
Het algemeen bestuur 
van CD&V Putte besliste 
unaniem om Chris De 
Veuster voor te dragen 
als lijsttrekker en kandi-
daat-burgemeester. Zij 
wordt het gezicht van 
een campagne die Putte 
opnieuw een bestuur wil 
geven op maat van de 
inwoners, iedereen inbe-
grepen! 
Lees het hier, op pagina 4!

putte.cdenv.be
InformatIeblad Cd&V - Jaargang 11 - meI - JunI 2012

iedereen inbegrepen

Chris De Veuster: uw
kandidaat-burgemeester 
voor Putte

Op zaterdag 28 januari kleurde de ochtendstond oranje in 
Putte. Een post-it’je op de brievenbus in de typische CD&V 

kleur wees alle Puttenaren de weg naar onze enquête. 
Daarin peilden we naar uw mening over de verschillende 

facetten van leven in Putte. De resultaten vormen straks de 
basis voor een programma dat echt rekening houdt met 

de mensen. En blijkbaar kon u het waarderen dat voor het 
eerst in lange tijd nog eens uw gedacht gevraagd werd. 

De resultaten vindt u op pagina 5 

Uw mening telt 

De resultaten van onze enquête
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In 2000 stapte zij als jonge 
moeder in de lokale politiek. 
Voor haar was dit engage-
ment een logisch vervolg van 
haar studies en haar dagelijks 
werk als consulente. “Aan-
dacht hebben voor mensen 
en hun noden, is in mijn leven 
altijd een grote drijfveer,” 
aldus Chris. “Politiek is voor 
mij een middel om structureel 
mee te werken aan oplossin-
gen voor die noden.”

Het enthousiasme en het engage-
ment van Chris kregen een ruime 
erkenning binnen en buiten de 
partij. Sinds een vijftal jaren is 
zij provinciaal ondervoorzitster 
van CD&V. Op gemeentelijk vlak 
vertegenwoordigt zij de partij in de 
GECORO, PWA en de welzijnsraad. 
“Zo houd ik de vinger aan de pols 
en voel beter wat er leeft in onze 
gemeente,” aldus Chris.

“Wij, CD&V, kiezen voor de uit-
bouw van een bloeiende en warme 
gemeente. Een gemeente waar elke 
inwoner zijn plaats vindt, iedereen 
inbegrepen.”

“Een gemeentelijk beleid dat een 
antwoord geeft op de vele heden-
daagse uitdagingen, met aandacht 
voor de noden en zorgen van deze 
tijd. Een bestuur dat ondersteuning 
geeft waar nodig. Wij kiezen voor 
een beleid waar zorgvuldig omge-
sprongen wordt met het geld van de 
gemeenschap. Een beleid dat terug-
gaat naar de essentie, een beleid dat 
mensen verbindt en kansen creëert 
tot ontmoeting. Een gemeente waar 
mensen graag wonen en komen. Ik 
en CD&V, wij houden van Putte en 
zijn inwoners.”

“Ik ben ervan overtuigd dat door 
goed te luisteren naar mensen en 
hun bekommernissen, je de basis 
legt voor een goed beleid. Zo weet 
je immers waar de pijnpunten zich 
bevinden. Een gemeente besturen 
doe je immers voor en samen met 
de inwoners van je gemeente”, ver-
telt Chris daarover.”

Vandaar dat wij alle inwoners een 
enquête bezorgden. Deze resulta-
ten hiervan vormen mee de aanzet 
van de opmaak van ons “Plan voor 
Putte”.

Chris De Veuster: uw  
kandidaat-burgemeester voor Putte

Naar jaarlijkse gewoonte hield 
CD&V zijn ledenfeest. Naast een 
uitgebreide maaltijd en een ge-
smaakt ontspanningsprogramma, 
was er ook een zeer interessante 
uiteenzetting van Servais Verher-
straeten, Staatssecretaris voor de 
institutionele hervormingen en 
de regie der gebouwen.

Verder maakten zowel onze 
huidige mandatarissen, alsook 
een hele reeks nieuwe kandidaten 
voor de verkiezingen van okto-
ber 2012 hun opwachting.

