
Om de energiedoelstellingen van 
2020 te halen moet er vandaag volop 
ingezet worden op hernieuwbare 
energie. CD&V en Groen vroegen om 
een engagement van de gemeente om 
het "zonnedelen" mogelijk te maken.  
Open VLD en  N-VA gingen er niet op in.  

Niet  iedereen heeft  een geschikt dak  om  
zonnepanelen te plaatsen. Door het 
"zonnedelen" principe kan men  overgaan
tot het gemeenschappelijk gebruik van 
zonne-energie. Wie  mee investeert in de 
installatie zal dit  verrekend zien in de 
eigen individuele energiefactuur. 

CD&V en Groen stelden daarom voor :
■  een   inventaris   opmaken   van   alle 
gemeentelijke daken waar zonnepanelen 
mogelijk zijn  
■  investeren in  het plaatsen van panelen op  
deze  gemeentelijke gebouwen
■  de praktische organisatie van zonnedelen 
opstarten 
■  in tweede fase, andere partners , bedrijven
en  particulieren actief benaderen om ook 
hun daken ter beschikking te stellen om zo 
het zonnedelen  maximaal te  benutten.

Maar het huidig bestuur ging niet in op
onze vraag.  Dat is voor ons onbegrijpelijk!

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Eric Meyers, Chris De Veuster
ericmeyers@puttecdenv.be
chrisdeveuster@puttecdenv.be
putte.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
fb.com/CD&V putte 

in Putte
Putte.cdenv.be
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CD&V-GROEN,
een broodnodig 
alternatief 
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Samen kijken CD&V en GROEN  
resoluut vooruit.

Achter de schermen wordt er hard  
gewerkt  aan een plan voor een 
warmere gemeente, waar het sociale 
weefsel veel beter  ondersteund wordt.

Op gebied van ruimtelijke ordening 
gaan we voor duurzame projecten. 
Ook extra ondersteuning geven aan 
diegene die het nodig hebben is voor 
ons een belangrijk onderwerp.

 JA, het kan anders. JA, het moet anders.
En dit alles in samenspraak met onze 
inwoners, participatie zal de leidraad 
zijn door ons programma.

Een plan, niet alleen voor morgen 
maar ook voor overmorgen.  Dat zijn 
we onze kinderen en kleinkinderen 
verplicht. 

Eric Meyers , 
voorzitter CD&V PUTTE

CD&V - Groen Putte

Puttenaar vertrouwt het bestuur niet

CD&V Putte in beeld

ZONNEDELEN IN PUTTE, 
WIJ  ZIJN VOOR!



Chris De Veuster van CD&V 
trekt de lijst als kandidaat-
burgemeester. Marc Jaspers van 
Groen vult de tweede plaats in.
Roger Janssens(CD&V) is
 lijstduwer.

CD&V en  Groen Putte 
bundelen de krachten en 
trekken op 14 oktober 
samen naar verkiezingen.

Kom op tegen Kanker
De wereld staat stil als je de diagnose 
kanker te horen krijgt. Angst, verdriet, 
onmacht,  waarom ik? Door  KOTK is er 
meer wetenschappelijk onderzoek 
mogelijk dat zorgt voor hogere over- 
levingskansen en meer levenskwaliteit 
voor de patiënt en hun naasten. CD&V  
draagt hier graag een steentje toe bij. De 
opbrengst van de azalea verkoop, op de 
plantenbeurs, bedroeg 800 euro en de met 
centjes gevulde Rospot woog 6 kilo. Wil je 
nog steunen? Dat kan op   BE03 4886 6666 
6684, mededeling '110284229+GIFT'. 
Dankzij uw bijdrage  komen we een stapje 
dichter bij minder kanker, meer genezing.

Met het kartel CD&V-Groen Putte 
willen we tegenwicht bieden aan het
het huidige bestuur van Putte. Onze
gezamenlijke verontwaardiging  
over de stijl van besturen en de 
invulling van het huidige beleid, 
maakte het duidelijk:
CD&V-Groen Putte is het antwoord
op de vraag naar een eerlijker en 
correcter bestuur voor de 
gemeente. 
 
Onze partijen delen  meerdere stand-
punten en waarden. Daarnaast voelen ze 
dat er bij de inwoners van alle 
deelgemeenten een grote behoefte is aan 
een open, positief alternatief voor de 
manier waarop Putte momenteel  
bestuurd  wordt. Door de handen in 
mekaar te slaan, wil CD&V-Groen Putte de 

gemeente opnieuw omvormen tot een 
plek waar elke Puttenaar oprecht trots op 
is.
 
