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De voorzitter en bestuursleden zetten 
elke dag opnieuw, samen met onze 
gemeentelijke en OCMW-raadsleden, 
hun schouders onder het inhoudelijke 
en organisatorische aspect van onze 
werking. 
Vele handen maken werk licht. Net 
zoals in andere verenigingen houden 
wij van gezellig samenzijn en vinden 
we elkaar aan tafel bij een drankje en 
een hapje. 

Bij elke activiteit komt echter heel wat 
werk kijken… 
Uitnodigingen klaarmaken en be-
zorgen, de tafels klaarzetten en 
de zaal versieren, bergen afwas 
verzetten en alles netjes oprui-
men: steeds een succes dank-
zij onze vrijwillige medewerkers.                                                                                                                
Campagne voeren, brieven schrijven, 
affiches plakken, borden zetten, fol-
ders bussen en ga zo maar door. Het 

zou voor ons als partij niet mogelijk 
zijn zonder het vrijwillige engagement 
van vele CD&V’ers!

Wij zeggen een welgemeend DANK JE aan 
iedereen die zich voor onze partij inzet door 
hen (onze vrijwilligers) bij deze figuurlijk in 
de bloemetjes te zetten

Vrijwilligers vormen het cement van de bouwstenen van 
onze samenleving, zeker op gemeentelijk vlak. Dit geldt niet 
anders voor onze partij. Zonder het onbaatzuchtige enga-
gement van heel veel vrijwilligers zouden wij stilstaan. Onze 
enthousiaste vrijwilligers zorgen niet alleen voor de nodige 
dynamiek; zij vormen ook het hart van onze christendemo-
cratische beweging en werking.

Een datum om 
te onthouden
Jaarlijkse Barbecue: 
18 september 2011

Samen is super!
CD&V, sterk dankzij het werk van vele vrijwilligers!
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Wonen langs Dijle en Nete

Omdat de nood aan betaal-
baar en goed wonen hoog 
is, werken de gemeentebe-
sturen van Berlaar, Bon-
heiden, Duffel, Putte en 
Sint-Katelijne-Waver met 
de OCMW-besturen en de 
intercommunale IGEMO sa-
men via de lokale verenig-
ing “Wonen langs Dijle en 
Nete”.

Danny De Vocht werd eerder dit 
jaar verkozen om te zetelen in het 
beheerscomité van deze intercom-
munale als afgevaardigde voor  
OCMW Putte.

Danny: “De voorbije jaren werd 
‘wonen’ een nóg belangrijker ge-
meentelijk thema. Er is niet alleen 
een hoeveelheid aan subsidies 
waarover inwoners meer informa-
tie willen, daarnaast kreeg de ge-
meente er eveneens een pak taken 
bij. De Vlaamse overheid besefte 
dit en keurde in september 2007 
een subsidiebesluit goed, waarbij 
men gemeenten stimuleerde om 

samen te werken aan een 
degelijk woonbeleid, oa. via 

de toekenning van subsidies. 
Het project ‘Wonen langs Dijle 

en Nete’ ontving zo 500000 
EUR  voor de periode 2011-2014. 

Dankzij deze subsidies is deze ge-
meentelijke dienstverlening verze-
kerd voor de volgende jaren, zonder 
dat dit doorweegt op de gemeente-
begroting.”

Wonen kent vele facetten. Daarom 
kiezen de gemeenten voor een 
integraal woonbeleid dat aandacht 
schenkt aan alle inwoners en alle 
woonvragen:
• woonbeleid ontwikkelen via een  
 woonstudie
• woonloket organiseren
• woonkwaliteit bewaken en 
 organiseren
• langdurige leegstand opsporen 
 en oplossen 

Advies
Het team van IGEMO beschikt 
vanaf  2011 over een technisch 
adviseur voor bouwtechnische 
vragen. Deze persoon zal controles 
uitvoeren op woonkwaliteit, maar 
zal ook advies geven over duurzaam 
en energiezuinig wonen en over het 
aanpassen van woningen voor seni-
oren en gehandicapten.

Woonwinkel
Tevens is er de woonwinkel. We-
kelijks kunnen alle inwoners hier 
terecht met vragen over subsidies, 
huren en verhuren, energiezuinig 
renoveren, woningaanpassing voor 
senioren en gehandicapten, woon-
kwaliteit ...

