
 
"Respect voor elke inwoner,
 blijft voor mij altijd het 
uitgangspunt in mijn 
politiek doen en laten." 
Chris De Veuster

Bolle Boom, prestige- of 
verkiezingsproject?

Dat de Buitenschoolse kinderopvang 
'De Bolle Boom', dringend aan 
renovatie toe was, daar bestaat geen 
twijfel over. In 2014 werd dit project 
door onze toenmalige CD&V 
schepenen al opgestart.
 
Toch maakt CD&V Putte kanttekeningen bij 
de huidige uitvoering van dit project.
 
Open VLD/N-VA  leggen  een plan op tafel dat 
bestaat uit een nieuwbouw met op het 
gelijkvloers de kinderopvang én op de 1ste 
verdieping een polyvalente zaal.  Het  college 
weet nog  niet voor wie of wat deze ruimte zal 
dienen. Volgens CD&V is er in Grasheide geen 
vraag naar een extra polyvalente zaal. 
Wat wel zeker is, is dat de bovenverdieping 
de kostprijs serieus de hoogte in jaagt naar 
een geraamde kostprijs van bijna 1.1 miljoen 
euro. Latere onderhoudskosten dan nog niet 
in rekening gebracht. Dit is geen behoorlijk 
noch verantwoord financieel bestuur. 

Bij de eerste stemming op de gemeenteraad 
werd er een onvolledig dossier voorgelegd. 
Het bijzonder bestek, een document dat de 
technische beschrijving en de kostprijs  
omvat, ontbrak. Een project van deze 
omvang zou volgens CD&V wel met wat 
meer zorg mogen behandeld worden.

De financiële omwenteling die CD&V begin deze legislatuur (2013) heeft ingezet  
wordt verder zichtbaar in de rekening van 2015. Deze sluit af met een positief 
budgettair resultaat van 7,8 miljoen euro. 
In het aangepaste meerjarenplan dat in november werd gestemd, is dit positief resultaat  al 
bijna volledig opgesoupeerd aan extra investeringen(3 miljoen euro)  en een kleine lasten-
 verlaging. Ook  is de kost van de dagelijkse werking  met 2 miljoen euro verhoogd ten opzichte 
van  wat er in 2014 door CD&V  werd besteed.

Wij horen regelmatig dat er in het verleden 
steeds overdreven negatief geoordeeld werd 
over de financiële toestand eind 2012. Even ter 
herinnering : begin 2013 bedroeg de schuld per 
inwoner 1937 euro en was er een tekort in de 
dagelijkse werking van 2,7 miljoen euro. 

Om deze negatieve trend te keren werden de 
uitgaven sterk gedrukt en anderzijds de 
inkomsten verhoogd. Door deze ingrepen werd 
er, zoals door CD&V gepland, opnieuw zuurstof 
gecreëerd om nieuwe investeringen mogelijk te 
maken zoals bv heraanleg kerkplein Putte 
centrum,  BKO De Bolle Boom te Grasheide,  ...

Dankzij andermans inspanningen resultaten 
boeken om dan 'te dure' investeringsprojecten 
aan te kondigen is natuurlijk zeer gemakkelijk. 
 
Goed beleid kenmerkt zich echter in het 
zuinig omspringen met gemeenschapsgeld !

ALS EEN GOEDE 
HUISVADER DE CENTEN 
BEHEREN 

CD&V Putte 
COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking 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:
Chris De Veuster, fractieleidster gemeenteraad 
Eric Meyers, voorzitter 
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/CD&V putte
Website :
puttecdenv.be

in Putte
putte.cdenv.be
Wijblad  van CD&V-Putte jaargang december 2016

De parking achter het gemeentehuis, 
de restauratie van de waterpomp in 
Beerzel, de Apolloniakapel in Peulis, de 
Putte bon, de zomerterrassen, 
speelplein Grasheide, ...
 
CD&V heeft er voor gezorgd dat met 
beperkte middelen ook grootse zaken 
kunnen gerealiseerd worden ! 
 
