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Graag jou 
steun voor onze 

kandidaten uit 
Putte op 26 mei!

COLOFON

Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Verking in onze gemeente? Of heeft u 
een suggestie voor at beter kan? arzel niet en 
ga de conversatie aan!

U lokale contactpersoon:
Eric Meyers
(eric.meyers@puttecdenv.be)
puttecdenv.be

Volg ons op Facebook:
.facebook.com/Putte.cdenv

U nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
etstraat 89 - 1040 Brussel
.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid orden van CD&V is heel eenvoudig:
.cdenv.be/ie-zijn-e/doe-mee/
lid-orden
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Beste lezer,

Zoals je op blz. 2 kon lezen levert  Putte 2 sterke 
kandidaten voor de verkiezingen op 
26 mei.  Chris De Veuster staat als
3de opvolger op de lijst voor de Kamer, 
Bart Lambrechts op plaats 22 voor het 
Vlaams Parlement. Chris en Bart – ga ervoor!  
Steun jij ze ook op lijst nr. 10?

Ondertussen zijn onze gemeenteraadsleden  
stevig uit de startblokken geschoten.  
Al 2 toegevoegde punten werden tijdens 
de     gemeenteraad     unaniem      goedgekeurd:
de inrichting van sterrenweiden voor levenloos 
geboren kindjes en het zorgen  voor geluidsarm 
vuurwerk, ten behoeve van het dierenwelzijn.

Wist je dat je de gemeenteraad de dag  nadien 
thuis kunt beluisteren? Via deze link
https://www.putte.be/gemeenteraad is dit   
mogelijk. Zeker eens doen!

Onze "Kom Op Tegen Kanker" actie op de 
Plantenbeurs te Grasheide was voor het 3de jaar 
op rij een succes. Alle azaleas vonden een nieuwe 
thuis!  Dank je wel aan al onze kopers en 
verkopers dankzij jullie kunnen we een mooi 
bedrag overmaken  aan "Kom Op Tegen Kanker" 

Tenslotte, heeft u zin om mee te werken aan het  
gemeentebeleid of wilt u onze lokale
partijwerking op een andere manier  
ondersteunen. Laat het ons dan weten!

                  Eric MEYERS

CD&V-VOORZITTER N HET OORD
ERIC MEYERS

In de gemeenteraad krijgen routiniers 
Chris De Veuster(fractieleidster), Roger 
Janssens, Greta Van Asbroeck, 
Mieke Fransen,  Inne De Wachter,
Bart Lambrechts en Yannick Rombauts 
het gezelschap van jong geweld dat zich 
Wendy Dyck,  Maarten Op de Beeck en 
Glenn Smets laat noemen. Voor Groen 
schuift Katja Lepee aan in het halfrond.

Daarnaast zullen Chris Lambrechts, Joris 
Casteels en Jorn Torfs (Groen) het beste van 
zichzelf geven in het bijzonder comité 
sociale dienst (vroeger OCMW).
In de AGB's zullen Eric Meyers(privé) en 
Wendy Dyck(publiek) zetelen.

Enthousiasme bij de nieuwelingen kan er 
natuurlijk niet komen zonder de 

inspirerende aanmoedigingen van hun 
voorgangers. Daarom een welgemeend 
dankjewel aan mensen die met 
hun jarenlange inzet mee aan 
"de weg vooruit" hebben getimmerd.
Dit zijn Josepha Van de Vliet, Danny De 
Vocht, Guido Straetmans, José De Wit, 
Evi Somers en Bruno Geets.

KLR VOOR 6 JR 
POSITIEVE KLITEIT!
Onze nieuwe ploeg is jong, vrouwelijk en dynamisch. De cijfers liegen 
niet: 6 op 11 vrouwen, 6 op 11 jonger dan 40 jaar in onze fractie. Een 
fris  team dat zijn houdbaarheidsdatum nog lang niet bereikt heeft.



Chris De Veuster: "Ik breek een  lans 
voor de kwetsbare mens en de stille werkers 
eromheen.  Maatregelen zowel op financieel als 
op praktisch vlak om gezin, werk en zorg te 
combineren  wil ik mee ondersteunen. 

Bovendien is gezondheid niet te koop. Ik wil 
ervoor ijveren dat de medische en andere  
zorgkosten zo laag mogeliijk gehouden 
worden. Want arm maakt ziek en ziek maakt arm. 
Pensioen en ziektevergoeding moeten 
welvaartsvast zijn.  Door extra te investeren in 
thuiszorg voeren we ook de strijd tegen 
eenzaamheid op.  Zorg opnemen mag  geen 
financiële straf zijn.  Flexibel zorgverlof en 
aangepaste werkregelingen brengen hier 
soelaas."

Bart Lambrechts: "In  plaats van te 
klagen over wat beter kan, wil 
ik   mijn   verantwoordelijkheid   opnemen. 
Mensen moeten zich  veilig  kunnen voelen. Als 

papa weet ik dat veilig  verkeer belangrijk is.  Het 
stimuleren tot gebruik van de fiets en 
sensibilisatie en opvoeding tot veilig fiets-
verkeer is noodzakelijk, maar investeren in veilige 
infrastructuur is voor mij een actiepunt. 

