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Jong CD&V Puurs

Wij willen een
slimme hervorming van
het onderwijs

heeft een nieuwe,
ambitieuze ploeg

In de afgelopen maanden hebben we binnen de Vlaamse regering hard
gewerkt aan de hervorming van het secundair onderwijs. Dat was geen
eenvoudige opdracht, maar dat mag ook niet verbazen. Want die discussie
ging over de toekomst van onze kinderen.

Bij de verkiezingen van 14 oktober 2012 hebben tal van jongeren
met succes hun eerste stappen in de politiek gezet. Sindsdien
werd de Jong CD&V-afdeling door een tiental jongeren nieuw
leven ingeblazen.

Met de hervorming willen we er onder andere voor zorgen dat meer jongeren
de stap zetten naar een technische opleiding. Daarom zullen we al in de lagere
school en tijdens de eerste graad van het secundair onderwijs wetenschap en
techniek toevoegen aan het curriculum van elke jongere. “Wie uitblinkt in een
bepaald vak zal zich daar in de eerste graad al verder in kunnen verdiepen.
Maar ook wie extra aandacht nodig heeft om bij te blijven, zal ondersteuning
krijgen. Deze hervorming gaat dus over de best mogelijke toekomst van alle
kinderen, wat ook hun capaciteiten, passies of talenten zijn”, legt ministerpresident Kris Peeters uit.
De hervorming zal zich ook doorzetten in de 2de en 3de graad. Aan de ene kant
bestaat er een as van zeer theoretisch tot praktijkgericht. De andere as geeft de
verschillende studiedomeinen weer. Studenten worden op die manier voorbereid op de arbeidsmarkt of op het hoger onderwijs, op een toekomst in een
economisch, wetenschappelijk, kunstzinnig of ander domein. Waar nu nog 300
studierichtingen bestaan, zullen dit er na de hervorming een pak minder zijn.
Tegen 2016 zal het rooster uitgetekend zijn. Op dat moment wordt dan bekeken of alle studierichtingen dezelfde of nog betere resultaten kunnen voorleggen, en dan wordt finaal de hervorming voor de 2de en 3de graad uitgevoerd.
“Deze hervorming is een heel goede hervorming omdat we geleidelijk gaan.
Omdat we zullen luisteren naar de experts, de leerkrachten, de ouders én
de leerlingen. We willen deze hervorming samen met ieder van u aanpakken,
zodat we samen kunnen werken aan die mooie toekomst voor onze kinderen”,
stelt een tevreden Kris Peeters.

Gewezen voorzitster Silke De Smedt heeft de voorbije jaren mooi
werk afgeleverd. Echter, met de recente uitbreiding van haar gezin
liet ze het roer over. Ze blijft wel actief bij de partij. De nieuwe jongerenvoorzitter, Jurgen Buyst, ziet de toekomst alvast positief tegemoet. De voorbije maanden werd een ambitieus team gevormd,
dat de stem van de jeugd wil vertolken.
Naast een nieuwe jongerenvoorzitter werden ook een nieuwe secretaris (Jeroen Boudewijns) en penningmeester (Jeroen Schokkaert)
gekozen. Elke jongere die het beleid van CD&V in Puurs kracht wil
bijzetten en overloopt van goede bedoelingen, is welkom. Laat
gerust iets weten aan jeroenboudewijns@hotmail.com.
Nu de eerste geslaagde actie achter de rug is, kijken ze al vooruit
naar ons volgende optreden. Zo is er op 14 juli ‘Spring in het Water’
om de watervervuilingsproblematiek aan de kaarten. Ook op Pukema zullen ze present zijn.