Terug een gezonde financiële situatie 
creëren, stond vooraan in onze 
verkiezingsprogramma van 2012. 
Wel, de schuldenlast per inwoner is 
bijna 200 euro gedaald dankzij CD&V !

 CD&V zal blijven ijveren voor een 
maatschappij waar plaats is voor iedereen. 
Wij passen voor een politiek waar mensen 
tegen mekaar opgezet worden. 

Heb je zin om onze ploeg te versterken of ben 
je geïnteresseerd om meer te weten over de 
partijwerking? 
Aarzel dan niet om een mailtje te sturen naar
info@puttecdenv.be  

Lid worden van CD&V Putte kan door een 
mail te sturen naar 
roger.janssens@puttecdenv.be
of via onze mandatarissen. Ledenfeest 2016 samen met 

Nationaal  Jong CD&V voorzitter Wim Soons           
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Volgens  CD&V Putte is de leefbaarheid 
van een dorpskern  een  totaalplaatje, 
waar de aanleg van het kerkplein een 
onderdeel van is. 
Het plan van CD&V was om het centrum 
aantrekkelijker te maken, met ruimte voor 
groen en ontspanning,  winkels,  enz. Ook het 
verkeersbeleid zou grondig bekeken worden.

In 2015 werd het budget, dat door CD&V 
voorzien was voor de heraanleg van het 
kerkplein, uit het meerjarenplan geschrapt 
door het huidige bestuur. Midden 2016 
verscheen dit terug op tafel!
V e r k i e z i n g s s t u n t ?  

Op de raadscommissie, een overlegorgaan 

tussen alle partijen, werd de heraanleg 
besproken. CD&V  heeft hier constructief  
aan meegewerkt en het louter 'hertekenen 
van parkeerplaatsen' kunnen omvormen 
naar een plein dat een combinatie is van 
parkeren en groen.  

Het oorspronkelijke mobiliteitsplan dateert  
van oktober 2009. In september 2015 werd dit 
plan van onder het stof gehaald om te 
actualiseren. De communicatie naar en 
inspraak van de bevolking  was blijkbaar 
geen prioriteit. Niettegenstaande de 
invoering van een vrachtroute toch een 
belangrijk dossier  is.   

En het kan nog erger, de aanpassing van het 
plan gebeurde zeer onzorgvuldig. Men 
spreekt van kruispunten die niet bestaan, 
afsluitingen en fietsstallingen die reeds 
 meer dan 1 jaar gerealiseerd zijn. 

Het parkeerbeleid is uitgewerkt op basis van 
tellingen van 2013 m.a.w. de parking aan het 

gemeentehuis was toen nog niet aangelegd. 
De parking aan de parochiezaal werd   
nergens vermeld evenals verschillende 
andere parkeerzones.   

Tevens  vindt CD&V  dat er moet nagedacht 
worden om kort en lang parkeerders te 
scheiden om de dorpskern leefbaar te 
maken. Ook voor het vrachtroutenetwerk 
ontbreken maatregelen voor bv. de 
vrachtroute via Tinstraat, Leuvensebaan en 
Schrieksesteenweg. 

CD&V Putte is terecht bezorgd. Zeker na de 
paaltjesproblematiek in Peulis. Dat project is 
totaal verkeerd aangepakt , met als resultaat 
een verdeelde  dorpsgemeenschap. 

Onze CD&V fractie is de voorbij 
maanden wat gewijzigd. Zowel in de 
gemeenteraad als in de OCMW raad 
werden nieuwe leden geïnstalleerd.
 