Natuur en ons klimaat is voor mij ook 
belangrijk.  Natuurgebieden zoals Beerzelberg 
met bos, heide en speelruimte moeten blijven 
bestaan. Daarnaast vind ik dat alle vrijwilligers 
meer aandacht en ondersteuning verdienen.  
Zij zijn de draaischijf van onze samenleving."

Met passie, ervaring en heel veel inzet stappen 
Chris en Bart mee op de weg vooruit naar een 
warmere en meer rechtvaardige samenleving!

CHRIS EN BRT: U KNDIDTEN 
VOOR  HET  FEDERLE  EN 

  VLMSE  PRLEMENT
In 2000 stapte Chris als jonge moeder in de lokale politiek. Dit engagement as een logisch 
gevolg van haar dagelijks contact binnen CM met de zorgen en vragen van mensen. 
Gedrevenheid, luisteren naar en inzet voor anderen zit haar in het bloed. 
Bart is sinds 2012 gemeenteraadslid. Verzekeringsagent, vrijilliger bij de brandeer  en 
binnen KLJ Beerzel nog  actief voor de bou van hun nieue lokalen. 

LIJSTNUMMER 10 

CHRIS DE VEUSTER,
KMER, 3DE OPVOLGER 

BRT LMBRECHTS,
VLMS, PLTS 22

Geluidsarm vuurerk

CD&V-Groen vraagt om een 
aanpassing van het 
politiereglement om enkel nog 
geluidsarm vuurerk toe te laten. 
Dit voorstel erd op de 
gemeenteraad van 28 maart 
unaniem goedgekeurd!

Het voorstel ging verder dan het 
initiatief van de Vlaamse decreetgever 
om vuurwerk te verbieden tenzij de 
gemeente hiervoor haar uitdrukkelijk 
toelating verleende.
 Gemeenteraadslid Glenn Smets 
(CD&V):  “Wij gaan verder dan het  
Vlaamse totaalverbod op vuurwerk. 
De burgemeester kan immers nog 
steeds  een toelating geven om af te 
wijken van het verbod en vuurwerk 
toelaten.  Via ons voorstel vragen wij 
om het politiereglement zo aan te 
passen dat als er uitzonderingen 
worden toegestaan, dit enkel kan voor 
aanvragen die gaan over geluidsarm 
vuurwerk.”

CD&V-Groen voegt ook een 
informatieplicht naar de 
omwonenden toe. Zij moeten 
minstens 14 dagen op voorhand 
worden verwittigd wanneer er 
vuurwerk zal worden afgeschoten.

“De gemeente Putte organiseert 
jaarlijks een aantal activiteiten die 
traditioneel afgesloten worden met 
vuurwerk, denk maar aan de 
Kerstmarkt. Wij vinden dat feesten 
moet kunnen  maar we moeten ook 
rekening houden met de  dieren in 
onze gemeente. Vandaar de suggestie 
om enkel nog geluidsarm vuurwerk 
toe te laten”, vervolgt Glenn.

Sterreneiden op begraafplaatsen orden ingericht

De CD&V-Groen fractie trok op 14 
februari naar de gemeenteraad  met een 
bijkomend agendapunt over de 
inrichting van een sterreneide op de 
Putse begraafplaatsen. 
Bart Lambrechts:  “Momenteel is er op geen 
enkele begraafplaats  de mogelijkheid om 
vroeggeboren kindjes ( jonger dan zes 
maanden) te begraven zodat de ouders op 
een serene wijze afscheid kunnen nemen." 
Fractieleidster Chris De Veuster vult aan: 
“Door het inrichten van een sterrenweide 
voelen ouders zich gesteund in hun 
rouwproces.  Zij krijgen een plekje op de 
begraafplaats waar ze op een liefdevolle 

wijze afscheid kunnen nemen van hun 
kindje. De sterrenweide moet een plek 
worden waar ze naartoe kunnen gaan als ze 
daar behoefte aan hebben. Het is een teken 
van respect voor het jonge kind en een 
erkenning van het verdriet van de ouders."

PUTTE
DE EG VOORUIT
#VOLUITVOORPUTTE

Via het GB houdt de meerderheid zichzelf tevree!

Groot as onze verbazing toen e de 
verdeling van de mandaten vernamen 
bij de nieue samenstelling van de 
Raden van Bestuur van de utonome 
Gemeentebedrijven(GB).

Het AGB is belast met welbepaalde taken 
van gemeentelijk belang. Zij moet hiervoor 
verantwoording afleggen aan haar Raad van 
Bestuur die is samengesteld uit vertegen-
woordigers van de politieke fracties. Vorige 
legislatuur was deze Raad samengesteld uit 
9 leden: Open VLD 5, N-VA 2, CD&V 1 en 

Groen 1.  Toenmalig oppositielid Gysbrechts 
(LB) schreeuwde toen moord en brand: “De 
democratische evenredigheid is nergens 
terug te vinden, het gaat hier enkel en alleen 
om het verdelen van postjes!”. Wat blijkt nu: 
het  huidige bestuur gaat nog veel verder! 
Er worden zelfs 3 extra leden aan de Raad 
toegevoegd en deze 3  leden gaan ook nog 
eens integraal naar Lijst Burgemeester! 
Dus 12 leden: LB  9 , N-VA 2 en 
CD&V-Groen 1.  Het is duidelijk wie hier de 
betaalde postjes pakt  en in de burger 
zijn portemonnee tast…
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