
Tijdens de laatste bestuursperiode van CD&V (toen nog CVP) 
werden er vele projecten in de stijgers gezet waarvan iedere Put-
tenaar vandaag nog volop kan gebruik van maken. De opstart van 
de kunstacademie, de inrichting van het containerpark, de aan-
koop kleiput Klein Boom, het bijzonder plan van aanleg voor Beer-
zelberg, de start van selectieve inzameling van huisvuil, de reno-
vatie en uitbreiding van het gemeentehuis van Putte, de aankoop 
van de hallen “Klein Boom”. Om er maar een paar te noemen.
De aankoop van de gebouwen van het oud slachthuis, om hier een 
nieuwe brandweerkazerne te bouwen, was er ook zo eentje.  Ro-
ger Janssens, toenmalig burgemeester, en vandaag lijstduwer voor 
de verkiezingen van Oktober 2012, vertelt.
Lees het hier, op pagina 4!

putte.cdenv.be
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iedereen inbegrepen

Een goed gemeentebestuur luistert naar zijn inwoners. Maar 
CD&V Putte stelt jammer  genoeg vast dat de huidige ploeg 

meer en meer boven de hoofden van de mensen bestuurt. 
Onze gemeenteraadsleden en militanten horen daarover 

dagelijks klachten. Daarom vonden we het belangrijk om de 
mening van alle Puttenaren te kennen. Begin januari kleurde 

onze “Uw mening telt”-enquête heel Putte oranje.

Deel 2 van de resultaten vindt u op pagina 5 

Uw mening telt 

Deel 2 van de resultaten  
van onze grote enquête

veel realisaties tijdens 
het laatste CD&V  
bestuur in Putte
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Veel realisaties tijdens het laatste  
CD&V bestuur in Putte

De nieuwe locatie moest wel aan enkele 
voorwaarden voldoen : gemakkelijk 
bereikbaar voor onze brandweerlieden, 
centraal gelegen, voldoende oppervlak-
te, en zo voort.

We zagen dat een site, even voorbij 
Den Dries, te koop werd gesteld. De 
ruimte bleek wel groot genoeg, maar 
wegens niet centraal gelegen was dit 
nooit een echte denkpiste. Bijna alle 
brandweerlieden woonden in het cen-
trum en dan was een verplaatsing naar 
daar een kostbare tijdverspilling.

In 1999 deed zich echter een enige ge-
legenheid voor. We kregen er weet van 
dat een firma uit Herentals, gevestigd 
in de gebouwen van het voormalige 
Putse Slachthuis, failliet was verklaard. 
We beseften ook dat er erg snel moest 
gehandeld worden. En dat deden we 
ook !
Vooreerst werd contact opgenomen 
met de curatoren. Ten eerste om onze 
interesse kenbaar te maken en ten 
tweede om te vermijden dat andere 
kapers op de kust zouden komen om 
dit pand te kopen. Er stonden immers 
verschillende grote frigos in en dat zou 
bijvoorbeeld handelaars in groeten en 
fruit op gedachten kunnen brengen om 
ook een bod uit te brengen.
Het College, bestaande uit Roger Jans-

sens, Paul Ledegen, Suzanne Tielemans, 
Chris Bosmans, Luc van Kelst en Ste-
faan Wauters, nam onmiddellijk contact 
op met de Ontvanger van Registratie te 
Heist op den Berg. 

Hij diende de verkoopwaarde van een 
kwestieus pand te ramen en vast te leg-
gen. Hij bepaalt in feite het bedrag dat 
de gemeente maximaal mocht uitgeven 
voor deze aankoop. Op hetzelfde ogen-
blik werd ook een beëdigd landmeter 
gecontacteerd voor het maken van een 
opmetingsplan. De totale oppervlakte 
van het aan te kopen goed bedroeg 
4028 m2.

Met deze gegevens in de hand en gelet 
op deze aangeboden opportuniteit om 
over te gaan tot de aankoop van deze 
gronden en gebouwen ten algemenen 
nutte legden we dit punt ter stemming 
voor aan de gemeenteraad tijdens de 
gemeenteraadszitting van 17 februari 
2000. Alle partijen in de Raad waren 
het met ons voorstel roerend eens. 
Met éénparigheid van stemmen werd 
beslist om deze gronden en gebouwen 
principieel aan te kopen. En dit voor de 
prijs van 20.500.000 BEF. Principieel, 
want uiteindelijk had de Rechtbank van 
Koophandel te Turnhout het laatste 
woord. In een vonnis dd. 30 mei 2000 
gaven zij de nodige machtiging aan de 

curatoren tot onderhandse verkoop van 
vermelde goederen aan de gemeente. 
Toen stond het licht echt op groen.

En vlak voor de zomer van 2000 nam 
de Raad, op voorstel van het College, 
met éénparigheid van stemmen dan 
de beslissing om dit pand definitief  te 
kopen.