Chris De Veuster : 'We beseffen dat een 
doorgedreven samenwerking de best 
mogelijke garantie geeft om onze 
toekomstvisie voor de gemeente waar te 
maken. Wij willen mensen verbinden en  
zijn er rotsvast van overtuigd dat 
CD&V-Groen Putte hier het verschil kan 
maken.’   
Naast de focus op een open beleid, dat 
inwoners en verenigingen zo veel mogelijk 
wil betrekken bij projecten, wil CD&V-
Groen Putte ook volop inzetten op 
kwaliteit van leven en duurzaamheid. Het 
creëren van veilige buurten en een warme 
thuis voor iedereen staan ook hoog op het 
lijstje.  

Het weinig vertrouwen in de  huidige 
Open VLD - N-VA  meerderheid is ook 
begrijpelijk. Enkele voorbeelden : 

Addertje onder het financiële gras
Met cijfers kan je veel aantonen, maar ook 
veel verbergen. Het is inderdaad zo dat de 
schuldgraad van onze gemeente en de 
belastingen dalen, maar wist u ook dat deze 
belastingen nog steeds hoger liggen dan 
eind 2012? Beweren dat het eind 2012 
allemaal niet zo erg was is dan ook wat te 
kort door de bocht, want het zijn uiteindelijk 
de inwoners van onze gemeente die de grote 
schuldenberg uit het verleden moeten 
betalen!
Spijtig moeten we vaststellen dat er vandaag 
opnieuw niet nauw naar het geld wordt 
gekeken, getuige hiervan is de kinderopvang 
in Grasheide waarop een tweede verdieping 
wordt geplaatst zonder bestemming. 
Omdat er ook  vaak wordt vergeleken met 
de schulden eind jaren 2000 onder Roger 
Janssens(CD&V), vinden jullie hierboven 
een tabel  dat een heel ander beeld 
weergeeft. 

Gemeenteraadsleden voorgelogen 
Op onze vraag naar de reden van een 
onaangekondigd vervroegd sluitingsuur, 

van de gemeentelijke diensten lieten de 
burgemeester en schepenen uitschijnen dat 
ze het niet wisten hoewel zij de opdracht tot 
vervroegd sluiten hadden gegeven. Het 
college van burgemeester en schepenen 
liegt zonder enig verpinken de hele 
gemeenteraad voor. 

Aansluiting statiegeldalliantie in de strijd 
tegen zwerfvuil. 
In de statiegeldalliantie zitten milieu-
organisaties, bedrijven, lokale overheden en 
burgerinitiatieven. Samen roepen ze  op  om 
structurele en eerlijke oplossingen door te 
voeren zoals statiegeld op alle PET-flessen 
en blikjes.  Via de pers pakte N-VA  schepen 
van milieu uit met de aansluiting van onze 
gemeente bij deze alliantie. Een goed 
initiatief, waar wij mee willen achterstaan.  
Maar, nergens vonden wij hierover een 
officiële beslissing. Dus namen CD&V en 
Groen het initiatief om de  aansluiting te 
bevestigen met een gemeenteraads-
beslissing. Tot onze verbazing keurde het 
huidig bestuur ons voorstel én een 
initiatief van hun eigen  N-VA schepen niet 
goed en stemden tegen de aansluiting. 
M.a.w. een staaltje van 'fake news' . 

www.huizenvanhetkind.be

Huis van het Kind  
CD&V en Groen stellen oprichting voor. 
Als CD&V vinden wij het belangrijk dat 
jonge gezinnen ondersteund worden. In 
het  Huis  van het Kind kan men terecht met 
alle vragen over kinderen en jongeren. 
Ouders kunnen er deelnemen aan 
activiteiten en ervaringen uitwisselen.
De Vlaamse Overheid  voorziet nu 
subsidies  aan de gemeenten om dit 
samenwerkingsverband te realiseren.  
Maar  helaas ging de meerderheid niet in 
op ons voorstel.

Van links naar rechts : Bruno De Graef (voorzitter Groen), Marc Jaspers (Groen), Chris De Veuster (CD&V kandidaat-burgemeester), Roger 

Jannsens  (CD&V lijstduwer), Jorn Torfs(Groen) en Eric Meyers (voorzitter CD&V)

PUTTENAAR HEEFT GEEN 
VERTROUWEN IN BESTUUR 
In de “Gemeentemonitor van de Vlaamse Overheid”   is er  een vraag naar het vertrouwen 
van de burger in zijn gemeentelijke overheid. Putte staat op de laatste plaats in de
provincie Antwerpen  en op plaats 298 van alle 307 Vlaamse gemeenten! 
 (bron : gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be)