Ledenfeest van 
CD&V Putte weer 

een spetterend 
succes!
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Vele Puttenaren grepen deze 
kans op inspraak en stuur-
den onze enquête spontaan 
terug. Uw antwoorden ble-
ken bijzonder inspirerend. 
U beperkte zich niet tot het 
aankruisen van “ja”, “nee” of 
“geen mening”... U voegde 
ook uw (vaak ongezouten) 
opmerkingen toe.

Uw mening over het  
financieel beleid 
Het ligt u duidelijk aan het hart dat 
gemeente goed met uw belasting-
geld omspringt. Maar liefst 89% van 
de respondenten antwoordde dat het 
gemeentebestuur de tering naar de ne-
ring moet zetten. Zeker het budget van 
openbare werken moet onder controle 
blijven. 78% zegt duidelijk nee tegen 
overschrijdingen. Uit uw opmerkingen 
blijkt ook dat vooral het nieuwe ge-
meentehuis zwaar op uw maag ligt.

Zo zegt u het:
•  “Bestuur de gemeente als een goed huisvader”
•  “Als er voldoende en vakkundig voorgerekend 

wordt, moeten budgetten volstaan.”
•  “Nieuw gemeentehuis is architecturaal 

gedrocht dat veel te kolossaal is voor de ruimte 
waar het werd neergepoot. Met zo’n kolos 
kan je geen “warm” centrum van het dorp 
bouwen. Om nog maar te zwijgen van de 
verkeersdrukte/parkingproblematiek die 
wordt gecreëerd.”

Uw mening over het  
mobiliteitsbeleid
Blijkbaar bent u het stilstaan grondig 
beu. Maar liefst 81% van de onder-

vraagden vindt dat er meer overleg 
moet zijn met de buurgemeenten om 
de dagelijkse verkeersknoop tijdens de 
ochtend- en avondspits te ontwarren. 
68% roept ook op tot meer gezond 
verstand bij de planning van grote 
projecten door de gemeente Putte zelf. 
En dan is er nog het parkeerbeleid. Het 
feit dat systematisch parkings uit de 
dorpskern verdwijnen, wordt zeker niet 
positief  ervaren. Ook de zwakke weg-
gebruiker vraagt meer aandacht. Fietsers 
en voetgangers zien het vrachtwagen-
verkeer met lede ogen toenemen.

Zo zegt u het:
•  “Spijtig dat voetgangers en fietsers in dorps-

kernen gebruikt worden als verkeersremmer 
(zeker als in die dorpskernen zware vracht-
wagens rijden).”

•  “Er moet overleg komen over mobiliteit met 
de inwoners (handelaars). Er wordt gewoon 
gebouwd ten koste van mobiliteit en par-
kings.”

Leefbaarheid
Als het over de beschikbaarheid van 
bouwgronden en bescheiden wonin-
gen gaat, mag het volgens 44% van de 
respondenten wel wat meer zijn. Uit de 
reacties blijkt ook dat de appartemen-
ten die er de laatste jaren bij kwamen 
niet als een alternatief  gezien worden. 
Integendeel, veel Puttenaren zien ze als 
een verstoring van het landelijk karakter 
van onze gemeente. Komt daarbij het 
drukke verkeer dat steeds zwaarder 
op de dorpskern weegt. Geen wonder 
dat u om groen vraagt. Maar wel voor 
iedereen.

Zo zegt u het:
•  “Er komen te veel appartementen bij waar-

door de indruk ontstaat dat het landelijke 
karakter van ons dorp snel aan het verstede-
lijken is.”

•  “De dorpskernen --> te veel zwaar verkeer 
dat door de dorpskern rijdt = gevaarlijk.”

•  Grasheid is ok. Houden zo. Behoud van 
dorpsgezicht. Beerzel: enige groen is Beerzelberg

Verenigingsleven
De relatie tussen het gemeentebestuur 
en onze verenigingen –in de breedste 
zin van het woord- is niet optimaal. In 
onze enquête bent u alvast duidelijk: 
de gemeente mag aanvullen en coör-
dineren maar mag niet in concurrentie 
gaan met het bestaande verenigingsle-
ven. Maar liefst 79% steunt die stelling. 
En 77% staat ook achter het idee dat 
de gemeente haar beleid regelmatig 
aftoetst met de lokale achterban. Een 
langetermijnpolitiek om vrijwilligers te 
ondersteunen, wordt door 75% onder-
schreven. Dat het daarbij om meer gaat 
dan het ophangen van een spandoek 
blijkt uit de respons. Uiteraard moet de 
gemeente ook oog hebben voor men-
sen die als individu deelnemen aan het 
culturele en sociale leven in Putte.

