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Putte verkiest nieuwe partijvoorzitter en
nieuwe voorzitter JONGCD&V
Elke drie jaar zijn er traditioneel
voorzittersverkiezingen bij CD&V.
Eric Meyers werd herkozen tot
voorzitter en Joris Casteels gaf het
jongerenvoorzitterschap door aan
Mieke Fransen. Met meer dan 90
% van de stemmen gaf de Putse
CD&V-afdeling bovendien een sterk
signaal aan Eric en Mieke! Tijd
voor een gesprekje, dachten wij zo...
Lees het hier, op pagina 8!

Chris De Veuster, Fractieleider CD&V Putte, samen met de nieuwe algemene voorzitter Eric Meyers,
en de jongerenvoorzitster Mieke Fransen, die samen CD&V Putte naar de verkiezingen van 2012
zullen leiden

Putte op weg naar hoogste
schuldenlast in vlaanderen
Tijdens de zitting van de gemeenteraad op 29 december werd de begroting
2010 gestemd. Hierbij kon de CD&V-fractie kennis nemen van de meerjarenplanning die het Open VLD-OK-SPA bestuur voorstelt. De schuldenlast van de gemeente Putte gaat volgens deze meerjarenplanning richting
39,9 miljoen EURO of 1,6 miljard BEF.
Schuldenlast 2009-2012
De jaarlijkse last (aflossingen en
rentelast) zal evolueren van 2.421.480
euro in 2008 naar 4.393.693 euro in
2012, wat quasi een verdubbeling
is, of maar eventjes 27,5% van de
geraamde jaarlijkse ontvangsten van
de gemeente (16.552.087 euro).
Hierdoor zal Putte de hoogste gemeenteschuld per inwoner hebben

van heel Vlaanderen: bijna 2,500 euro
of 100,000 oude belgische franken
per inwoner.
Gezien deze alarmerende situatie,
kon CD&V Putte niet anders dan een
vraag om nazicht formuleren aan de
hogere overheid. Een goed bestuur
verlangt immers ook een verantwoord
financieel beleid, om de dienstverlening voor de bevolking te verzekeren.

De provincie is zeer duidelijk in
haar antwoord
“Het provinciebestuur stelt vast dat er
in de begroting en meerjarenplanning
hoge bedragen voor leningen worden
voorzien. Zij raadt het gemeentebestuur aan dit nauwgezet op te volgen
en indien nodig bij te sturen.”

Bekijk het even zo
Het is zoals iemand die een veel te
groot huis koopt, daardoor een veel
te grote lening moet aangaan, met
als gevolg dat deze veel te veel moet
afbetalen aan de bank, waardoor hij
geen centen meer heeft voor zijn dagelijkse levensbehoeften.

Uw mening telt!
Graag hadden we van u geweten waar het gemeentebestuur in Putte de volgende 3 jaar dringend werk moet van
maken. U kan uw mening kwijt via onze website www.cdenvputte.be

Studie parkeerbehoeften gemeente Putte
komt 5 jaar te laat!
Het schepencollege wil kerkplein Putte parkeervrij maken. Wordt de middenstand in Putte het grote slachtoffer van de ondergrondse garage?
Enkele weken geleden kondigde
de schepen van mobiliteit, Chris
Bosmans (OK), na járen van stilte,
een parkeerbehoeftenstudie aan, om
“werk te gaan maken van het opzetten van een parkeerbeleidsplan”. Een
parkeerbehoeftenplan zou inderdaad
het beginpunt en niet het sluitstuk
moeten zijn. Het opmaken van dit
plan was trouwens een van onze
agendapunten.
Zoals u weet besliste het Open
VLD-OK-SP.A schepencollege
om het Nieuw Administratief Centrum (NAC) in te planten pal in het
centrum van Putte, recht tegenover
de kerk. CD&V Putte drong er jaren
geleden op aan om het NAC te vestigen op een beter bereikbare plaats