Premies
Er bestaan premies voor huishuur 
en verhuizen, woning verbeteren of  
renoveren, belastingsvermindering 
voor energiebesparende werken, 
een goedkope leningen energiebe-
sparingen, premies voor de opvang 
van regenwater of  voor de aanpas-
sing van woningen voor senioren 
of  gehandicapten, een verzekering 
tegen inkomensverlies en belastings-
vermindering bij het installeren van 
inbraakbeveiliging.

Meer informatie?
De woonwinkel is open van dinsdag 
tot vrijdag van 9 tot 12 en woensdag 
van 13.30 tot 16.30 uur bereikbaar 
op 015 28 60 28 of  via email: woon-
winkel@igemo.be. In Putte zijn er 
vaste spreekuren in het gemeente-
huis elke woensdagvoormiddag van 
9 tot 12 uur en elke 3de dinsdag van 
de maand van 18 tot 20 uur.

CD&V Putte feest
Het ledenfeest van 19 maart 
was een schot in de roos. 
Getuigen hiervan de sfeer-
beelden van de talrijk op-
gekomen sympathisanten.
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De open VLD-campagne 
in Sint-Katelijne Waver 
gezien? CD&V Putte was 
meer dan verrast! Door 
middel van affiches langs 
de weg probeerde men de 
inwoners mee te delen dat 
het schepencollege er een 
schuldenberg produceerde 
en dat belastingsverhogin-
gen niet te vermijden zijn.

Even vergelijken? 
De Putse leningslast, opgebouwd 
onder Open Vld bestuur, is meer 
dan 70% hoger per inwoner dan in 
Sint-Katelijne-Waver.
Putte: de naakte feiten/cijfers
29 miljoen EUR aan leningen van-
daag
36,2 miljoen EUR aan leningen in 
2013. Dit is het resultaat van 10 jaar 
Open VLD bestuur in Putte.  Dit is 
omgerekend 2262 EUR per inwo-
ner.
Beste burgemeester, CD&V wenst 
een evenwichtig beleid voor alle 
Putse inwoners, zonder financiële 
avonturen!

De reactie van burgemeester 
Gijsbrechts 
“De schuldenlast is inderdaad ge-
stegen” geeft de burgemeester niet 
verbaasd toe. Dat komt door de 
grootste investering ooit: het ge-
meentehuis. 
Tegelijk verwijt hij CD&V niets 
gerealiseerd te hebben in voorbije 
legislaturen.

De reactie van CD&V Putte 
hierop
Ten eerste is het huidige bestuur al 
10 jaar aan het bewind – of  wil men 
nu argumenten “van voor den oor-
log” aanhalen om zich te verdedi-
gen?! Maar als we het dan toch over 
realisaties willen hebben … wél, dan 

willen we het schepencollege op de 
volgende gemeenteraad gerust een 
uitgebreid “geheugensteuntje” ge-
ven met een lange lijst van realisaties 
ten tijde van het CD&V bestuur.

Ten tweede: het begrip “tering naar 
de nering” zetten is onze burge-
meester blijkbaar onbekend. Noch-
tans moet elk gezin dit toepassen, 
en kan het zich niet veroorloven om 
een huis (lees “GEMEENTE-huis”) 
te bouwen dat bijna dubbel zoveel 
gekost heeft dan begroot.
Voor CD&V is een evenwichtig & 
verantwoord beleid enkel mogelijk 
mits het maken van  realistische 
keuzes.

De schepen van financiën mag 
dan wel ontkennen... 
De totale leninglast bedraagt van-
daag reeds 29 miljoen (milj.) EUR 
en zal aangroeien naar 36,2 milj. 
EUR in 2013.  Het jaarlijkse budget 
van de gemeente bedraagt vandaag 

17 milj. EUR.  De totale leninglast 
zal dus 2,13 maal groter zijn dat het 
huidige jaarbudget, of  213%!

Meer leningen betekenen ook meer 
afbetalingen en intrestlasten. 

De totaal bedrag aan afbetalingen en 
intresten bedroeg 2,3 milj. EUR in 
2009;  in 2013 zal dit 3,8 milj. EUR 
bedragen.  Op een jaarlijks budget 
van 17 à18 milj. EUR stijgen de 
uitgaven voor afbetalingen en inte-
restlasten met 1,5 milj. EUR per jaar 
en neemt dit dus ondertussen meer 
dan 20% van het jaarbudget weg.  
Zo blijft er 1,5 milj. EUR minder 
beschikbaar voor de dienstverlening 
aan de Putse bevolking.