In de volgende legislatuur besliste de 
Raad dan om de gebouwen te ont-
mantelen en af  te breken. Er werd 
een architect aangesteld, die een mooi 
en functioneel gebouw ontwierp, dat 
voldoet aan de eisen van deze tijd en de 
wensen van onze brandweerlieden. Ons 
wagenpark werd ondertussen uitge-
breid. Vandaag beschikt de brandweer 
over een functioneel gebouw en dito 
wagenpark, iets wat ze absoluut verdie-
nen!

Al vele jaren was onze Putse 
Brandweer gevestigd in enkele 
gebouwen op de hoek van de 
Lierbaan en de Waversesteen-
weg. In het hoofdgebouw kon-
den enkele brandweerwagens 
staan. In een aanpalend ge-
bouw was er een WC, gelegen-
heid tot douchen en een kleine 
doch gezellige cafétaria. We 
huurden deze gebouwen en uit-
breiding op die plaats was niet 
mogelijk. Dus werd er uitgeke-
ken naar een nieuwe locatie.
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Uw mening telt  
De resultaten van onze enquête

  Uw 
mening 

telt!
In de vorige editie kon u al lezen wat de Puttenaar vindt van het 
financieel bestuur, het mobiliteitsbeleid, de leefbaarheid en de steun 
aan het verenigingsleven in onze gemeente. Hebt u dat nummer ge-
mist? Ga dan naar www.putte.cdenv.be. Daar kan u het artikel online 
lezen. In dit nummer vindt u de resultaten over de beleidsdomeinen 
ondernemen, sport, natuur- en plattelandsontwikkeling en jeugd- en 
seniorenbeleid. En ook nu weer plaats u duidelijke kanttekeningen bij 
de manier van werken van de huidige bestuursploeg. De opmerkin-
gen die u op het enquêteformulier schreef, liegen er niet om.

Uw mening over het  
ondernemingsbeleid 
Met het huidige economische klimaat en 
de actuele mobiliteitsproblemen zou men 
verwachten dat een gemeentebestuur werken 
in eigen streek promoot. 79% van de respon-
denten merkt daar echter niets van. En ook 
de dienstverlening aan bedrijven krijgt een on-
voldoende. 81% vindt dat het containerpark 
een halve dag per week moet openstaan voor 
Putse ondernemers. En ook het ontbreken 
van een dienstenloket voor kleine onderne-
mingen is voor 82% een duidelijk gemis. 

Zo zegt u het:
•  “De huisvuilophaling en het containerpark moeten 

weer goedkoper worden zodat er minder personeel 
moet ingezet worden om het zwerfvuil op te ruimen.

•  “Bedrijven die niet met verloren verpakkingen 
maar met recycleerbare verpakkingen werken (bijv. 
eierschalen in karton i.p.v. plastic), moeten beloond 
worden.”

Uw mening over het sportbeleid
Het sportbeleid moet dringend sportiever 
worden, volgens u. 70% van de respondenten 
zegt dat niet alle Putse sportverenigingen 
gelijke kanen krijgen als het over infrastruc-
tuur gaat. En als we de vraag stellen of alle 
sportverenigingen in gelijke mate onder-
steund worden, bent u nog duidelijker. 83% 
zegt “nee”.

Zo zegt u het:
•  “Qua subsidies is er geen eerlijk verdeling. Sommige 

verenigingen worden sterk bevoordeeld.”
•  “Ondersteuning van sport is zeer belangrijk. Denk 

maar aan de “start to...”programma’s. Goede infra-
structuur hiervoor is een belangrijke voorwaarde.”

Uw mening over natuur- en plattelands-
ontwikkeling
Putte is een gemeente met een groen karak-
ter. Toch vindt 65% van de Puttenaren dat 
er wat meer aandacht voor dat natuurschoon 
mag komen. Ook een andere hoofdrolspeler 
–de landbouwsector- klaagt over een gebrek 
aan natuurbeleid. 68% vindt dat de gemeen-
te te weinig actief meedenkt en meewerkt 
aan toekomstgerichte land- en tuinbouw. En 
hoe zit het met de bescherming van al dat 
groen? Ook dat kan beter, volgens u. 68% 
zegt “ja” als we vragen of er meer tegen 
sluikstorten moet gedaan worden. Boven-
dien zou u graag ook wat beter beschermd 
worden tegen natuurgeweld. 73% klaagt 
dat er niet voldoende gedaan is om lokale 
overstromingen bij grote regenval terug te 
dringen.

Zo zegt u het:
•  “Wij hebben graag groen. Maar als het de gemeente 

teveel is om de beplanting langs de straten (wijken) 
te onderhouden, hebben we liever dat er klinkers 
aangelegd worden!!!”

•  “Sluikstortprobleem DRINGEND aanpak-
ken!”

Uw mening over jongerenbeleid
Jongeren hebben een eigen mening. En die 
is duidelijk. Een meerderheid vindt dat de 
jeugd niet voldoende bij het gemeentelijk 
beleid betrokken is. Ook de ondersteuning 
van jeugdverenigingen kan beter.

Zo zegt u het:
•  “In tegenstelling tot sommige sportverenigingen is de 

ondersteuning van jeugdverenigingen pover. Waarom 
geen vastgesteld subsidiebedrag per lid?”

