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Schepencollege gedwongen om
aanbevelingen van CD&V te volgen

Bevorderingsdossier:

Minister Bourgois (N-VA) verplichtte open VLD-OK-SP.A-schepencollege
huiswerk over te doen
Door manipulaties van een bevorderingsdossier, werden een aantal bevorderingen door de minister van binnenlands bestuur Bourgois (N-VA)
vernietigd. De motivatie van de bevorderingen werden gekwalificeerd als
“vaag en nietszeggend”, “gebrekkig” en “onjuist”.
CD&V heeft meermaals duidelijk gemaakt hoe dit dossier moest aangepakt
worden. Vooreerst moesten, op basis
van de uitslag van het examen, de juiste mensen benoemd worden. Nadien
zou het niveau D kunnen uitgebreid
worden en een nieuw bevorderingsexamen georganiseerd. Op die manier
konden degenen die niet bevorderd
waren zich opnieuw bewijzen en kans
maken op een opwaardering. De provincie deelde CD&V trouwens mee
dat dit de enige correcte werkwijze
was. Uiteindelijk moest het schepencollege, knarsetandend, het voorstel
van CD&V integraal uitvoeren.

Doortrekken van de R6 is een feit!
Gemeentebestuur vreest voor meer verkeersellende… Wat is de waarheid?
Het doortrekken van de R6 is geen nieuw gegeven maar ligt al vele jaren
op tafel. Er werd al een bovengemeentelijk actieplan opgesteld in 2003
waarin verschillende afspraken gemaakt werden tussen de gemeenten Lier,
Bonheiden, Berlaar en Putte oa. over de maatregelen die elke gemeente
diende te nemen.
Er werd gesteld dat de herinrichting
van de doortocht van R6 in Putte
Primoridaal was en best afgewerkt
werd voor de opening van de R6; nl.
poorten om de doortocht door Peulis,

Putte en Beerzel leefbaar te houden,
veilige oversteekplaatsen voor de N15,
maatregelen tegen sluipverkeer in de
aanpalende straten. Er werd gevraagd
om een streefbeeldstudie op te maken

(lees meer op p4.)

Hartelijk welkom op de stand van CD&V en JONG CD&V op de kerstmarkt te Putte, 23 december

(vervolg van p1.)
van de N15. En er werd duidelijk
gesteld dat Putte mee verantwoordelijk was om het doortochtendossier op
te volgen.
Voor Putte gold een verdeling van de
lasten over alle gemeenten en de N10
(Liersesteenweg) als drager van het
provinciaal netwerk.
Wat is de huidige toestand?
We zijn nu 2010, 6 jaar na datum.
Bij ons weten is er geen streefbeeld
opgemaakt van de N15. Er zijn tijdens
deze periode door het bestuur geen
pro-actieve acties genomen om de
belangen van Putte te verdedigen, laat
staan dat er nog enig overleg geweest
is met de andere betrokken gemeentes.
De gemeenten Bonheiden, SintKatelijne Waver en Lier - hebben hun
voorbereidingen getroffen – verkeersstromen werden bijgestuurd, snelheden aangepast, routes voor vrachtver-

keer zwaar beperkt.
Putte – sluipverkeer viert hoogtij door
heel veel straten, ondanks de snelheidsindicaties. Sommige straten zijn
echte racebanen geworden & vrachtverkeer is op zo goed als alle mogelijke wegen terug te vinden. Als gevolg
van alle verkeersellende werden in
verschillende straten uit protest actiecomités (Vogelstraat, Peulisbaan,
Clemensstraat,…) opgestart. Het
gemeentebestuur erkent de problemen
niet, minimaliseert ze of doet beloftes
die zij nooit nakomt.
Putte had er vandaag al heel
anders kunnen uitzien!
Ofwel worden de projecten veel later
uitgevoerd dan oorspronkelijk ingepland. Voorbeeld zijn de aanpassingswerken aan de Vaatjesstraat – Tinstraat die in 2003 werden aangegeven
als uit te voeren op korte termijn en
die nu pas in uitvoering zijn gegaan.

