
Graag stellen wij u het nieuwe 
College van Burgemeester 
en schepenen voor dat vanaf 
1 januari onze gemeente zal 
besturen.
Lees het hier, op pagina 4!

putte.cdenv.be
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iedereen inbegrepen

Chris De Veuster 
wordt burgemeester
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De nieuwe ploeg die Putte 
6 jaren gaat besturen!
Graag stellen wij u het nieuwe 
College van Burgemeester en 
schepenen voor dat vanaf 1 ja-
nuari onze gemeente bestuurt. 

Chris De Veuster wordt burgemeester 
en draagt de verantwoordelijkheid voor 
algemeen beleid (personeel), commu-
nicatie, burgerlijke stand, brandweer en 
politie en gelijke kansenbeleid. 

Chris Bosmans wordt bevoegd voor fi-
nanciën, cultuur en toerisme, landbouw, 
senioren en ontwikkelingsamenwerking. 
Zij wordt opgevolgd door Yannick 
Rombauts in de helft van de bestuurs-
periode. 

Bart Lambrechts neemt openbare wer-
ken en patrimonium voor zijn rekening 
evenals woonbeleid en ICT. 

Als jongste schepen zal Mieke Fransen 
de domeinen kind en jeugd, onderwijs, 
evenementen en uitleendienst voor haar 
rekening nemen. 

Bij onze partners van N-V.A. neemt 
Jeroen De Cuyper de domeinen 
economie, sport en leefmilieu voor 
zijn rekening. Peter De Vooght wordt 

verantwoordelijk voor  ruimtelijke or-
dening (stedenbouw) en mobiliteit. De 
dagelijkse leiding van het OCMW is in 
handen van Bert Rousseau. 

Als voorzitter van de gemeenteraad zal 
Roger Janssens de gemeenteraden in 
goede banen leiden.

Met de tussenkomst over de 
begrotingswijziging op de 
gemeenteraad van 8 november 
had CD&V duidelijk de bedoe-
ling enkele zaken aan te kaarten.

Vooreerst het feit dat een zuinig beleid wel 
op zijn plaats is in tijden van crisis. Hiervoor 
werden enkele begrotingsposten aangehaald 
waarbij gevraagde verhoging tussen 50 en 
100% was van het voorziene bedrag. 

Daarnaast wensten we ook duidelijke infor-
matie te krijgen over de besteding van de 

gemeenschapsgelden. De vraag waaraan de 
10.000 euro extra voor de buitenschoolse 
kinderopvang zou gespendeerd worden was 
daar één voorbeeld van.

Maar duidelijke, eerlijke antwoorden bleven 
uit. Vandaar dat de CD&V fractie twee 
begrotingswijzigingen niet goedkeurde: 
(10.000 euro extra voor “andere kosten” 
dienst buitenschoolse opvang en 8.000 euro 
extra frankeringskosten).

Het gaat dus om meer dan appelen en post-
zegels, zoals Gysbrechts beweert.
Het gaat om zuinig beleid en correcte 
informatie.

Zuinig beleid
In de aanloop naar de opmaak van de 
begrotingswijziging werden verschillende 
posten als te duur bestempeld. Talrijke dien-
sten deden hun best om zuiniger te zorgen 
voor een even vlotte dienstverlening. Zoals 
het hoort.

Eerlijke informatie
10.000 euro extra aanvragen en dat alleen 
kunnen verantwoorden als noodzakelijk 
voor fruitaankopen, is niet meer ernstig. Na-
vraag op de financiële dienst leert dat de gel-
den voor de fruitaankopen van de maand 
november en de bijhorende bestelbon al 
klaar waren. Zij het dat ze nadien door het 
diensthoofd kinderopvang ingetrokken zijn, 
om alzo te laten uitschijnen dat er geen geld 
meer is. Ook voor het snoepgoed van de 
Sint is reeds budget en bestelbon in orde. 
Waarvoor dan de 10.000 euro extra?

Tot slot
Als schepen heeft Chris Bosmans zelf  een 
aantal voorstellen gedaan om zuiniger en 
correcter met de gemeenschapsgelden te 
werken. Op die manier dient aan de dienst-
verlening voor ouders of inwoners  niets 
afgebouwd te worden. Hierop kwam geen 
reactie.

