
Beste Puttenaar,

Ondertussen liggen de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2012 een jaar achter ons.
Begin 2013 begon de ploeg van CD&V en 
N-VA, onder leiding van CD&V Burgemees-
ter Chris De Veuster, aan haar opdracht om 
de gemeente voor de volgende 6 jaren te 
besturen.
2013 was zonder meer een zeer intens en 
bewogen jaar. Een jaar waarin ook wat 
compromissen gesloten moesten worden, 
zoals het in een goed huwelijk past.  Dit was 
des te meer nodig gezien de zeer moeilijke 
financiële toestand die de vorige bestuurs-
ploeg  achtergelaten heeft.
Voor CD&V is dit het gepaste moment om 
haar verwezenlijkingen van dit eerste be-
stuursjaar, alsook haar accenten voor de 
volgende jaren neergeschreven in de meer-
jarenplanning, aan u voor te stellen.
Veel leesgenot! 
   Eric Meyers
   Voorzitter CD&V Putte

‘n Beter Putte voor iedereen
putte.cdenv.be
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Eric Meyers
Voorzitter

Beste kiezers ,

In januari lanceerde CD&V Putte een grote enquête met als doel de huidige noden van elke Puttenaar te 
inventariseren. We waren zeer blij met de vele reacties die we kregen van onze inwoners. We kondigden  
toen ook aan dat we de feedback van onze enquête zouden gebruiken als basis voor ons “toekomstplan”.

De uiteindelijke basistekst die hieruit  
resulteerde kreeg als titel:  
 

“Een beter 
Putte voor 
iedereen”.
Heel wat vrijwilligers hielden deze tekst ook 
tegen het licht. Een beperktere groep schreef het 
uiteindelijke programma uit. Ik wil hier dan ook enkele 
mensen die hier heel veel tijd en energie hebben 
aan besteed, uitdrukkelijk danken: Bert Christianen, 
Chris De Veuster, Bruno Geets, Joris Casteels, Bart 
Lambrechts, Yannick Rombauts en Gust Jennen.

Met deze tekst bewijst CD&V dat we een partij zijn  
die blijvend in de diepte werkt, ook een partij die 
tevens de moeilijkere thema’s niet uit de weg gaat. 
Het bewijst ook dat we als partij geen campagne 
willen voeren op basis van wat simpele slogans, 
zonder enige onderbouw.

Tenslotte wil ik ook stellen dat dit programma ook 
een beetje onze droom is. De droom van CD&V voor 
een beter Putte. En ja, dagelijks worden we allemaal 
geconfronteerd met allerhande beperkingen. Maar 
zolang men kan dromen, kan men ook plannen maken 
en trachten deze naar best vermogen uit te voeren.

Vandaar dat we absoluut onze droom niet willen 
loslaten. Integendeel, wij willen er hard aan werken 
om deze droom werkelijkheid te laten worden, samen 
met jullie allemaal.

Natuurlijk blijft dit document een extract van het 
uitgebreide programma dat we uitwerkten. Zij 
die dat wensen kunnen het volledige programma 
terugvinden op onze website: putte.cdenv.be

 
Veel leesgenot! 

Eric Meyers 
Voorzitter CD&V Putte

putte.cdenv.be

Lees het volledige 
programma op  

Bij de opmaak van de meerjarenplanning gingen 
we op zoek naar een goede  balans tussen  
projecten die we wilden realiseren en de middelen 
die we ter beschikking hadden. Geen makkelijke 
oefening. Immers, een slechte financiële startpo-
sitie, samen met besparingen vanwege de hogere 
overheden, zetten onze gemeentelijke financiën 
onder druk. Stilstaan is achteruitgaan, daarom 
kiezen wij resoluut om te blijven investeren in 
onze bloeiende gemeente. Een aantal belangrijke 
krachtlijnen, samen met de actiepunten van CD&V 
en het bestuursakkoord vormen de basis van ons 
beleidsplan voor de volgende jaren.  
Ik stel ze even aan u voor. 
• Door het streven naar een meer efficiënte en 

effectieve interne organisatie, willen we komen 
tot een kwaliteitsvolle en eigentijdse dienstver-
lening. Wij kiezen voor het maximaal behoud 
van onze diensten en producten.