Een vernieuwd
bestuur voor
Jong CD&V Puurs
De ploeg bestaat uit Elke
Simon, Ellen De Vos, Anne
De Ron, David De Buyser,
Tijl Geeroms, Bert
Vermant, secretaris Jeroen
Boudewijns, penningmeester Jeroen Schokkaert
en jongerenvoorzitter Jurgen
Buyst.
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Rup brengt buurtwinkel en serviceflats
naar Breendonk
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Het rup (ruimtelijk uitvoeringsplan) Veurt-Steenbossen komt in de laatste
rechte lijn. Na overleg met de betrokken partners is het ontwerp rup eind
mei met de provinciale en de Vlaamse diensten besproken. Dit plan werd
daar zeer gunstig onthaald.
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Het rup voorziet op de terreinen van de site Boeykens (foto) aan de Veurtstraat ruimte voor een buurtwinkel, serviceflats, een woon-en zorgcentrum en
een 30-tal woongelegenheden in een woonpark. Op deze manier realiseren
wij onze beleidsdoelstellingen om kmo-zones die gelegen zijn in het centrum
van leefgemeenschappen, om te vormen tot een gevarieerd woongebied. Wij
spelen echter vooral in op de terechte vraag van vele Breendonkenaars om
ruimte te voorzien voor een buurtwinkel. De buurtwinkel is goed en aantrekkelijk gelegen zodat een investeerder snel zal volgen.
Ook onze bekommernis dat senioren in hun eigen leefgemeenschap kunnen
genieten van een mooie ‘oude dag’ wordt dankzij dit rup in Breendonk gerealiseerd. Het rup voorziet een 25-tal serviceflats en een woon-en zorgcentrum
voor zo’n 100 senioren. Voor een tevreden burgemeester Koen Van den Heuvel komt het er nu op aan dat investeerders snel werk maken van de uitwerking en realisatie van deze kansen. Het gemeentebestuur heeft een fraai kader
gecreëerd voor een mooie investering voor de Breendonkenaars.

vitamine p
Beste mensen,
De winter heeft veel langer geduurd dan nodig en op een paar mooie dagen na, was de lente ook al niet teveel soeps. Toch moeten we maar niet teveel klagen:
onze buren in Centraal-Europa hebben voor de zoveelste keer in een paar jaar tijd te kampen gehad met zware overstromingen. Wanneer ik dit voorwoord
schrijf, is men er in Dresden nipt in geslaagd om een aantal schitterende kunsthistorische schatten veilig te stellen en is men begonnen met het opruimen van
de nooddijken. Het lijkt wel of Europa van de ene crisis in de andere verzeild raakt: eerst de banken, dan de economie en nu weer de schijnbaar ontembare natuur. Gaat de Oude Wereld ten onder?
Maar: “Crisissen zijn uitdagingen”, zei een wijs industrieel ooit. En CD&V heeft die handschoen opgenomen. Innesto is de jonge
Samen verder
scheut die geënt wordt op een oude wijnstok. Innesto zijn ook de nieuwe ideeën van CD&V om ervoor te zorgen dat ons
voor een warme
land, voortbouwend op de welvaartsstaat die we gedurende tientallen jaren hebben opgebouwd, ook de nieuwe uitgemeente
dagingen waar de volgende generaties voor staan, moet aankunnen. Er zijn er velen die zeggen wat niet goed is, maar
Meer dan ooit gaan we verder
er zijn er weinigen die ook oplossingen durven aanreiken. De zomer komt eraan!
om van onze gemeente een
mooie en warme thuis te
maken voor alle
Puursenaars!

Jan Winters, voorzitter cd&v Puurs

Mooiere

‘eigen woningen’

De sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Woning die in KleinBrabant meer dan 900 huurwoningen beheert, werkt al jaren
gedreven aan de verfraaiing en verdere uitbouw van haar
patrimonium. Sinds 2002 werden vooral beperkte renovatiewerken uitgevoerd, zoals het vervangen van ramen, deuren en
daken. De laatste jaren ligt de nadruk eerder op grondige renovatie
en vervangbouwprojecten.
Zo zal in de P. Somerslaan en op Molenplein te Breendonk op korte
termijn een project gerealiseerd worden. Er werd geopteerd voor de
vervangbouw van 6 woningen omdat de voorstudie had uitgewezen
dat dit meer garanties bood voor het behalen van de doelstellingen
rond energiezuinigheid en financiële haalbaarheid. De overige 2 woningen worden verkocht.
Het ontwerp voorziet in de realisatie van 11 appartementen met een
diversiteit aan types met zowel 1,2 als 3 slaapkamers. Ondertussen
werkt de ontwerper volop aan het dossier opdat de bouwaanvraag in
het najaar van 2013 kan ingediend worden. Van zodra bij het Vlaams
gewest de nodige financiële middelen gereserveerd zijn, kunnen de
werken in openbare aanbesteding gegund worden.
“De komende jaren worden ook in de andere deelgemeenten van
Puurs nog diverse projecten gerealiseerd. Telkens vormt hierbij ook
de herhuisvesting van de bewoners een belangrijk aandachtspunt”,
besluit schepen van Wonen Alex Goethals (foto).