Begrotingswijziging niet volledig goedgekeurd
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Ondertussen ligt 14 oktober 
2012 al een aantal weken ach-
ter ons. Na 12 jaren in oppositie 
sloot CD&V een bestuursak-
koord met N-VA om onze ge-
meente de volgende 6 jaren te 
besturen.

Zoals elke verkiezingscampagne was dit 
er ook één van intense voorbereidin-
gen, vele uren vergaderen, spreken met 
kandidaten, borden plakken en zetten, 
folders klaar maken en bussen, huis-
bezoeken afleggen, kortom campagne 
voeren tot de laatste dag.

Eens temeer konden we rekenen op 
een uitgebreide groep van vrijwilligers 
– zonder al deze helpende handen zou 
het onmogelijk geweest zijn om het nu 
behaalde resultaat neer te zetten. Aan al 
onze vrijwilligers daarom nogmaals een 
welgemeend dankjewel! 

We voerden een positieve campagne en 
lieten het niet aan ons hart komen dat 
het huidige open VLD bestuur meer-
maals de media naar haar hand kon 
zetten (hun plakploeg op TV, hun “ge-
stolen” borden in de krant en zelfs de 

zetduivel die er lijstrekker van maakte, 
werd gewillig in beeld gebracht).

Intussen hebben we naar aanleiding van 
de gemeenteraad van november reeds 
kennis gemaakt met de agressieve stijl 
van oppositie voeren door Open VLD, 
een voorsmaakje van wat ons mogelijk 
de volgende 6 jaren te wachten staat. 
Fraai is anders.

Zo werd voor de budgetverhoging 
met 50 % voor de post “allerlei” (van 
20.000 naar 30.000 euro, voor de reste-
rende 7 weken) geen motivatie gegeven. 
Na verwerping kwam burgemeester 
Gysbrechts met de verklaring dat deze 
budgetwijziging voorzien was voor 
fruit en drankjes voor de kinderopvang.   
Straf! Zeker omdat de bestelbonnen 
voor het fruit en deze drankjes reeds 
waren aangemaakt en  in het voorziene 
budget ingepland. Heeft u al eens 
uitgerekend hoeveel kilo appels elk kind 
zou moeten verorberen de volgende 25 
resterende opvangdagen ? Wetende dat 
één kilo appels +/- 1 euro kost, dat er 
5 à 6 stuks in 1 kilo zijn en dat er voor 
10.000 euro zou besteld worden? Dit 
belette de raadsleden van Open VLD 

niet toch alle ouders een brief  hierover 
te bezorgen. Platte politieke spelletjes, 
een bestuur onwaardig. Is het ontgoo-
cheling, frustratie, verlies aan status?  
We weten het niet.

Nochtans heeft Chris De Veuster met 
meer dan 2.800 stemmen een duidelijk 
mandaat gekregen van de Puttenaar. 
Open VLD, dat al jaren voorstander is 
van een rechtstreekse verkiezing van 
de burgemeester, zou zich dus best 
wat sportiever opstellen. Of  zijn ze 
hier alleen voorstander van als het hen 
uitkomt?!

In ieder geval heeft Chris De Veuster 
haar burgemeesterssjerp niet gesto-
len – dat kan niet gezegd worden van 
Peter Gysbrechts, die 6 jaar geleden een 
coalitieakkoord opblies, enkel en alleen 
om zijn persoonlijke ambitie veilig te 
stellen. Misschien hoog tijd om eens in 
de spiegel te kijken?

Eric Meyers
Voorzitter CD&V Putte

De voorzitter aan het woord
Chris De Veuster: 
haar burgemeesterssjerp niet gestolen

Bij de opstart van de bouw van het 
nieuwe gemeentehuis, werd deze ruimte 
voorzien voor parking met twee onder-
grondse verdiepen. Omdat dit project 
te duur was (+/- 6 miljoen euro) en 
men niet meer de middelen had om te 
investeren is men op zoek gegaan naar 
een nieuwe bron van inkomsten. Die 
vond men in de verkoop van de grond.
De ondergrondse parking zoals nu 

opgenomen in het project, bestaat uit 
72 plaatsen. Hiervan zullen 25 ingeno-
men worden door dit project. Surplus 
zal hier parkeerruimte voorzien worden 
voor de 25 sociale woningen, gepland 
in het oude Kloostergebouw. Ver-
moedelijk zullen er slechts een 30-tal 
plaatsen resteren voor de gemeente die 
zullen ingenomen worden door dienst-
voertuigen en het personeel.

