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Eerlijke politiek
en correcte
berichtgeving

Respect voor de burger betekent
voor CD&V-Putte ook een correcte
berichtgeving.
Het was daarom jammer dat Open VLD
de opgebouwde schuldenberg tussen
2006 en 2012 in alle toonaarden weer
ontkende. Elk extern rapport wees toen
op de catastrofale financiële toestand.
Zoiets ontkennen is dus klinkklare
onzin.
Ook stelde Peter Gysbrechts de
politieke toekomst van Chris De Veuster
in vraag. Wel, als hij in 2006 én 2014
ongeoorloofde middelen moest aanwenden om de burgemeestersjerp te
bemachtigen, dan heeft hij volgens ons
weinig recht van spreken.
Het nieuws van CD&V-Putte volgen?
Dit kan via website putte.cdenv.be
of facebookpagina CD&V Putte
Veel leesplezier,
Eric MEYERS, voorzitter CD&V PUTTE

Tsjeef ON TOUR
WIJ zouden het anders doen
CD&V Putte in beeld

Nacht van de jeugdbeweging startschot voor

'Jong Tsjeef on tour'

JONGCD&V Putte organiseerde, in samenwerking met jeugdhuis Kaktus,
de Nacht van de Jeugdbeweging op 20 oktober.

Elke week opnieuw hijsen duizenden
kinderen en jongeren zich met heel veel
plezier in hun jeugdbewegingskledij.
20 oktober was dit jaar hún feestdag.
Mieke Fransen legt uit: “Met de Nacht van
de Jeugdbeweging willen we jongeren
samenbrengen en hen een leuke avond
bezorgen. Er was verse pap voor iedereen
in jeugdbewegingsuniform."
Daarnaast gaf JONGCD&V met dit event
ook de aftrap van ‘JONG Tsjeef on tour’.
“De Nacht van de jeugdbeweging was de
officiële start van ons nieuw
‘Jong Tsjeef on tour’-initiatief. We
willen alle cafés van de gemeente
bezoeken. Dicht bij de mensen zijn om te

horen wat er leeft, en tegelijk de
lokale horeca ondersteunen”, vult Bart
Lambrechts aan.
“Deze actie is het moment om
onze nieuwe kandidaten voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018
mee op sleeptouw te nemen.
Zo maken ze kennis met politiek,
met de gemeente en het meeste nog
met elkaar. Dit komt de sfeer alleen maar
ten goede!”, aldus Yannick Rombauts

Volg de JONGCD&V-facebookpagina
voor data en locaties van de
Jong Tsjefen tour.

Boven : Mieke Fransen, Bart Lambrechts, Yannick Rombauts
Onder : Maarten Op de Beeck, Glenn Smets, Joris Casteels, Inne De Wachter, Chris De Veuster

Chris De Veuster : " Met al dit
jeugdig enthousiasme en talent
staat CD&V klaar om met een
hart voor onze gemeente erin
te vliegen! "

Brandstofcellen

WIJ ZOUDEN HET ANDERS DOEN
"GOED BESTUUR" BALLON DOORPRIKT!
Volgens het Open VLD / N-VA bestuur loopt de gemeente als een trein.
Volgens ons zitten ze toch niet altijd op het juiste spoor. Heel dikwijls is het
vooral een politieke goed nieuws - show !
Op verschillende plaatsen in onze gemeente
werden fietspaden en wegen hersteld. Tot
zover het positieve nieuws want fietsers
werden aan hun lot overgelaten en over
de rijweg gestuurd.
WIJ : veilige doorgang voor fietsers
voorzien bij wegenwerken !
Sinds de maandelijkse ophaling van plastiek
gewijzigd werd naar een tweemaandelijkse,
stapelen de roze zakken zich op. Niet alleen
aan de straatkant maar ook in de
achtertuinen van de inwoners zelf.
WIJ : systeem evalueren en in overleg
gaan met Ivarem om de ophaling opnieuw
maandelijks te doen.
Het college startte in december '16 een
interne selectieprocedure op voor een
nieuwe functie. Zij vergaten echter een
belangrijk detail : een nieuw organigram
moet eerst ter goedkeuring voorgelegd
worden aan de gemeenteraad. Onze
CD&V fractie heeft dit dossier onder de loep
genomen en nog andere ernstige
onregelmatigheden ontdekt . Resultaat :
oktober '17 kan het college EINDELIJK
starten met de selectieprocedure. Wat een
verspilling van tijd, moeite en geld. Ze
moesten zich schamen !