Zo zegt u het:
•  “Een goed-degelijk structuuruitbouw van 

vrijwilligerswerk is zeer belangrijk want 
vrijwilligers zijn erg gemotiveerde mensen en 
zijn een voorbeeld voor anderen; het is soms 
beter om daarin te investeren dan in overheids-
personeel.”

•  “Gemeente = concurrentie ; dit werkt demoti-
verend voor vrijwilligers.”

•  Er moet een goede samenwerking zijn bij 
evenementen tussen lokale verenigingen 
en de gemeente. Ook evenementen die een 
traditie zijn (zoals de zomerkermis, jaar-
markt, kerstmarkt, putse feesten en zeker de 
carnavalstoet) moeten gesteund en vooral in 
leven gehouden worden door zowel gemeente 
als verenigingen , zij brengen ten slotte een 
leuke sfeer en volk naar Putte wat goed is voor 
welvaart en welzijn op lokaal niveau.

U kan er van op aan dat CD&V Putte 
met deze uitgebreide respons iets doet. 
En dat niet alleen vóór maar ook nà de 
gemeenteraadsverkiezingen.

Uw mening telt  
De resultaten van onze enquête

  Uw 
mening 

telt!
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Iedereen inbegrepen, ook u!
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Eric Meyers
(eric_meyers@skynet.be)
www.putte.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@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/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

Wat betekent “autonome 
ontwikkeling” concreet?
Concreet betekent dit dat het 
gemeentebestuur zelf  zijn ver-
antwoordelijkheid zal moeten 
opnemen bij bouwaanvragen voor 
serres.  Het is trouwens niet de 
vlaamse regering,  maar het Open 
VLD – OK – SP.A gemeentebe-
stuur zelf  dat al in 2006 een aantal 
gebieden in Putte inkleurde voor 
glastuinbouw.  Ieder die in dit 
gebied een glastuinbouwbedrijf  wil 
beginnen of  uitbreiden, kan dus 
een dossier voorleggen ter goed-
keuring bij het lokale gemeentebe-
stuur.  Indien het aan te bevelen is 
om hiervoor bv. een stuk weg of  
gracht te verleggen, dan zal ook het 
gemeentebestuur hierover moeten 
beslissen. 

Daarenboven is het voor CD&V 
zeker zo belangrijk om ook de be-

staande land-en tuinbouwbedrijven 
de nodige ondersteuning en kansen 
tot verdere groei te  blijven geven. 

Het feit dat er niet zal onteigend 
worden voor mega-glastuinbouw-
zones is geruststellend nieuws 
voor vele land- en tuinbouwers uit 
het betrokken gebied. En voor de 
vele eigenaars van (zonevreemde) 
woningen en mensen die bekom-
merd zijn om het behoud van een 
leefbare omgeving.

Kris Peeters bevestigt:  
“Geen onteigeningen voor glastuinbouwzones”
“Een logisch besluit,” vindt CD&V Putte, samen met vele inwoners

Op dinsdagvoormiddag 3 april stuurde Vlaams minister pre-
sident Kris Peeters een persbericht. Het was een bevestiging 
van wat hij op 1 maart al aan de gemeenteraadsleden van 
Sint-Katelijne-Waver en Putte mondeling had meegedeeld, 
een vergadering waarop Open VLD burgemeester Gys-
brechts niet wenste aanwezig te zijn…
“Het spoor om via autonome ontwikkeling, zonder ontei-
geningen, extra ruimte te vinden voor glastuinbouw, is het 
meest aangewezen scenario om in de omgeving van Putte 
en Sint-Katelijne-Waver nog extra mogelijkheden te vinden 
voor de ontwikkeling van glastuinbouw,” Aldus Kris Peeters.