Ofwel worden de aanbevelingen
gewoonweg genegeerd zoals de
aanbevelingen om actie te ondernemen tegen het sluipverkeer in de
Zoetewei, De Klein Mannekesstraat,
Heuvelstraat,… . En de actie om voor
een goede doorstroming door Putte te
zorgen.
De druk op de N15 stal sterk toenemen na de aanleg van de R6 met de
nodige gevolgen op de verkeersstromen in Putte. Er zijn geen diepgaande
verkeerstechnische studies nodig om
dit te bewijzen. Hoe meer verkeer op
de Mechelbaan, hoe meer stilstand en
hoe meer sluipverkeer op de aanpalende wegen. Het wordt dus hoog tijd
dat de aanbevelingen zoals die werden
aangegeven door het ‘bovengemeentelijk actieplan R6’ van 2003 worden
uitgevoerd, net als het uitvoeren
van het mobiliteitsplan dat door de
gemeente zelf werd uitgewerkt. Geen
woorden maar daden.

Nieuws uit de gemeenteraad

Begraafplaatsen
In toepassing van het Vlaamse
decreet van 2004, waar de gemeentebesturen een grotere verantwoordelijkheid krijgen omtrent het
beheer van de begraafplaatsen en
in het bijzonder de concessies is het
gemeentebestuur van Putte gestart
met een grootscheepse opruimactie
op de verschillende kerkhoven van
Putte.
Op de begraafplaatsen staat een bos
van witte en gele bordjes met kodes.
Deze kodes duiden aan of het om een
graf gaat met of zonder concessie en
of het al dan niet in aanmerking komt
om ontruimd te worden of eventuele
regularisatie of verlenging. Tenminste
als men op de hoogte is van de betekenis van de code. Daar wringt nu juist
het schoentje. De mensen stonden met
verbijstering te kijken en wisten niet
wat hun overkwam.
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Als cdenv laken wij ten zeerste de
wijze waarop men met deze zaak is
omgegaan. Onze overledenen en hun
familieleden verdienen alle respect.
Wij betreuren dat het Open-VLD,
SP.A, OK – bestuur onvoldoende
tijd genomen heeft om de Puttenaars
grondig te informeren en te communiceren over deze zaak alvorens tot actie
over te gaan.
Gezien het decreet reeds 6 jaren bestaat, kan het niet zo dringend geweest
zijn en had men voldoende tijd om
uitleg te geven.

Daarenboven zijn onze kerkhoven
stille getuigen van het verleden. Er
zijn heel wat graven die een weergave
zijn van onze dorpsgeschiedenis,
van moedige mensen en heldhaftige
gebeurtenissen . Het is trouwens één
van de opdrachten van het lokale
bestuur om ons funerair erfgoed te
inventariseren en te beschermen voor
de toekomst.
Wij doen dus een warme oproep aan
ieder die begaan is met ons lokaal erfgoed en aan het bestuur om het debat
hierover te openen.
.direct Informatieblad CD&V

“Schepencollege neemt

gemeenteraadsleden NIET ernstig…
Tijd om even met Chris De Veuster, fractieleidster van de gemeenteraad, te praten, dachten wij zo ….
niet ter inzage liggen of ontbreken in
het dossier.

Chris De Veuster: Het afgelopen
jaar werden te pas en te onpas
de vooropgestelde data van de
gemeenteraadszittingen gewijzigd. Dit jaar alleen al werden
bv. de datums van de al driemaal
gewijzigd.

- Om welke reden?
Chris: Dossiers met een grote impact
op het reilen en zeilen binnen de gemeente worden niet op voorhand bezorgd en doorsproken met de gemeenteraadsleden. Sterker nog, het valt
meermaals voor dat na het versturen
van de agenda de nodige documenten

- Enkele voorbeelden?
Chris: Zo werd het standpunt van het
schepencollege inzake de doortrekking van de R6 pas bij de bespreking
op de gemeenteraad uitgedeeld of
werd het nieuwe organogram van
de gemeente in laatste instantie nog
aangepast op de zitting zelf, naar
aanleiding van een onderhoud met de
vakbond de dag ervoor! Men slaagde
er zelfs in om het reglement voor de
computercursussen voor senioren bij
hoogdringendheid toe te voegen in
september omdat men dit vergeten
was te agenderen… Wetende dat elk
raadsdossier dat ter bespreking komt 1
week vooraf volledig ter beschikking
moet zijn van de gemeenteraadsleden,
kan je vaststellen dat de gemeenteraad
als democratisch orgaan en spreekbuis
van de bevolking regelmatig buiten
spel wordt gezet.