• Wij onderkennen het belang van de publieke 
ruimte. Zij geeft karakter aan ons dorp en  
heeft haar weerslag op de kwaliteit van ons 
samenleven.

• Zorg en engagement in de brede zin van het 
woord kleurt onze gemeenschap. Hier willen we 
vooral ondersteunen.

• Door het voeren van een verantwoord 
beheer van onze goederen en 
middelen, halen we onze 
gemeente uit de rode 
cijfers. Dit vergt inspan-
ningen van ieder van ons. 
Wij geloven in ons ver-
haal en willen zo verder 
bouwen aan de toekomst 
van onze dynamische en 
mooie gemeente.

         Chris De Veuster

         Burgemeester 
         gemeente Putte

’n Beter Putte voor iedereen: UPDATE

CD&V durft de vergelijking van 
haar verkiezingsprogramma met 
de meerjarenplanning van haar 
gemeentebestuur aan! 
Vergelijkt u maar…

Op de website: putte.cdenv.be 
kan u meer info vinden 
over het meerjarenplan.



Een aantal realisaties… dit deden wij het afgelopen jaar met en voor u

Bibliotheek Beerzel blijft

Opstart project “Veilig fuiven”

Parking achter gemeentehuis blijft

Dienstencentrum Lijsternest draait op volle 
toeren voor senioren en verenigingen

Uitbreiding industriepark “Klein Boom”

Vrijwilligers in de kijker: Dag van de jeugdbeweging
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Een aantal realisaties… dit deden wij het afgelopen jaar met en voor u

Uitbreiding industriepark “Klein Boom”

Vrijwilligers in de kijker: Dag van de jeugdbeweging

Behoud van open ruimte aan parochiezaal Beerzel 

Wedstrijd Putte in de bloemen

Heropwaardering jaarmarkten 

Nadenken over gebruik gemeentelijke sportinfrastructuur.

Restauratie kerk Peulis 

Ondertekening Kempisch karakter
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Zo pakken wij dit aan:
• We blijven investeren in onze kinderen.  
• We voorzien in kwalitatieve opvang en er wordt gestart met een lokaal loket kinderopvang voor baby’s en 

peuters, zodat ouders op één punt alle informatie vinden.
• Kinderen hebben recht om te spelen.  We gaan op zoek naar peters/meters voor alle speelpleintjes. Putte  

organiseert een buitenspeeldag (valide en andersvalide kinderen).
• Jong zijn en fuiven zijn met elkaar verbonden. We starten met het project veilig fuiven. Eveneens wordt  

aandacht besteed aan risico’s zoals gehoorschade, drank en drugs.
• We bouwen seniorenbeleid verder uit.
• Dienstencentrum draait stilaan op volle kracht. Het is een plaats waar ontmoeting en levenslang leren samen 

gaan. Cursussen en infosessies worden georganiseerd.
• We hebben aandacht voor groepen in 
kansarmoede over de beleidsdomeinen 
heen. Zowel binnen cultuur, sport als 
jeugd worden er kansen gecreëerd.
• Het bestuur ondertekende het charter 
gezonde gemeente. Samen met OCMW 
e.a. werken we rond preventie, sensibili-
seren en gezond bewegen.
• De mantelzorgpremie zal verdubbeld 
worden naar 100 euro.
• De collectieve autonome dagopvang 
voor zorgbehoevenden zal gestart worden.

Zo pakken wij dit aan:
• We bouwen de schuld af tegen 2019 met 2.559.000 euro tov 2013. Het zware negatieve resultaat uit de dagelijkse 

werking van -2,7 miljoen euro, zetten we om naar een positief resultaat door te besparen op onze kosten en onze 
inkomsten te verhogen.

