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Parkeerplaats achter 
gemeentehuis blijft
behouden!
Lees het hier, op pagina 4!



Meerdere keren werd door de drij-
vende kracht achter de club, Leon 
Vercammen, het probleem van de hoge 
energiekosten aangehaald bij het vorige 

bestuur (lees voorzitter van de club) 
maar er werd niets aan gedaan.  Wij wil-
len dit wel doen. 

De facturen van elektriciteit werden 
nagekeken en er werd contact opgeno-
men met Eandis.  Deze bekijken ook 
de mogelijkheid van een jaarlijkse me-
teropname ipv een permanente meter-
opname.  Dankzij de aanpassing van de 
tariefstructuur vanaf  01/04/2011 zal er 
sowieso al een terugbetaling gebeuren.  

De schulden zullen na 3 jaar volledig 
moeten afgebouwd worden.  De raad 
van bestuur van de AGB moet hiervoor 
haar goedkeuring nog geven.

In de toekomst zal het complex ook 
verhuurd/ter beschikking kunnen 
gesteld worden voor verenigingen, 
particulieren of  bedrijven.

Een belangrijke factor bij deze keuze 
waren de kosten nodig voor het uitvoe-
ren van de omgevingswerken indien het 
voorgestelde project zou doorgevoerd 
worden. Met een geraamde kostprijs 
van liefst €700.000, opgemaakt in de 
vorige legislatuur , zou de €950.000 die 
de gemeente kon ontvangen van de 
huisvestingsmaatschappij vlug opge-
soupeerd zijn. Bovendien betaalt de ge-
meente jaarlijks een huur van  €33.000 

voor de parkeerplaatsen. Een bedrag 
dat met de doorvoering van het project 
van de huisvestingsmaatschappij zou 
moeten blijven betaald worden, gezien 
er  slechts een twintigtal vrije parkeer-
plaatsen beschikbaar zouden zijn voor 
de inwoners van Putte. Deze parkeer-
plaatsen zou de gemeente tevens niet 
in eigen beheer krijgen, maar ieder jaar 
extra moeten huren voor een bedrag 
van €10.500 per jaar. 

Vandaar het logische en weldoordachte 
besluit van het huidige gemeente-
bestuur om het terrein achter het 
gemeentehuis te behouden. En deze 
open ruimte in te vullen als parking. 
Een keuze voor de toekomst;  deze 
parkeerplaatsen blijven immers volledig 
in eigen beheer en de huur van extra 
parking kan geschrapt worden. Moge-
lijks verhuurt de gemeente een aantal 

De nieuwe meerderheid CD&V/
NV-A heeft beslist om de grond 
achter het gemeentehuis niet te 
verkopen, maar te opteren voor 
een volledig nieuwe parking. Na 
een grondige studie van het dos-
sier is gekozen voor een lange 
termijn aanpak om op die manier 
de toekomst te verzekeren.
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Langetermijn-
analyse brengt 
positief licht 
voor grond 
achter NAC

Samen zoeken naar een oplossing 
voor BO Beerzel

Onlangs werd er door burgemeester De Veuster, schepen 
Bart Lambrechts en 2 schepenen van NV-A samen gezeten 
met een afvaardiging van BO Beerzel om een oplossing te 
zoeken om hun achterstand van 53.000 euro aan de AGB 
terug te betalen.
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Tabel: Investeringsanalyse grond achter gemeentehuis: kosten omgevingswerken indien verkoop geraamd op 700.000 euro

Doorvoeren van project jaar 1 jaar 2 jaar 3 … jaar 18 jaar 19 jaar 20

Omgevingswerken -€ 700.000

Huur parking van SHM -€ 10.500 -€ 147.000 -€ 10.500 -€ 10.500 -€ 10.500

Huur parking aan Kelvik -€ 33.000 -€ 33.000 -€ 33.000 -€ 462.000 -€ 33.000 -€ 33.000 -€ 33.000