Jeugdraad zorgt voor mooie organisatie Beer-Put Rock
Op 4 september vond in Beerzel het festival Beer- Put Rock plaats.
Dit evenement wordt o.a. georganiseerd door de Putse jeugdraad.
Beer-Put Rock, wat is dat?
In het jeugdbeleidsplan 2007-2010
werden de eerste plannen gemaakt om
een festival te organiseren in Putte. De
eerste jaren kwam dit festival, georganiseerd door het gemeentebestuur, wat
moeizaam op gang.
Dit jaar een schot in de roos!
De organisatie -naar analogie met de
kroegentocht- werd van het gemeentebestuur voor de eerste keer doorgegeven aan een werkgroep, samengesteld
uit leden van de jeugdraad.
De werkgroep wilde met een volledig
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nieuwe lei beginnen. Vandaar dat het
festival een nieuwe naam meekreeg:
Beer-Put Rock.
Het festival bood voor ieder wat wils.
Zo was er voor de metal fans onder ons
Grumpf en Destroy Humanity, echte
popmuziek met Stash en Andes, en
rock was er dan weer dankzij Starfucker en Bacchus.
Deze groepen spraken duidelijk aan
want het pleintje in Beerzel stond goed
volgeladen en de sfeer zat er de hele
avond goed in.

fecte toonbeeld van hoe het echt moet:
met behulp van een schare enthousiaste
jongeren een aantrekkelijke affiche in
elkaar boksen, en alle verenigen verdelen het werk op de avond zelf zodat
iedereen kan genieten van een avond
uit en wat werk.
Mieke Fransen: “Wij vinden dat de
manier waarop deze organisatie is
verlopen kan doorgetrokken worden
naar vele andere organisaties in onze
gemeente. Met de heropwaardering van
de kermissen op kop. “

Deze editie van het festival was het per5

Gemeentebestuur wil plots niet
meer meebouwen aan zwembad
te Mechelen
Het provinciebestuur van Antwerpen wenst volgend jaar te starten met de bouw
van een zwemcomplex aan de Nekker in Mechelen. Op vraag van de stad
Mechelen, schreven de gemeenten Bonheiden en Putte zich in om voor een deel de
exploitatiekosten (15%) van dit project te dragen.
CD&V Putte had van bij het begin
vragen bij dit initiatief. CD&V stelde,
na rondvraag bij de scholen, dat het
grootste probleem de vervoerskosten
zijn, en niet een gebrek aan zwembaden in de nabije omgeving. Ondertus-

sen is het gemeentbestuur hier een jaar
later ook achter gekomen. Wij weten
niet of het gezond verstand deze draai
van 180 graden veroorzaakte, of dat
de financiële toestand van de gemeente de huidige meerderheid met de neus

op de feiten drukt. Maar hiermee is
het probleem van grote kost van het
zwemvervoer in onze scholen nog niet
opgelost, oordeelt, ook leerkracht,
Mieke Fransen.

over alledaagse dingen, maar ook over
het nieuwe gemeentehuis, de plannen
om nieuwe bejaardenflats naast de
parochiezaal van Beerzel te plaatsen
…ieder heeft zijn mening en zijn
commentaar. Maar vooral, iedereen
is begaan om de kosten en de locaties
van sommige projecten.
Samenkomen is hier een feest.

Volgend jaar afspraak te Putte.

Naar goede traditie hield CD&V Putte
zijn jaarlijkse Barbecue.
In navolging van vorig editie in
Grasheide waren dit jaar een 180-tal
mensen te gast in Beerzel. Eten, drinken, babbelen en lachen met vrienden
en kennissen kan steeds een verademing zijn, zoals ook nu weer bleek.
De gesprekken aan de tafels gingen

Weet je al…

Goed
gemutst
het nieuwe jaar in!

Ook goedgemutst het nieuwe jaar in?
Bestel je muts op www.cdenv.be!

Agenda:

Een warme, zorgzame samenleving die kansen schept voor iedereen:
daar blijft CD&V gloedvol voor opkomen. In gemeenten en provincies.
Vlaams, federaal en Europees. Soms moeten we het hoofd koel
houden. Toch blijven we er alles aan doen om de warmte van onze
partij op alle niveaus duidelijk zichtbaar te maken.
Ook ú wensen we alvast een goedgemutst 2011!
www.cdenv.be
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... dat het project voor een ondergrondse garage is afgevoerd? Geldgebrek?
… het glas van schuifdeur in het
nieuwe gemeentehuis reeds driemaal
‘gesprongen’ is?
… de CD&V-ploeg 5de was bij de
smaakquiz van de landelijke gilde in
Peulis?
… het OCMW volhardt in haar
plannen om seniorenwoningen in
te planten tegen de parochiezaal in
Beerzel?

• Nieuwjaarsreceptie 23 januari 2011
• Ledenfeest 19 maart 2011
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Smakelijk!