• We verlagen de uitgaven zonder de dienstverlening te beperken. Voorbeelden hiervan zijn: bezuinigen op wer-
kingskosten zowel bij gemeentebestuur, AGB en OCMW, beheersen van personeelskosten en beperken van overuren, 
groepsaankopen doen in bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden, intense samenwerking tussen gemeentelijke 
diensten en OCMW

• We verhogen de ontvangsten door het maximaal benutten van aangeboden subsidies van de hogere overheid, tij-
dig innen van inkomsten en opstarten van procedures bij laattijdige betalingen van retributies.

• We promoten ons gemeenschapscentrum Klein Boom om de rendabiliteit te verhogen.
• Het herbestemmen van gemeentelijke patrimonium.
• We verschuiven de belastingen van arbeid naar eigendom met een daling van de personenbelasting van 7,7 % 

naar 7,5 % en een toename van de onroerende voorheffing van 1150 naar 1450.
• We zullen blijven investeren in een aangename leefkwaliteit voor elke inwoner.

CD&V wil een financieel gezonde  
gemeente met aandacht voor een opti-
maal beheer van gemeenschapsgoederen 
en -gelden. Een goed investerings- 
programma, eerlijke belastingen, haal-
bare besparingen en een afbouw van de 
schuld combineren, is onze uitdaging.

Een zorgzame samenleving is gebaseerd op solidariteit.

Op de website putte.cdenv.be kan u meer info vinden over het meerjarenplan.4

Zo werkt CD&V de volgende 5 jaren aan de toekomst van uw gemeente
Respect voor u en uw centen

Uw zorg is onze zorg
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Wij willen zorgzaam omgaan met onze mooie gemeente. Wij investeren in een 
kwaliteitsvol gebruik van onze beschikbare ruimte waar ieder zijn plaats vindt.

Zo pakken wij dit aan:
• We starten met de opmaak van een plan voor de herinrichting van Putte centrum, 

in samenspraak met alle belanghebbenden.
• Een plan van aanleg voor de herwaardering van de kerkhoven wordt opgemaakt.
• Met beperkte middelen leggen we de open ruimte naast de parochiezaal van Beerzel 

aan en verfraaien “het Rode plein”.
• We vernieuwen het speelplein te Grasheide en in Putte wordt een speelplein  

gecreëerd in de Astridlaan.
• We vernieuwen de riolering en het volledige wegdek van de Lierbaan en de  

Waversesteenweg.
• We zoeken naar een tijdelijke maar duurzame oplossing voor het verbeteren van 

het wegdek op de Schrieksesteenweg.
• We onderhouden onze wegen, voet- en fietspaden met aandacht voor minder 

mobiele mensen.
• Bij grote verkavelingen leggen wij verplicht ontspannings- en speelruimte op.
• We ambiëren een klimaat neutrale en energiezuinig gemeentelijke organisatie .
• Het ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde bedrijven wordt afgewerkt.
• We zetten acties op om zwerfvuil tegen te gaan.
• Een raad voor lokale economie werd opgestart en zal verder uitgebouwd worden.

Vrijwilligers zijn niet te missen in de samenleving van vandaag. Zij zetten zich in en zorgen voor ontmoetings-
momenten voor vele inwoners van onze gemeente. Wij, CD&V Putte, gaan ervoor zorgen dat deze mensen niet 
vergeten worden en dat verenigingen op ons kunnen rekenen. 