Verkoop € 950.000

Totaal € 217.000 -€ 33.000 -€ 43.500 -€ 609.000 -€ 43.500 -€ 43.500 -€ 43.500

Totaal 20 jaar -€ 599.000

Niet doorvoeren project jaar 1 jaar 2 jaar 3 … jaar 18 jaar 19 jaar 20

Aanleg parking -€ 400.000

Kost aflazen -€ 287.074

Kost advocaat -€ 2.290

Schrappen huur parking € 11.000 € 33.000 € 462.000 € 33.000 € 33.000 € 33.000

Verhuur aan SHM € 117.600 € 8.400 € 8.400 € 8.400

Totaal -€ 689.364 € 11.000 € 33.000 € 579.600 € 41.400 € 41.400 € 41.400

Totaal 20 jaar € 58.436

parkeerplaatsen  hiervan later door 
aan de sociale huisvestingsmaatschap-
pij (geraamde jaarlijkse opbrengst van  
€8400 huur) voor  de nog te ontwikke-
len sociale verkavelingen in de Waverlei. 
Als we de rekensom maken op een 
termijn van 20 jaar, is het saldo positief. 
Bovendien blijft de grond in ons bezit. 
De waarde hiervan zal nog toenemen. 
Als dit alles in rekening wordt gebracht, 
zou het aanleggen van parkeerplaatsen 
achter het gemeentehuis na 20 jaar een 
positief  saldo teweegbrengen (zie ook 
tabel onderaan). 

De niet ontvangen €950.000, zou enkel 
op korte termijn de begroting opge-
smukt hebben. De hoge schuldenlast, 
gegroeid in de voorbije jaren, wordt 
hierdoor niet structureel aangepakt. Op 
de keper beschouwd zou men kunnen 
zeggen dat de kosten voor  de stopzet-
ting van het project van €287.074 niet 
hadden moeten betaald worden, indien 
de analyse tijdens de vorige legisla-
tuur grondig was gebeurd en het lange 
termijn denken voorop gesteld.

Er wordt al eens gezwaaid met een be-
drag van 4 miljoen euro subsidie dat de 
gemeente zou mislopen. Zeer kort door 

de bocht ! Dit bedrag werd toegekend 
aan de Huisvestingsmaatschappij inge-
val ze deze huizen zouden zetten. 

Onderstaande tabel geeft voor de 
volledigheid de vergelijking tussen het 
doorvoeren van het project van de 
huisvestingsmaatschappij (bovenste 
tabel) en het aanleggen van een par-
king achter het gemeentehuis (onderste 
tabel) wanneer een periode van 20 jaar 
in beschouwing wordt genomen. Merk 
hierbij op dat, indien het project van de 
sociale huisvestingsmaatschappij zou 
worden doorgevoerd, en de omge-
vingswerken lager uitvallen dan begroot 

(bijvoorbeeld €300.000), de keuze voor 
de parking achter het NAC nog steeds 
voordelig blijft. Bovendien is rekening 
gehouden met het feit dat, bij door-
voering van het project van de huis-
vestingsmaatschappij, een bedrag van 
€10.500 slechts aan de sociale huisves-
tingsmaatschappij wordt betaald indien 
het project na 2 jaar zou worden afge-
rond om de eerlijkheid van de voor-
stelling te waarborgen.  Omgekeerd 
werd er vanuit gegaan dat het contract 
met de eigenaar van de parking die de 
gemeente nu huurt, wordt stopgezet op 
1 januari 2014 waardoor in jaar 2 een 
bedrag van €11.000 wordt bespaard.

3 redenen voor de stopzetting
1. Zelfs na deze subsidiering en de 
maandelijkse te ontvangen huur zou 
het OCMW Putte gedurende 20 jaar  
financieel moeten toeleggen, voor een 
som van 30.000 euro/jaar!  
Van een financiële kater gesproken!

2. Projecten van deze grootorde, kan 
men beter laten realiseren in samenwer-

king met een andere partner of   door 
de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 
Wonen (VMSW).

3. In het verleden hebben verschillende 
lokale verenigingen hun ongerustheid 
geuit over de geluidshinder bij fuiven.  
Is de bouw van de seniorenwoningen 
tegen de muur van de parochiezaal dan 
wel een goede zaak?

Voldoende alternatieven aangebracht 
door de Huisvestingsmaatschappij zijn 
in het vooruitzicht zoals oa Diepestraat 
Beerzel . Bij deze laatste is de start van 
de werken voorzien einde 2013 en zul-
len er in totaal 14 nieuwe seniorenwo-
ningen gebouwd worden.
 Zoals u kan merken laten wij onze 
senioren zeker niet in de kou staan!