De inrichting van het plein rond de 
woningen valt ten laste van het ge-
meentebestuur. Een uitgave van mini-
maal 500.000 euro. Deze is door het 
VLD-bestuur nooit voorzien in meer-
jarenplanningen of  begrotingen maar 
halveert wel de winst ( 900.000 euro) 
op de uiteindelijke verkoop.

Noot
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Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Steffen Van Roosbroeck
(steffen.vanroosbroeck@gmail.com)
www.aarschot.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@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/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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Iedereen inbegrepen, ook u!

Vanuit deze bekommernis, 
wensen wij een duidelijk zicht 
te krijgen op de inbreiding van 
de kern van Putte, in het bijzon-
der de ruimte achter het nieuwe 
gemeentehuis. De stedenbouw-
kundige vergunning voor het 
bouwen van 25 woningen met 
ondergrondse parkeergarage 
werd afgeleverd op 23 april 
2012. 

In de verkoopbelofte aangegaan tussen de 
gemeente en de Sociale Huisvestingsmaat-

schappij (SHM) staat duidelijk vermeld 
dat de akte binnen de 2 maanden hier 
opvolgend diende verleden te worden. Dit 
werd niet uitgevoerd. Op de gemeenteraad 
van juni werd de verkoopbelofte verlengd. 
Sindsdien heeft het huidige gemeentebe-
stuur nagelaten om nog een gemeenteraad 
te houden. De verdere afwikkeling van het 
dossier, gepland voor de gemeenteraad van 
augustus, werd uitgesteld. Blijkbaar wilden 
ze dit dossier omwille van welke reden ook 
over de verkiezingen tillen. 

Gezien dit aspect en gezien de afloop 
van deze bestuursperiode, wensen wij dit 
dossier “on hold” te zetten om als nieuwe 
bestuursploeg inzicht te verwerven en een 
globaal beeld te verkrijgen van de op stapel 
staande projecten inzake sociale huis-
vesting binnen Putte. Wij werden in het 
verleden niet betrokken bij de opmaak van 

deze plannen.
Tevens kan de verkoop van dit stuk 
gemeentegrond immers niet los gezien 
worden van de ruimtelijke inrichting van 
de kern van Putte en de parkeerproblema-
tiek. De voorziene ondergrondse parking 
zal hoofdzakelijk gebruikt worden door de 
bewoners en gemeentelijk personeel. Het 
financiële aspect (opvullen van gemaakte 
putten) op zich is een onvoldoende drijf-
veer om dit dossier zo te laten passeren. 
Men ontvangt op korte termijn geld, maar 
anderzijds is men een stuk grond kwijt.

Er werd ondertussen reeds contact geno-
men met de verantwoordelijken van de 
Huisvestingsmaatschappij en rond de tafel 
gezeten. Wij wensen dit dossier in al zijn 
consequenties ten gronde te bekijken om 
een gedegen mening te vormen.

CD&V is voorstander van een kwaliteitsvolle 
invulling van onze openbare en resterende ruimte

Chris viert feest 
met iedereen
Als afsluiter van een succesvolle cam-
pagne, vonden we het fijn om samen 
met al onze sympathisanten, familie, 
vrienden en kennissen een feestje te 
bouwen. Zo gezegd, zo gedaan. Op 
vrijdag 9 november werd iedereen 
uitgenodigd in de parochiezaal van 
Grasheide. En of  we genoten hebben 
gebabbeld en gedanst tot in de vroege 
uurtjes.

Wist je dat… ?
… de verkaveling in de Bakkerijweg voor de gemeenteraad door het schepen-
college werd afgevoerd?
Zij konden dit niet goedkeuren omdat ze de termijn hadden laten passeren 
(omwille van niet organiseren van gemeenteraad).

… de verkaveling Heistsesteenweg–Hollestraat niet goed- of  afgekeurd werd 
omwille van het simpele feit dat ze niet op de agenda stond?

… de eerste voorbereidingen getroffen worden om te kunnen opstarten in de 
nabije toekomst met dagopvang voor senioren?