Waar wil CD&V voor 
ijveren? 
1/Een beleid dat maximale 
dienstverlening bewerkstelligt 
voor de ganse Putse bevolking.
2/Een beleid dat de levenskwa-
liteit van ieder van ons maximaal 
ondersteunt.
3/Een beleid dat geen financiële 
avonturen aangaat, waardoor de 
rekeningen niet meer kunnen 
betaald worden.

Burgemeester, we hebben een probleem!
Torenhoge schuld een feit

Een catastrofaal financieel beleid door 
het Putse schepencollege: de Putse 
burger zal dit nog 10 jaar voelen in zijn 
portemonnee...
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Seniorenflats Beerzel: verzoek tot 
vernietiging bouwvergunning ingediend

Sinds geruime tijd is er heel wat onrust in Beerzel omdat 
het OCMW-bestuur  14 seniorenflats wil bouwen tegen de 
gevel van de parochiezaal.  Ondanks de vele bezwaren 
van de betrokken partijen wil het OCMW en gemeentebe-
stuur kost wat kost haar plannen doordrukken. De betrok-
kenen beslisten daarom een actiecomité op te richten: 
“Seniorenflats JA – tegen de gevel van de parochiezaal 
NEE.

Aangezien het gemeentebestuur 
alle geformuleerde bezwaren van 
tafel veegde, en ondertussen op 
7-8 weken (!) een bouwvergunning 
afgeleverd werd, konden de betrok-
ken niets anders dan een verzoek tot 
vernietiging van deze bouwvergun-
ning indienen.
Het gemeentebestuur slaagde erin 
om een bouwvergunning afgeleverd 
te krijgen binnen de 6-7 weken.  
De gemiddelde burger moet dezer 
dagen meer geduld hebben…

Wat vooraf ging
Bij het bekend maken van de plan-
nen, enkele jaren geleden, stelde 
CD&V / NVA  in de OCMW-raad 
voor om een betere locatie te zoe-
ken voor de bouw van seniorenflats 
in Beerzel. 
Het OCMW bestuur onder leiding 
van Lucien Verschoren (OK) heeft 
hier geen oren naar en start met het 

opmaken van plannen om deze flats 
tegen de gevel van de parochiezaal 
te bouwen. 
CD&V / N-VA werkte als reactie 
hierop een folder met uitgewerkt 
alternatief  in de Diepestraat uit. Ze 
verdeelde dit in juni 2010 aan alle 
huisgezinnen in Beerzel. 
Het Open Vld-OK-SP.A gemeen-
tebestuur besliste vervolgens in 
december 2010 om ‘snel-snel’ 
de terreinen aan de Diepestraat 
te verkopen aan de huisvestings-
maatschappij.  Het CD&V-NVA-
alternatief  wordt zó ‘gebruikt’ en 
‘voorgesteld’ als sociaal project. We 
schrijven terecht ‘gebruikt’ want dit 
stond immers niet eens vermeld in 
hun laatste woonactieplan van maart 
2010!
Bij de bouwaanvraag worden heel 
wat bezwaren ingediend, deze 
worden door het gemeentebestuur 
allemaal van tafel geveegd. 

En nu?
De Beerzelse gemeenschap en 
haar verenigingsleven staat dus 
met hun rug tegen de muur.  Hoe 
is het mogelijk dat een OCMW 
& gemeentebestuur kost wat kost 
seniorenflats wil bouwen tegen een 
feestzaal?!  Een slechte locatie mét 
een hoop verkeersdrukte en ook 
sterk verkleinde parking “als kers 
op de taart” voor de toekomstige 
bewoners…..gewoon krankzinnig!

Wat doet CD&V/NVA?
CD&V en N-VA steunen volop alle 
initiatieven en activiteiten om alsnog 
te trachten de afgeleverde bouwver-
gunning te laten vernietigen.  An-
ders zal de parochiezaal op termijn 
gedoemd zijn om te verdwijnen.

Goed om te weten!
Bij ter perse gaan van deze editie 
was de OCMW-voorzitter echter 
druk bezig om vooralsnog een 
compromis uit werken.
Word vervolgd…
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