(bv. nabij de feesthallen); dit om
grote mobiliteits- en parkeerproblemen te vermijden. Dit advies werd
destijds door de meerderheid naast
zich neergelegd. De bouw van het
NAC nadert ondertussen zijn voltooiing. Het parkeerprobleem wordt door
het schepencollege opgelost met de
bouw van een ondergrondse garage,
waar betalend geparkeerd wordt. Dit
betekent voor de Putse belastingbetaler een bijkomende investering van
4 à 5 miljoen euro. Een parkeerplan
wordt opgemaakt, zodat in Putte centrum alle langparkeerders verwezen
worden naar de “betalende parking”.
CD&V is van mening dat dit een nefaste invloed zal hebben op de bezoekers aan onze handelaars. In de ons
omringende gemeenten met een com-

mercieel centrum is er immers overal
mogelijkheid tot gratis parkeren. Een
troef die deze gemeenten uitspelen.
Schepen Bosmans (OK) had deze studie moeten doen alvorens een mega
project van het Nieuw Administratief
Centrum en ondergrondse garage van
15 miljoen euro te starten.
CD&V vraagt dat ernstig en in overleg een oplossing gezocht wordt voor
parkeermogelijkheden van vrachtwagens. Nu worden immers bestaande
reglementen niet nageleefd of ad hoc
her en der ingesteld, zodat men het
probleem steeds verlegt. Vrachtwagens staan trouwens ook op het kerkplein te Putte, Grasheide. Gaan zij
een plaats krijgen in de ondergrondse
parking? Parkeergelegenheid ter
hoogte van het gemeenschapscentrum
Klein Boom kan een optie zijn.

wil dat schepencollege
bevorderingsdossier op
correcte manier afhandelt
In de loop van het jaar 2008 werd door het gemeentebestuur van Putte een
examen uitgeschreven om werknemers de kans te geven te bevorderen van
niveau E naar niveau D. Op 22 december 2008 besliste het schepencollege
om een aantal geslaagden in het examen te bevorderen en enkele andere
geslaagden dan weer niet.

Uw mening telt!
Het DIFTAR systeem is ondertussen een jaar ingevoerd, graag
hadden we uw mening hierover!
U kan uw mening kwijt via
onze website www.cdenvputte.be
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CD&V Putte werd over deze gang
van zaken aangesproken door enkele
werknemers en besliste om deze
collegebeslissing verder te bekijken.
Na doorneming van het hele dossier
bleek dat minstens 25% van de bevorderingen ‘gemanipuleerd’ werden.
Ook de provincie oordeelde op 25
augustus 2009 dat de bevorderingen
niet correct gemotiveerd waren en
schorste het besluit van het schepencollege.

Op 7 september 2009 werd door het
schepencollege haar vroegere beslissing gehandhaafd, ditmaal mét een
motivatie.
Op 4 december 2009 velde het administratief toezicht een vernietigend
oordeel over de motiveringen die door
het schepencollege werden gebruikt.
Deze zijn, aldus deze hogere overheid
“niet in evenredigheid tot de belangrijkheid van de beslissing, vaag en
.direct Informatieblad CD&V

nietszeggend, gebrekkig, kennelijk
onjuist.” Op grond van dit oordeel
werd de beslissing van het schepencollege dan ook vernietigd.
Op de vraag van raadslid Gust Jennen
wat het schepencollege nu denkt te
doen was het antwoord: “Wij zullen
een gepaste oplossing uitwerken.”
De te bewandelen weg werd aangegeven in een schrijven van het
Agentschap Binnenlands bestuur aan
CD&V Putte. Deze hogere overheid
stelt : Dat door de vernietiging van
de beslissing van het schepencollege
de personeelsleden in kwestie geacht
worden nooit aangesteld geweest te

zijn op D-niveau.
Dat er echter, in tegenstelling tot wat
de heer Gijsbrechts meerdere malen
publiekelijk verklaard heeft, door
deze vernietiging op geen enkele manier sprake is van het ontslaan
van de bevorderde werknemers
Dat het bestuur wel nieuwe beslissingen zal moeten nemen die degelijk
en correct gemotiveerd zijn.
Dat het inderdaad denkbaar is dat de
personeelsleden die dan aangesteld
zullen worden op D-niveau niet dezelfde zullen zijn als degenen die
aangesteld werden in de beslissing
van het college van 22 december 2008
Dat het bestuur, na het afronden van
deze procedure, een nieuwe herwaar-