Zo pakken we dat aan: 
• We investeren in kwaliteitsvolle lokalen en behouden de subsidie voor bouw en renovatie van jeugdlokalen, vernieuwing 

gemeentelijk sportlokalen Tinstraat, bijkomende steun voor bouw chirolokaal en kampplaats van chirojongens Putte, …
• We hebben aandacht voor jongerencultuur. Samen met de jeugd werken we o.a. aan een degelijk fuifbeleid door het 

project “veilig fuiven”.
• We bieden verenigingen logistieke ondersteuning bij hun evenementen.
•  We stimuleren en coördineren samenwerking tussen verenigingen zoals beKOORlijk Putte, BeerPutRock, jaar-

marktsubsidie,…
• Nieuwe initiatieven worden opgestart zodat kansengroepen kunnen deelnemen aan verschillende vrijetijdsinitiatieven  

zoals  de fietsschool en cultuurpas voor kans-
armen, speelstraten in sociale woonwijken,…

• Periodiek worden vrijwilligers in de bloe-
men gezet door het bestuur, initiatieven 
zoals ‘dag van de vrijwilliger’ en ‘dag van de 
jeugdbeweging’ worden georganiseerd. 

• We willen van Putte een fair-trade ge-
meente maken door oprichting van een 
raad voor ontwikkelingssamenwerking, een 
mondiaal kamp, het stimuleren van noord-
zuidthema’s, …
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Zo werkt CD&V de volgende 5 jaren aan de toekomst van uw gemeente
Van vereniging tot vrijwilliger,  
op ons kunt u rekenen

Voor een dorp met karakter



Ons dorp is maar aangenaam om in te wonen als de omgeving veilig is. Als CD&V willen we ervoor zorgen 
dat onze deelgemeentes leefbaar blijven ondanks de toenemende verkeersdruk. 

Zo pakken we dit aan:
• De herinrichting van de dorpskern van Putte wordt gepland, met aandacht voor verkeersleefbaarheid en 

het toenemende vrachtverkeer.
• We zetten in op het nemen van verkeersremmende maatregelen met extra aandacht voor het grote aantal 

fietsers, bijvoorbeeld Slameuterstraat.
• Een haalbaar parkeerbeleid wordt uitgewerkt zowel voor auto’s als vrachtwagens met o.a. parkeerzone 

voor vrachtwagens aan Klein Boom. Update van het mobiliteitsplan met aanpak van sluikverkeer .
• Scholen krijgen voldoende aandacht, hierbij denken we aan een veilige schoolomgeving met gemachtigde 

opzichters, lessen verkeersopvoeding, MEGA-project, …
• Verschillende verkeersreglementen en signalisaties worden op elkaar afgestemd.
• Oversteekplaatsen worden toegankelijk gemaakt voor mensen met beperkte mobiliteit.
• De gevolgen van de R6 worden kritisch opgevolgd en doorgegeven aan de hogere instanties.  Waar moge-

lijk nemen we zelf maatregelen. 
• In overleg met het gewest worden er extra oversteekplaatsen voorzien op de Mechelbaan.
• De Mindermobielen centrale is een nobel initiatief dat ondersteuning blijft krijgen. 
• Er worden oplaadpalen voorzien voor elektrische fietsen in elke dorpskern.
• Update van het politiereglement 

in samenwerking met Bodukap- 
gemeenten. 

• We investeren in een kwalitatieve 
brandweer door o.a. aanwerving 
van een beroepsofficier.

• Verdere ontwikkeling van  
specifieke noodplannen voor 
rusthuizen en evenementen.

CD&V wil voor iedereen betaalbare en kwaliteits-
volle huisvesting.  We kunnen als gemeentebe-
stuur hierin een belangrijke rol spelen door zelf 
of via sociale huisvestingsmaatschappijen een 
aanbod te doen, maar ook door informatie te 
verstrekken aan particulieren.

Zo pakken wij dit aan:
• We bieden via de woonwinkel voldoende 

informatie aan over duurzaam en aanpasbaar wonen.
• Uitbouw van een nieuwe toegankelijke website waarop je terecht kan voor alle informatie over (ver)bouwen,  duur-

zaam en aanpasbaar wonen.  In een latere fase wordt deze gebruikt om de stand van zaken van een bouwaanvraagdos-
sier digitaal op te volgen.