Foto :  Greta Van Asbroeck, Yannick 
Rombauts, Mieke Fransen, Bart Lambrechts, 
Chris De Veuster, Joris Casteels, Josepha Van 
de Vliet, Roger Janssens, Rina Van Looy, Inne 
De Wachter 

Gemeenteraad
Op de gemeenteraad van 21 januari 2016 
legde  Inne De Wachter, 23 jaar, de eed af  als 
nieuw gemeenteraadslid voor CD&V.
Inne is geboren en getogen te Grasheide. 
Gewezen chirolid en nu nog zeer actief als 
saxofoniste bij de fanfare Deugd Verheft. 
Beroepshalve is Inne leerkracht lager 
onderwijs. 
Drie jaar geleden heeft ze de stap in de politiek 
gezet en zetelde in de OCMW raad. Nu krijgt 
ze de kans om ervaring op te doen in de 
gemeenteraad,  een kans die ze met beide 
handen  aangrijpt. 

Tijdens de gemeenteraad van 28 april 2016 
heeft Bert  Christianen zijn  mandaat als 
gemeenteraadslid neergelegd, na meer dan 
14 jaren in de gemeenteraad gezeteld te 
hebben.   Hij was al die tijd niet alleen de 

aanspreekbuis voor de inwoners van Peulis, 
maar ook voor vele anderen. 
Bert werd opgevolgd door Joris  Casteels.  
Joris is geboren in 1982 en  Master in de 
Industriële Wetenschappen Chemie, 
daarnaast serveert hij u ook regelmatig 
lekker eten in een Puts restaurant. Joris is 
actief lid van diverse verenigingen.

 
OCMW raad
Inne werd in de OCMW raad opgevolgd door 
José De Wit. José is al jaren een vaste waarde 
in onze partijwerking. Ook  vorige legislatuur 
was zij  OCMW raadslid.

“ Wij heten onze nieuwe 
gemeenteraadsleden Inne en 
Joris en nieuw OCMW raadslid 
José, van harte welkom in onze 
CD&V fractie”
Chris De Veuster 

AGB 
De CD&V delegatie in de 2 AGB raden 
blijft ongewijzigd. Bart Lambrechts is  
CD&V afgevaardigde in AGB publiek.   
Bruno Geets zetelt in AGB privé.
 

ONZE
MANDATARISSEN

Positief als het kan, 
kritisch als het moet, 
zo houden wij het 
gemeentelijk beleid 
voor u in de gaten !
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Nieuwjaarsreceptie CD&V Putte  
         zondag 22 januari 2017  

KRACHTDADIG BESTUUR 
OF VERKIEZINGSSTUNT ? 
Bestaand mobiliteitsplan onvolledig  en zonder visie 

Ontwikkeling dorpskern Putte

Weetjes .... 
  

• Jong CD&V Putte maakte pap voor de 
leiding van jeugdverenigingen tijdens 
"de dag van de jeugd"

• Ondanks de jobstudenten-stop is er 
een jobstudent met hoogdringendheid 
aangenomen. Voor de zoon van een 
mandataris kan er blijkbaar iets meer.

• In het nieuwe mobiliteitsplan is er een  
ondergrondse parking  voorzien aan 
het gemeentehuis. Blijkbaar “vergat” 
men de oude plannen te schrappen, 
want de nieuwe parking ligt al wel jaren 
bovengronds

• Putse senioren hebben tijdens de 
laatste seniorenreis uren met een boot 
gevaren, jammer genoeg zonder enige 
uitleg over de omgeving.  Een gemiste 
kans om het interessant te maken.

• Tijdens een gemeenteraad durven 
sommige schepenen de woorden 
'sukkel' en  'marginaal'  uitspreken als 
het over de Putse inwoner gaat.Een 
beetje respect is zeker gewenst!

• Op onze  jaarlijkse BBQ  zijn er ongeveer 
210 personen komen eten

• CD&V ploeg  werd 5de tijdens de quiz 
van KLJ Beerzel. Proficiat !  

• Vogelstraat, de nieuwe infrastructuur is 
al zwaar beschadigd voor de definitieve 
oplevering. Dit is het gevolg van te 
weinig wisselstroken, te korte 
versmallingen.  Wie gaat deze extra 
kosten betalen ? CD&V vraagt volledige 
transparantie in dit dossier. Open VLD/
N-VA  gaan hier echter niet mee 
akkoord.  Wij blijven dit opvolgen !
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Kerkplein Putte-Centrum