opnieuw open

In juli en augustus
elke namiddag open!

Op 11 mei opende de Puurse speeltuin Sint-Pietersburcht opnieuw
de deuren. Dankzij de inzet van vrijwilligers van vzw Sint-Pietersburcht en met de steun van de gemeentelijke technische- en groendienst is de speeltuin weer in orde voor een zomer vol speelvreugde.
“Als gevolg van de strenge en lange winter was een grondige opknapbeurt van de speeltuin noodzakelijk. De gemeente kocht twee nieuwe
toestellen aan: een nieuwe schommel en een speeltoestel met glijbaan.
In samenwerking met de firma NatuurWerk troffen de gemeentearbeiders de nodige voorbereidingen om deze nieuwe toestellen te kunnen
plaatsen”, is de schepen voor openbare werken Yvo Van Damme (foto)
de werknemers dankbaar. Ook het treintje kreeg een nieuwe locatie.
“De speeltuin kreeg daarenboven een leuke speelmuur met ramen
en deurtjes zodat de kinderen veiliger rond de andere speeltoestellen
kunnen lopen. De omgeving van de nieuwe speeltoestellen werd tevens
afgewerkt met grasmatten.”, legt burgemeester Koen Van den Heuvel
verder de nadruk op het veiligere karakter van de speeltuin. De speeltuin werd daarmee helemaal speelklaar afgewerkt. Tot slot herstelde de
gemeente ook de toegangsweg naar de speeltuin.
Tot 30 juni en in september kunnen speelvogels tot 9 jaar elke zaterdagen zondagmiddag van 13u30 tot 18u in de speeltuin al hun energie kwijt.

Sportbeleid in cijfers

Actie

Uit de cijfers blijkt dat zowel jong als oud in beweging wil zijn. Het sportbeleid werpt zijn vruchten af. Wie sport, wil ook iets te zeggen hebben in het
sportbeleid. Voortaan is dit mogelijk.

Jong CD&V

Propere bermen

Houd je afval bij tot thuis,
dat bespaart anderen
een grote kuis!

Jong CD&V Puurs goes green! Op zaterdag 1 juni 2013 hielden een
aantal jongeren uit Klein-Brabant en Willebroek op initiatief van
Jong CD&V Puurs een geslaagde milieuactie aan de bermen van de
N16-N17-A12.
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Speeltuin

Al decennialang worden steden en gemeenten geconfronteerd met
sluikstorting en zwerfvuil. De opruim van 3750 ton afval in Vlaanderen
kostte de overheid in 2012 zo’n €4 miljoen. Hoewel de situatie in Puurs
niet schrijnend is, vinden de jongeren het wél belangrijk dat dit thema
de burger niet onberoerd laat.
De actie was tweeledig. Vooreerst ruimden de jongeren eigenhandig
8 zakken vuilnis. De burgers willen steevast in een propere omgeving
vertoeven. Maar ... blikjes en kranten afkomstig van diezelfde burgers
vormden het grootste deel van de ‘buit’. Het andere onderdeel van
de actie was dan ook om onze burgers te sensibiliseren. We deelden
tal van flyers uit aan de mensen die voor het rode licht wachtten. Zij
reageerden alvast erg positief.
Het moet gezegd worden, Puurs en haar buurgemeenten doen al grote
moeite om hun gemeente proper te houden. Zo ondersteunt Puurs de
zwerfvuilcampagne ‘Zwerfvuil is niet meer van deze tijd’ op actieve
wijze. De actievoerders van Jong CD&V Puurs zijn de naburige gemeenten alvast dankbaar voor hun steun aan het initiatief. De boodschap is
duidelijk: Houd je afval bij tot thuis, dat bespaart anderen een grote
kuis!