•  “Alle jeugdverenigingen moeten ondersteund worden 
en niet de ene veel meer geven dan anderen.”

•  “Verenigingen moeten terecht kunnen in bestaande 
infrastructuur die moet gedeeld worden met ande-
ren.”

Uw mening over ouderenbeleid
Ook wat seniorenbeleid betreft, is er werk 
aan de gemeentewinkel, zo blijkt. De snel 
toenemende vergrijzing vraagt ook maatre-
gelen op gemeentelijk niveau, vindt u. 89% 
is akkoord met de stelling dat Putte meer 
moet investeren in aangepaste huisvesting, 
woonvormen, enz. 84% onderschrijft dat de 
gemeente actief moet werken aan eenzaam-
heidbestrijding. En maar liefst 93% zegt “ja” 
op de vraag of vrijwilligerswerk om ouderen 
te helpen meer ondersteund moet worden.

Zo zegt u het:
•  “Meer en meer worden mensen aangespoord zolang 

mogelijk thuis te blijven dat is enkel mogelijk met 
betere ondersteuning !”

•  “Sociale huisvesting en nieuwbouwappartementen 
zullen nooit de woonproblemen oplossen. Misschien 
experimenten opzetten om alleenstaande samen te 
laten wonen --> goedkoper wonen, minder woon-
kosten, minder eenzaamheid.”

Wij danken alle Puttenaren die de moeite 
hebben gedaan om onze enquête in te 
vullen. CD&V Putte houdt rekening met 
uw mening. Dat zal u zien in ons pro-
gramma. Ondertussen blijven wij naar u 
luisteren. Spreek onze gemeenteraadsleden 
en OCMW-raadsleden gerust aan met uw 
problemen, klachten of positieve suggesties. 
Zo werken we samen aan een beter Putte 
voor iedereen.
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Putte diep in de rode cijfers
CD&V Putte eist een gezond financiëel beleid

“Putte diep in de rode cijfers” blokletterde Het Laatste Nieuws re-
cent. De analyse gebeurde niet door de journalist, maar door profes-
sor Matthijs. Een wetenschapper, gespecialiseerd in deze materie. 
Het bevestigt de conclusie die wij al veel eerder maakten. Een be-
drag van 30 miljoen euro in 2010, dat nog zal oplopen de volgende 
jaren. Om alle gemaakte uitgaven en kosten van deze legislatuur te 
kunnen financieren zijn voor de eerstkomende jaren al 11.8 miljoen 
euro leningen extra voorzien. Een rekensom is vlug gemaakt.

Wij horen ze (openvld-spa-ok bestuur) 
het graag zeggen : “Het is nu tijd om een 
financiële rustpauze in te lassen, dixit Bur-
gemeester Gysbrechts. Voor CD&V een 
eufemisme voor “De lege portemonnee.” “Het 
kaske is leeg.”

Men heeft te veel jaren te veel uitgegeven in 
verhouding tot de inkomsten. De leninglast 
is ondertussen veel te hoog, er werd veel te 
veel geleend. Te veel gekocht op afbetaling. 
U weet waar dit toe kan leiden. 

Volgens ons is het nu hoog tijd om te sane-
ren. Wij willen de investeringen die nood-
zakelijk zijn om een gemeente bloeiend te 
houden, zoals mobiliteit, wonen, welzijn,... 
voor onze gemeente Putte vrijwaren.

Er zal een inventaris moeten opgemaakt 
worden van alle uitwassen gegroeid in de 
loop van deze legislatuur. Gesnoeid in de 
uitgaven en de tering naar de nering gezet.
Wij geven prioriteit aan wat onze inwoners 
echt nodig hebben, in overleg met de amb-
tenaren. Zij weten zeer goed wat de basis is 
binnen elk domein.

Wat vindt CD&V Putte belangrijk? Waar willen wij naar streven?
Wij leven in een tijd van veel onzekerheid: 
over de job, over de financiën, over de 
toekomst voor onze kinderen. Bij land- en 
tuinbouwers staat het water dikwijls tot aan 
de lippen. Mensen worden geconfronteerd 
met steeds hoger oplopende rekeningen 
voor verwarming en elektriciteit. De huur-
prijzen zijn hoog, bouwgrond wordt stilaan 

onbetaalbaar. Het wordt alsmaar moeilijker 
voor jonge mensen om een woning te 
verwerven. Mensen leven langsommeer op 
de grens met de armoede. Onze ouders, 
familie worden ouder, wij willen voor hen 
de nodige, specifieke zorg. 

Het zijn deze zaken waar mensen van wak-

ker liggen. CD&V Putte vindt dat het niet 
meer past om lichtzinnig om te gaan met 
het belastinggeld van onze Putse inwoners. 

Wij vinden het onze plicht om binnen de 
mogelijkheden die een gemeente heeft, een 
antwoord te geven op de zorgen van onze 
inwoners.

Putte‘n Beter Putte voor iedereen.


