf hopen dat we verder
kunnen blijven besturen op een politiek correcte manier.

Mieke verzorgt

Naar goede jaarlijkse traditie bracht een delegatie van CD&V
Putte op dinsdag 30 december 2014 een bezoekje met bloemen aan de bewoners van de rusthuizen in Putte en Beerzel.

Schepen van kind en jeugd, onderwijs,
evenementen en uitleendienst

OCMW Putte
Afschaffing en terug opstarten Vast
Bureau en Bijzonder Comite voor Sociale
Dienst
Op de raad van 2 september 2014 werd er door de OCMW
voorzitter beslist om het Vast Bureau en het Bijzonder Comite voor
Sociale Dienst af te schaffen. Dit omdat, volgens de voorzitter, al
de raadsleden betrokken moeten worden bij de dossiers om een zo
groot mogelijk draagvlak te creëren.
Groot was onze verbazing niet dat deze afschaffing slechts van korte
duur was, want op de raad van 15 december 2014 werd er door de
OCMW voorzitter beslist om deze organen terug in te voeren. Het
gevolg hiervan is dat er opnieuw gestemd moest worden voor de
vertegenwoordiging binnen deze organen en dat er telkens één van
de CD&V leden werd weggestemd en vervangen door iemand van
Open VLD.
De vertegenwoordiging in onze organen ziet er nu als volgt uit:
Inne De Wachter zal voortaan zetelen in het Bijzonder Comité voor
sociale dienst, zij vervangt Danny De Vocht en Guido Straetmans.
Evi Somers zal voortaan zetelen in het Vast Bureau en is tevens vanaf heden fractieleidster van het OCMW voor CD&V Putte.Onze
vertegenwoordiging in de OCMW raad blijft hetzelfde: Danny De
Vocht, Guido Straetmans, Inne De Wachter en Evi Somers.

Op 1 januari 2013 begon
er een nieuw, interessant hoofdstuk uit mijn leven, na de
eerste kennismaking in de gemeentepolitiek vanop de oppositiebanken, kreeg ik de kans om het beleid van onze
gemeente mee uit te schrijven vanuit het schepencollege.
Ik keek er echt naar uit!
Dat het niet gemakkelijk ging zijn om mee aan het roer te
staan aan deze gemeente was zeker. De financiële moge-

lijkheden waren zeer beperkt en we gingen zeker en vast
moeten snoeien bij verschillende beleidsdomeinen.
Moeilijke en niet altijd leuke beslissingen, maar noodzakelijk. Alles werd in vraag gesteld en afgetoetst. Eens de
knopen doorgehakt, stond en sta ik klaar om samen met
de verenigingen, inwoners en diensten van het besparingsverhaal een positief verhaal te maken.

Yannick verbindt
Schepen van financiën,
cultuur, senioren en landbouw
De afgelopen twee jaar zijn
voor mij op politiek vlak zeer bewogen jaren geweest. Nadat ik op 1 januari werd benoemd als gemeenteraadslid van
de gemeente werd ik op 28 mei 2014 vroeger dan afgesproken schepen van de gemeente Putte.
De omstandigheden waarin ik werk als schepen maken het
niet altijd eenvoudig. De afkeuring van het meerjarenplan
was daarin de grootste teleurstelling, temeer daar de afkeuring vooral geschiede op basis van secundaire redenen.

Namens CD&V Putte willen wij Danny en Guido bedanken voor
de jarenlange inzet voor het bijzonder Comite voor Sociale Dienst
en voor het Vast Bureau!

Mensen
voor en van
de buurt
Ereraadslid
Gaby Bosmans
Dank je wel Gaby voor
je 18 jaar inzet
in de gemeenteraad

Toch heb ik ook heel wat positieve zaken mogen aanschouwen, zoals de goede werking en vooruitgang van de academie van onze gemeente, de vele culturele evenementen die
plaatsvinden, het mede uitstippelen van het seniorenbeleid
en het evolueren van onze gemeente naar een fairtrade gemeente. Zolang ik schepen ben zal ik mij blijven inzetten
voor deze thema’s, steeds met oog voor het belang van de
inwoners en de gemeentelijke financiën.

Groenten
uit je buurt
Op de voorbije jaarmarkt in Peulis trokken de leden van de
Landelijke Gilde met hun actie “Duim je mee” de aandacht
van de voorbijgangers.
Vanuit de Landelijke Gilden en de Boerenbond wil men immers de lokale familiebedrijven een hart onder de riem steken. Ook de bezoekers aan de jaarmarkt in Peulis konden dit
doen door een streekeigen groentepakket aan te kopen tegen
een eerlijke prijs.
De CD&V-mandatarissen gingen graag in op deze oproep
en kochten dan ook allemaal een lekker en (h)eerlijk groentepakket.

Wil jij ook een toffe buurtkrant maken?
Dat kan.
Creëer je eigen krant via de online module op
http://debontebuurt.be/
Deze module staat open voor iedereen: buurten, wijken,
CD&V-leden …

CD&V vindt bonte buurten belangrijk.
Daarom ondersteunt CD&V deze buurtkrant.

In elke krant vind je een bonte buurt raamaffiche en een lijst met
100 uitdagingen voor de buurt.

Facebook
CD&V Putte

Niet twijfelen. Doen. Elke buurt die een buurtkrant wil maken
krijgt 100 exemplaren gratis.

CD&V-Putte
putte.cdenv.be