“De gemeente ondersteunt onze talrijke sportverenigingen, logistiek en financieel. Het afgelopen jaar werd zowat €60.000 verdeeld onder 43 clubs.
15 sportevents kregen logistieke steun. Ook de sociale cohesie en gemeenschapsvorming word ondersteund. Er schreven liefst 2.820 jongeren in voor
onze sportkampen. Dit aanbod willen we deze zomer nog uitbreiden. Daarnaast namen ook 500 kinderen deel aan de scholenveldloop en het jaarlijkse
voetbaltornooi van de Puurse sportdienst”, vertelt schepen van sport Erwin
Spiessens (foto). Bij de volwassenen volgden 400 personen sport-je-fit cursussen, 235 senioren waren actief op 9 seniorensportdagen en op de integratiesportdag van de regio noteerden we 40 Puurse deelnemers.
“Eveneens trekken we voor kwalitatieve sportbegeleiding € 15.000 uit.
Zowat 209 jeugdsportbegeleiders zijn actief in Puurse sportverenigingen
waarvan 60 % gediplomeerd is. Een warme oproep aan de sportclubs om hier
blijvend aandacht aan te schenken”, vindt Erwin Spiessens.
Tenslotte keurde de
algemene vergadering
van de sportraad
recent de vernieuwde
statuten goed,
conform het nieuwe
sportdecreet. Naast
vertegenwoordigers
van clubs, mogen
nu ook experten en
sportgeïnteresseerden
toetreden tot de raad
van bestuur van de
sportraad.
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Gezonde gemeente

Vlaams minister
Jo Vandeurzen
en Hilde Van der
Poorten

Onlangs ondertekenden wij, samen met 118 andere gemeenten, het charter ‘Gezonde Gemeente’.
Daarmee willen we ons engageren om de komende jaren verder werk te maken van een lokaal gezondheidsbeleid en gezondheid te integreren in de hele gemeentelijke werking.
“We willen een beleid ontwikkelen dat iedereen kansen biedt om gezond te leven in een gezonde omgeving. Vooral door
verschillende sensibiliseringsacties willen we ieder van jullie, jong en oud, aanmoedigen om gezond te leven. Samen met
verschillende partners (logo, verenigingen, scholen …) willen we verschillende acties in de kijker zetten: Kom op tegen kanker,
meer pret zonder sigaret, valpreventie voor ouderen, de goed gevoel stoel, 10.000 stappen…”, vertelt Hilde Van der Poorten.
Bovendien blijven we investeren in het project ‘hartveilige gemeente’. Dit door de aankoop van 2 bijkomende AED toestellen. In
het najaar zal zowel de buitenruimte van de Nieuwe Ark in Ruisbroek als de
Wandeling in Liezele voorzien worden van een automatische externe defribillator.
Uiteraard gaat dit gepaard met de nodige opleidingen gegeven door het Rode
Kruis en waar ieder van jullie van ‘harte’ welkom is.

Duurzaam
			 bouwen,
Puurs doet mee!