Nieuws uit de OCMW- en gemeenteraad

José De Wit en André Casteels
terug in de OCMWraad. Joris
Casteels naar de gemeenteraad.
Sinds januari
zetelt José De Wit
opnieuw in de
Putse OCMWraad en in februari vervoegde
André Casteels
haar daar.
Josée, gehuwd met Roger Horemans
en gepensioneerde melkveehoudster ,

volgt hiermee Godelieve Bogaerts van
Peulis op. Voor haar is de OCMWraad in elk geval geen onbekende;
zij zetelde al in de raad van 2001 to
2006.
André Casteels, de befaamde rozenkweker, volgt dan weer Joris Casteels
op, die naar de gemeenteraad verhuisde.

zin in een
stevig ontbijt?
zondag 30 mei 2010:
CD&V brengt mensen rond de tafel
om te eten en te spreken
We zijn halfweg de gemeentelijke bestuursperiode. In meer dan 120
gemeenten in Vlaanderen wil CD&V samen met u bespreken wat er al is
gerealiseerd en wat we nog moeten aanpakken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.
Wacht niet tot 30 mei om je bijdrage te leveren!
Stuur ze ons nu al door op: www.cdenv.be/ronddetafel
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dering kan opstarten van een aantal
betrekkingen van het niveau E naar
D, om op die manier werknemers die
“uit de boot zijn gevallen”, alsnog
de kans te geven om via een examen
toch te bevorderen naar een D-niveau.
(Dit is trouwens een voorstel dat
CD&V vroeger al formuleerde, maar
toen door het college minachtend van
de tafel werd geveegd.)
CD&V hoopt dat de meerderheid van
VLD, OK en SPA eindelijk ophoudt
met een willekeurig personeelsbeleid
te voeren. De enigen die hiervan het
slachtoffer zijn, zijn de personeelsleden zelf. Met het lot en de toekomst
van deze mensen speel je niet!

Van der Borght:

eindelijk
geopend

Het voormalig Instituut van der
Borght opende op Grasheide eindelijk zijn deuren. In deze vroegere
school zijn 15 wooneenheden ondergebracht voor gezinnen, alleenstaanden en bejaarden.
Ook CD&V is verheugd dat het
project gerealiseerd is. CD&V ligt
immers mee aan de basis van dit
initiatief. Het was Gust Jennen die,
toen het pensionaat te koop stond, na
overleg met de toenmalige
eigenaars, de gemeenteraad voorstelde
dit gebouw aan te kopen en er sociale
woongelegenheden van te maken.
De bestuursmeerderheid heeft dit
voorstel welwillend ingevolgd met
als uiteindelijk resultaat de opening op
9 april. Het project liep wat vertraging
op, o.a. door de verkeerde aanpak van
het vorige OCMW-bestuur.
Het OCMW is hiervoor trouwens veroordeeld tot het betalen van een fikse
boete. Maar uiteindelijk is het project
dan toch afgewerkt. Ook CD&V is terecht - fier op deze realisatie.
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CD&V Putte verkiest nieuwe partijvoorzitter
en nieuwe voorzitter JONGCD&V
Een gesprek!
Elke drie jaar zijn er traditioneel voorzittersverkiezingen bij CD&V. Zo
ook op bij de plaatselijke Putse CD&V-afdeling. Op zondag 17 januari 2010
konden de talrijk aanwezige leden tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
stemmen voor een nieuwe partijvoorzitter en een nieuwe voorzitter voor
JONGCD&V. Belangrijke verkiezingen, want halverwege de bestuursperiode en met het hoofd al bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen...
Eric Meyers werd herkozen tot
voorzitter en Joris Casteels gaf het
jongerenvoorzitterschap door aan
Mieke Fransen. Met meer dan 90 %
van de stemmen gaf de Putse CD&Vafdeling bovendien een sterk signaal
aan Eric en Mieke!
- Mieke, ik kan me voorstellen
dat een pas getrouwde jonge
vrouw wel andere prioriteiten
heeft dan het voorzitterschap van
JOGCD&V in Putte. Waarom je
kandidatuur?
Mieke: Sinds 2006 ben ik gemeenteraadslid. Daarvoor was ik al enkele
jaren actief lid van JONG CD&V. Ik
zag het leiden van JONG CD&V als
een nieuwe uitdaging. Ik dacht bij
mezelf “Het is nu of nooit,” dus heb
ik mijn kandidatuur ingediend.
- En jij, Eric, hoe voelt het om
herkozen te worden?
Eric: Heel goed moet ik zeggen. De
leden hebben me een zeer sterk mandaat gegeven om de lijnen uit te zetten voor de volgende 3 jaar. Dat doet
écht deugd! CD&V Putte, als landelijke gemeente, heeft trouwens met
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zijn +/- 700 leden één van de grootste
CD&V-afdelingen in Vlaanderen.
Een reden te meer om allemaal fier te
zijn volgens mij!
Mieke: Zo’n verkiezingen zijn toch
wel spannend hoor! Vermits er 2 kandidaten waren bij de jongeren, was de
uitslag onvoorspelbaar. Voor mezelf
kan ik zeggen dat het een verrassing
was. Ik had het natuurlijk wel gehoopt, maar pas bij het meedelen van
de uitslag kan je zeker zijn hé...
Eric: En ik ben ook nog een beetje