• We bewaken de woonkwaliteit. Zowel de dienst wonen als het OCMW zullen signalen opvangen en doorgeven aan 
de bevoegde instanties. Verkrotting en leegstand worden van kortbij opgevolgd.

• Het voorzien van woonbegeleiding via de sociale dienst van het OCMW.
• We hebben aandacht voor kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting, die we bekomen via het zelf aanbieden van 

sociale en bejaardenwoningen, o.a. Van der Borght.
• Samen met de huisvestingsmaatschappij worden nieuwe projecten opgezet, o.a. Waverlei Putte en Hoogstraat 

Beerzel.

Op de website putte.cdenv.be kan u meer info vinden over het meerjarenplan.6

Een betaalbare thuis voor iedereen
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Burgemeester en schepenen

Voorzitter gemeenteraad en gemeenteraadsleden

OCMW raadsleden AGB Autonoom Gemeentebedrijf

Chris De Veuster
Burgemeester, algemeen beleid, communicatie, personeel, 
burgerlijke stand, politie, brandweer, gelijke kansenbeleid
Voorzitter directiecomité AGB publiek/privé
burgemeester@putte.be
Bereikbaar: 015 76 78 89
Spreekuur: elke dinsdag na afspraak vanaf 18u.

Bart Lambrechts
Schepen van openbare werken, patrimonium, ICT,
wonen en huisvesting
Bestuurder directeur van AGB publiek/privé
bartlambrechts@putte.be
Bereikbaar: 0491 34 80 76
Spreekuur: elke 1ste woensdag van 13.30 - 16u.

Roger Janssens

Voorzitter gemeenteraad
Mechelbaan 318
2580 Putte

Danny De Vocht

Fractieleider
Schrieksestnwg 24
2580 Putte-Grasheide

Evi Somers

Kievitstraat 36
2580 Putte-Beerzel

Bruno Geets

AGB Privé
J de Cordesstr 27
2580 Putte-Beerzel

Jelle Thys

AGB Privé
Kapelstraat 31
2580 Putte

Inne De Wachter

Meester Van der
Borghtstr 110
2580 Putte-Grasheide

Guido
Straetmans

Mechelbaan 233
2580 Putte-Beerzel

Joris Casteels

AGB Publiek
Mechelbaan 553
2580 Putte

Eric Meyers

Voorzitter
CD&V Putte
AGB Publiek
Pitsemburgstr 11
2580 Putte

Greta Van Asbroeck

Fractieleider
AGB Publiek/Privé
Mechelbaan 631
2580 Putte

Bert Christianen

Bestuurder directeur
van AGB publiek/privé
Teintstraat 48
2580 Putte-Peulis

Rina Van Looy

Bremweg 5
2580 Putte-Grasheide

Yannick Rombauts

Ondervoorzitter CD&V
Driesstraat 25
2580 Putte-Beerzel

Josepha Van De Vliet

AGB Publiek/Privé
Daliastraat 6
2580 Putte

Mieke Fransen
Schepen van onderwijs, evenementen,
uitleendienst, kind & jeugd
Voorzitter Jong CD&V
miekefransen@putte.be
Bereikbaar na afspraak: 015 76 78 80

Chris Bosmans
Schepen van financiën, landbouw,
cultuur - bib - academie, toerisme, senioren,
ontwikkelingssamenwerking
chrisbosmans@putte.be
Bereikbaar na afspraak: 015 76 78 88

Deze mensen zetten zich voor u in



Tot ziens 2013, 
WELKOM 2014 !
CD&V Putte wenst u en uw familie
een jaar zonder zorgen tegemoet.
Met vriendschap in overvloed.
En elke dag een dosis geluk.
Zo kan het nieuwe jaar al niet meer stuk!

Het beste voor 2014!