WIJ : wanneer het om mensen en/of
belastingsgeld gaat moet men heel
deskundig, zorgvuldig én rechtvaardig te
werk gaan.
bij
Voortdurende
budgetwijzigingen
projecten wijzen op een gebrek aan degelijk
projectmanagement. Goed bestuur !?
Enkele voorbeelden:
- investeringen zijn verlaagd met €433.000
door het uitstellen van projecten.
- extra budget van €50.000 is voorzien voor
de bouw van kinderopvang te Grasheide.
Kanttekening : in 2014 was voor N-VA
€750.000
"teveel" voor dit project.
Ondertussen zitten we al wel vlot over de
€1.2 miljoen …
- Stijgende uitgaven voor o.a. busvervoer
kinderopvang, werken in de Vogelstraat
(herstellingen paaltjes?), €24.000 extra
voorzien voor huur en plaatsing van
kerstverlichting.
Verbazingwekkend is dat de bevoegde
schepenen de bijkomende uitgave niet
altijd konden verklaren .
WIJ : overheidsgeld beheer je als een
goede huisvader, als schepen moet men
met een degelijk voorbereid dossier naar
de gemeenteraad komen.

Open VLD/N-VA besliste om voor €75.000
brandstofcellen te plaatsen bij kinderopvang Cacetoe en voetbalclub BOBeerzel
Een brandstofcel is een 'zeer dure' energiebron. CD&V-Putte is voor alternatieve
energie maar stelt zich toch vragen over
de aanpak van dit project. Een serieuze
kosten/baten analyse ontbreekt en
goedkopere opties (bv.zonnepanelen) zijn
niet bekeken. Er werd ook geen onderzoek
gedaan naar welke gemeentelijke eigendommen hier best geschikt voor waren.
Trouwens, BOBeerzel wordt geacht zijn
energiekosten zelf te betalen, dit is dus
geen besparing voor de gemeente.

RUP Grasheide

Het langverwachte uitvoeringsplan
biedt geen garanties om het eigen
karakter van Grasheide te bewaren .
Positief is dat de school en hondenclub
rechtszekerheid hebben gekregen. Op
onze vele opmerkingen, zoals geen
aandacht voor het dorpszicht , geen rem
op appartementsbouw, geen garanties
voor het voortbestaan van de
parochiezaal... reageerde een schepen
zeer laconiek : "We gaan van Grasheide
toch geen Bokrijk maken"

Dorpskern Grasheide

CD&V Putte in
beeld

Naar aanleiding van het arrest
van de Raad van State over de
onbestuurbaarheid, werd een sterk
gekleurd persbericht via de gemeentelijke
communicatiekanalen verstuurd.
“Dat het huidige Open VLD/N-VA bestuur het
niet zo nauw neemt met deontologische
codes en dikwijls de grijze zones opzoekt bij
toepassing van allerlei regelgeving, dat weet
iedereen al langer dan vandaag. Maar de
inhoud van dit persartikel was zo gortig, dat
ik niet anders kon dan klacht neerleggen bij
de gouverneur.”, zegt fractieleidster Chris De
Veuster. Na onderzoek wijst de gouverneur

de burgemeester en schepenen terecht:
“Het is duidelijk dat de communicatie door
uw bestuur over het arrest niet-neutraal én
politiek gekleurd was. Het is onaanvaard baar dat op dergelijke manier door de
overheid wordt gecommuniceerd”. Het
artikel stond vol halve waarheden maar
bovendien wordt een burger, die gebruik
maakt van zijn democratisch recht om
een beslissing van een gemeentelijke
overheid
juridisch
te
betwisten,
publiekelijk aan de schandpaal genageld.
(trekjes van een dictatoriaal bestuur?)
De gouverneur is zeer duidelijk : “Dit is niet
het doel van overheidscommunicatie”.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&V werking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet
en ga de conversatie aan!
Uw lokale contactpersoon:
Eric Meyers, Chris De Veuster
ericmeyers@puttecdenv.be
chrisdeveuster@puttecdenv.be
putte.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
fb.com/CD&V putte
Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is
heel eenvoudig:
www.cdenv.be/wordlid

v.u.: Jonathan Cardoen, Wetstraat 89 - 1040 Brussel

GOUVERNEUR TIKT BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN OP DE VINGERS