Stopzetting seniorenwoningen achter 
Parochiezaal Beerzel
Tijdens de OCMW raad van 04/04/2013 werd er beslist het dos-
sier van de bouw van de seniorenwoningen stop te zetten.  Het 
vorige OCMW bestuur had de intentie om van dit project een stuk 
zelf te financieren, naast de subsidies verkregen  van de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen.  MAAR, het vorige bestuur had 
blijkbaar zijn huiswerk niet goed gemaakt .  
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Adviesraden on-
dertussen allemaal 
opnieuw van start
Bij de start van een nieuwe 
bestuursperiode hoort ook de 
invulling van de nieuwe ad-
viesraden. Er werd een oproep 
gelanceerd en ondertussen zijn 
de raden allemaal geïnstalleerd 
en van start gegaan. 

In de jeugdraad wordt er volop gewerkt 
aan de herwerking van de subsidieregle-
menten. 
Door de afschaffing van de papiersla-
gen wordt er een nieuwe subsidie inge-
voerd waardoor de jeugdverenigingen 
nog steeds inkomsten zullen krijgen. 
Om deze subsidie op een goede manier 
ingevuld te krijgen, is de raad van de 
jeugd en de verenigingen noodzakelijk. 

Hoewel de afschaffing van de papier-
slag kwam als een donderslag bij hel-
dere hemel, bleek dat door een goede 
samenwerking met verenigingen en 
bestuur een haalbare oplossing kon ge-
vonden worden.  Een bewijs dat praten 
werkt en dat adviesraden nodig zijn!

Voor sociale projecten
De nieuwe meerderheid CD&V / NV-A besliste in januari om het 
dossier sociale woningen achter het gemeentehuis en de bouw 
van de seniorenwoningen tegen de parochiezaal stop te zetten. 

Het stopzetten van deze projecten,wat 
op veel protest stuitte, wil niet zeggen 
dat we geen sociale woningbouw willen.
Integendeel, ook wij willen en zullen, 
tegen 2020 het opgelegde aantal sociale 
woningen kunnen realiseren in onze 
gemeente.
Op dit moment voorzien we al in 31 
huurwoningen.  Door  aanvang van de 
projecten Molenveld, Bareelstraat en 
Hoogstraat zullen er tegen 2015 zeker 
65 huurwoningen en 36 koopwoningen 

bijkomen. In de Waverlei ( het oude 
klooster)  zullen er nog 25 sociale huur-
woningen gezet worden.
Ook op nieuwe verkavelingen gepland 
op de Koningsbaan, Hollestraat, Aca-
ciaweg en Bakkerijweg zullen er samen 
ongeveer 8 sociale huurwoningen en 22 
koopwoningen aangeboden worden.  
De realisatie van deze projecten is in 
handen van de Huisvestigingsmaat-
schappij Heist-op-den Berg / Putte.

Initiatieven voor en door
onze inwoners steunen wij ten volle
Een geslaagde editie van “Bekoorlijk 
Putte”, het gezamenlijk zangconcert 
van onze 6 Putse koren,  in de kerk van 
Grasheide, leverde een mooi bedrag op 
voor de parochie en het koor Weergalm.

Samen met de vereniging “Vriendenkring 
WO II” werd van de openingsavond van 
hun expo Kamp 44 een internationaal 
gebeuren gemaakt. Een delegatie van 
de Amerikaanse ambassade, een aantal 
Putse laatste getuigen en de zoon van 
een Amerikaanse gesneuvelde  werden 
op het gemeentehuis ontvangen en na-
men deel aan de openingsceremonie.

Met trots zetten Schepen Mieke Fransen 
en raadslid  Greta Van Asbroeck hun 
schouders onder de bebloemingsactie. 
Voor ieder Puts gezin zijn bloemenzaad-
jes voorzien om de eigen tuin, en alzo 
onze ganse gemeente, mooier te maken. 

Wie wil kan zelfs deelnemen aan een 
wedstrijd.

In het feestjaar rond Jozef  Weyns 
verwachten we in September  talrijke 
bezoekers voor het derde maïsdoolhof  
aan Ter Speelbergen. Naast Kempens 
Landschap,  de familie van Jozef  Weyns, 
buurgemeente Heist Op Den Berg is 
ook zorg-vzw Emmaüs  partner van dit 
project. 

Dienstencentrum “Het Lijsternest” 
kende een succesvolle start van haar 
aanbod van warme maaltijden. Vrijwil-
ligers hadden gezorgd voor bloemen, 
muziek, hielpen achter de toog en bij de 
afwas. Veel volk, veel sfeer, lekker eten 
en samen de handen in elkaar slaan om 
er een succes van te maken, dat is waar 
het om gaat in een dienstencentrum.