De burger staat centraal in ons beleid. Hij moet in 
eerste instantie terecht kunnen met al zijn vra-
gen bij de diensten, maar daarnaast moet via een 
betere stroomlijning van de interne organisatie ook 
de communicatie van de diensten naar de burger 
toe verbeteren.

Zo pakken wij dit aan:
• Voeren van een kwalitatief personeelsbeleid. 

Opstart van functionerings- en evaluatiegesprekken. 
Ondersteunen door  bijkomende vorming en oplei-
ding

• Stroomlijnen van de interne organisatie met het 
oog op het verbeteren van de efficiëntie. Doel is 
het aantal stappen waarin een vraag of een dossier 
behandeld wordt , zo laag mogelijk te houden.

• Investeren in digitale communicatie. Hernieuwing 
van de website met integratie van een electronisch 
loket, waar ook de burger zijn “persoonlijk dossier” 
kan opvolgen.

• Proactieve en klantgerichte dienstverlening. Tijdig 
informeren over werken, eigen diensten. Opvolgen 
van klachten en meldingen. Opmaak brochures naar 
specifieke doelgroepen. Aftoetsen van wijze van 
dienstverlening door periodieke bevragingen te 
organiseren.

• Aanpassen van telefonische bereikbaarheid van 
diensten en mogelijkheid creëren om te werken op 
afspraak.

Nieuwjaarsreceptie
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Eric Meyers
Voorzitter

Beste kiezers ,

In januari lanceerde CD&V Putte een grote enquête met als doel de huidige noden van elke Puttenaar te 
inventariseren. We waren zeer blij met de vele reacties die we kregen van onze inwoners. We kondigden  
toen ook aan dat we de feedback van onze enquête zouden gebruiken als basis voor ons “toekomstplan”.

De uiteindelijke basistekst die hieruit  
resulteerde kreeg als titel:  
 

“Een beter 
Putte voor 
iedereen”.
Heel wat vrijwilligers hielden deze tekst ook 
tegen het licht. Een beperktere groep schreef het 
uiteindelijke programma uit. Ik wil hier dan ook enkele 
mensen die hier heel veel tijd en energie hebben 
aan besteed, uitdrukkelijk danken: Bert Christianen, 
Chris De Veuster, Bruno Geets, Joris Casteels, Bart 
Lambrechts, Yannick Rombauts en Gust Jennen.

Met deze tekst bewijst CD&V dat we een partij zijn  
die blijvend in de diepte werkt, ook een partij die 
tevens de moeilijkere thema’s niet uit de weg gaat. 
Het bewijst ook dat we als partij geen campagne 
willen voeren op basis van wat simpele slogans, 
zonder enige onderbouw.

Tenslotte wil ik ook stellen dat dit programma ook 
een beetje onze droom is. De droom van CD&V voor 
een beter Putte. En ja, dagelijks worden we allemaal 
geconfronteerd met allerhande beperkingen. Maar 
zolang men kan dromen, kan men ook plannen maken 
en trachten deze naar best vermogen uit te voeren.

Vandaar dat we absoluut onze droom niet willen 
loslaten. Integendeel, wij willen er hard aan werken 
om deze droom werkelijkheid te laten worden, samen 
met jullie allemaal.

Natuurlijk blijft dit document een extract van het 
uitgebreide programma dat we uitwerkten. Zij 
die dat wensen kunnen het volledige programma 
terugvinden op onze website: putte.cdenv.be

 
Veel leesgenot! 

Eric Meyers 
Voorzitter CD&V Putte

putte.cdenv.be

Lees het volledige 
programma op  

Om het nieuwe jaar op een goede manier in te zetten nodigen 
wij u en uw familie uit op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. 

U bent welkom in de parochiezaal te Putte 
op zondag 19 januari van 10u30 tot 13u.  

Wij hopen u en uw familie daar te mogen ontmoeten!

Wij kiezen voor een gemeente 
als modern bedrijf met een 
klantgerichte dienstverlening.