Het bouwen of verbouwen van een huis is een belangrijke stap voor ieder
van ons. Puurs doet mee om ecologische stappen te zetten naar duurzaam
bouwen. De gemeente voorziet infopunten om je goed te informeren omtrent regenwaterafvoer, energie, materiaalgebruik, enz.
Het gemeentelijke infopunt ‘duurzaam bouwen’ van de milieudienst heeft niet
alleen flyers en brochures over duurzaam en energiezuinig bouwen, maar biedt
ook begeleiding bij tal van gemeentelijke (aan)vragen.
Daarnaast kan je bij het infopunt terecht voor een overzicht van Vlaamse bouwen energiepremies. Ondermeer door een aanvullende verbeteringstoelage van
de gemeente ondersteunt Puurs haar inwoners financieel voor comfortverbetering en energiebesparing.
In samenwerking met het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost
(FRGE) kan men bij de gemeente energieleningen bekomen voor een maximum van € 10.000 en dit tegen een lage interestvoet. Sinds de start sloten al
115 gezinnen in Puurs een lening af voor een totaalbedrag van € 1.043.231.
Ten laatste wordt gratis bouwadvies verleent door onafhankelijke experts
‘duurzaam bouwen’. Schepen voor wonen Alex Goethals is alvast erg blij dat de
gemeente met dit infopunt zijn burgers ten volle kan informeren.

Nieuwe

serviceflats in
voormalige
OCMW-kantoren

Op vrijdag 24 mei openden burgemeester Koen Van den Heuvel en
OCMW-voorzitter Erwin Brys vijf nieuwe serviceflats. Deze nieuwe
flats kwamen op de locatie van de voormalige OCMW-kantoren.
“In januari 2012 verhuisden de diensten van het Puurse OCMW naar
het nieuwe Sociaal Huis. Door de lange wachtlijst voor serviceflats en
de ligging in het serviceflatcomplex was de nieuwe bestemming voor
deze vrijstaande ruimte snel gevonden. De kantoren werden de voorbije
maanden omgebouwd tot 5 serviceflats en een ontmoetingsruimte voor
de bewoners waar ze kunnen kimmen, sjoelen, kaarten, samen naar de
Ronde van Frankrijk kijken of gewoon een babbeltje slaan. Daarnaast
is er een zonneterras met windschermen. Binnenkort zullen ze er ook
samen kunnen eten”, aldus een tevreden OCMW-voorzitter.
“Bij de verbouwingen hadden we ook aandacht voor de toegankelijkheid van het gebouw. Er werd een aangepaste toilet voor personen met
een handicap gerealiseerd die voldoet aan de huidige normen en
er werden schuifdeuren geïnstalleerd aan de hoofd- en zij-ingang
van het gebouw”, voegt Erwin Brys (foto, links) hier nog aan toe.
“Sinds 1994 is
het aantal flats
gestegen van 40
naar 60. Ook
nu komen er
opnieuw 5 flats
en een ontmoetingsruimte bij.
Dat brengt ons
op een totaal
van 65 serviceflats”, zo besluit
Erwin Brys.

Herdenking
Groote Oorlog in 2014
In 2014 herdenkt heel Europa het begin van WO I. Ook binnen onze
gemeente zullen tal van initiatieven georganiseerd worden en zal het
Fort van Liezele hierin centraal staan. “We mogen terecht trots zijn op
één van de best bewaarde Forten van de Antwerpse Fortengordel”, vat
schepen voor toerisme Ronny Tourné aan.
De verschillende activiteiten zullen gespreid worden over een heel jaar en
worden op dit moment op een enthousiaste manier voorbereid door een
werkgroep. De concrete activiteiten zullen in het najaar bekend worden
gemaakt, maar wij kunnen vandaag toch al een tipje van de sluier oplichten.
“In samenwerking met Toerisme Klein-Brabant Scheldeland zal een fietsroute opgesteld worden die langs tal van plaatsen met historische waarde
zal lopen. Aan de hand van infoborden, een bijhorende brochure en een
digitale link zal toelichting gegeven worden over de geschiedenis van verschillende gebeurtenissen en plaatsen”, gaat Ronny Tourné (foto) verder.
“Samen met Linsella zal een wandelroute uitgestippeld worden in de omgeving van het Fort van Liezele. Er
zullen tal van activiteiten op het
Fort georganiseerd worden die
jong en oud zullen aanspreken
om de gedachte aan de Groote
Oorlog levendig te houden. In
onze bibliotheek en het CC zal
op gepaste wijze met lezingen,
schoolvoorstellingen en expo’s
het verhaal verteld worden van
het dagelijks leven tijdens de
Eerste Wereldoorlog.”