‘een vreemde eend in de bijt’ want
ik woon pas in Putte sinds 1996, na
mijn huwelijk met Els De Preter,een
geboren en getogen Beerzelse. Velen
kennen haar misschien nog van toen
ze Chiroleidster was. Ondertussen
hebben we 2 kinderen. Beiden zijn
hun schoolcarriere ook in Beerzel
gestart Ik ben economist van opleiding en heb beroepshalve een aantal
financiële managementfuncties waargenomen in binnen- en buitenland,
wat ik nu nog altijd doe. Verder ben
ik ook een gedreven paardenliefhebber, van kindsbeen af al. Maar... mijn
vrouw zal ondertussen wel zeggen dat
ik er een tweede grote hobby bij heb,
namelijk CD&V...
- En jij Mieke, wie is die kersverse jongerenvoorzitster eigenlijk
écht?
Mieke: Moeilijke vraag. In het dagelijkse leven werk ik als leerkracht in
een school in Weerde en Hombeek. Ik
sta daar in het 4de leerjaar, maar doe
hierbij ook nog enkele zorguren waar-

Ronny Janssens (vorige voorzitter), Mieke
Fransen (voorzitster Jong CD&V) en Eric Meyers
(huidige voorzitter)

bij ik dan kinderen die het nodig hebben wat bijwerk. Hier kruipt tijdens
de week al veel tijd in. Daarnaast ben
ik ongelooflijk geïnteresseerd in alles
wat met het Putse verenigingsleven te
maken heeft, vooral de jeugdverenigingen. Ik ben ondertussen al bijna 3
jaar oud-leidster van de Putse Chiro,
maar ik blijf nog altijd geïnteresseerd
in wat er leeft in die vereniging. De
rest van mijn tijd gaat naar het huis
dat mijn echtgenoot en ik vorig jaar
kochten en dat we nog helemaal moeten verbouwen. Gelukkig namen we
ons voor dat dit een 20-jaren plan is.
We hebben dus nog even tijd! (lacht)
- Eric, wat heeft jou ertoe gebracht om actief te worden in
Putte?
Eric: Ik was altijd al geïnteresseerd
in de algemene politiek van de laatste
30 jaar. De gemeentepolitiek volgde
ik aan de zijlijn. Het opblazen van het
bestuursakkoord in onze gemeente in
2006 door open VLD was voor mij
echter de spreekwoordelijke druppel. Begin 2008 trad ik toe tot het
dagelijks bestuur en ben ik eerder
toevallig in de voorzittersstoel terecht
gekomen toen onze vorige voorzitter
om gezondsheidsredenen een stapje
terug moest zetten in juni vorig jaar.
En nu... de verkiezingen zijn voorbij,
de felicitaties zijn ontvangen. Erin
vliegen dus maar!
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