Digitale revolutie
voor CC de Kollebloem

De start van de abonnementenverkoop van het nieuw cultureel
seizoen 2013 – 2014 was een schot in de roos. Vermits we gekozen
hebben om voortaan meer gebruik te maken van de digitale manier
van werken, konden alle cultuurliefhebbers vanaf 25 mei online hun
gewenste abonnement of cursus boeken.
“Niet alleen werd de digitale brochure goed onthaald, ook zorgde de bijhorende webwinkel voor een hoog aantal inschrijvingen voor de cursussen en heel wat verkochte abonnementen. Deze digitale intrede
werd duidelijk geapprecieerd, want 85% van de reservaties en
betalingen gebeurden via de webwinkel”, zo merkt schepen
voor cultuur en ICT Ronny Tourné op.
“Met de hulp van enkele vrijwillige computercoaches kon men
op 25 mei eveneens ter plaatse aan de vrijetijdsbalie een bestelling plaatsen. De mensen werden begeleid om hun abonnement of cursus te boeken.“
Via www.puurs.be/webwinkel kan je nog steeds je favoriet
abonnement samenstellen of je inschrijven voor je favoriete
cursus. Vanaf 24 juni zullen ook losse tickets beschikbaar zijn.
Het volledig programma vinden jullie terug op www.ccdekollebloem-digitaal.be. Ook op de facebookpagina van CC de Kollebloem kan gevolgd worden welke voorstellingen en cursussen
nog vrij zijn. (www.facebook.com/ccdekollebloem)
Niet alleen het CC heeft de digitale weg ingeslagen. Alle
vrijetijdsdiensten hebben de overstap gemaakt naar de digitale
wereld, wat Ronny Tourné alleen maar toejuicht.
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Werken Hof ter Bollen en Provincielaan

Kort na elkaar zijn de werken in de omgeving van Hof ter Bollen en de Provincielaan gestart. In beide gevallen worden noodzakelijke
rioleringswerken gecombineerd met wegenwerken. We werken zowel aan het milieu als aan de veiligheid op de baan.
In Hof ter Bollen werd het afvalwater nog altijd in de Molenbeek geloosd, wat in droge periodes voor een sterke geur zorgde. Met hulp van
Aquafin wordt het afvalwater doorgepompt naar de dreef. Uiteindelijk zal ook in de dreef een nieuwe riolering aangelegd worden, waardoor alles
via de riolen in Liezele en Puurs kan afgevoerd worden naar de waterzuivering in Bornem.
Ook het wegdek wordt aangepakt. De kruispunten en enkele tussenliggende stukken worden geaccentueerd, waardoor het verkeer afgeremd
wordt. Wat misschien nog het meest in het oog zal springen is het veilige fietspad dat er komt tussen de wijk en de dreef.
In de Provincielaan wordt ook aan de riolering en het wegdek gewerkt. De nieuwe afvalwaterriool zal aansluiten op de riolering op de N17 en
Wolfstraat om uiteindelijk ook in de zuivering van Bornem terecht te komen. Maar omdat dit een vrij drukke verbindingsweg naar Londerzeel is,
zullen tal van aanpassingen de weg veiliger maken. Zo komt er een zone 50 (tegen de N17) en een breed, afgescheiden fietspad.
Onze schepen van openbare werken Yvo Van Damme hoopt beide werken tegen de zomer van 2014 min of meer klaar te hebben. De gemeente
zal als laatste ingreep nieuwe bomen op de Provincielaan aanplanten.

Opvang, sport
en spel op z’n best
tijdens de zomer!
De afgelopen maanden hebben wij heel
wat inspanningen geleverd om onze
lange wachtlijsten voor de – 6-jarigen
tijdens de speelweken weg te werken.

Werknemers
Puurse farma-

Minister-president Kris Peeters
met onze burgemeester Koen
Van den Heuvel en topman van
Novartis Joe Jimenez

bedrijven

zijn wereldtop

Dit is
misschien wel
iets voor u!
De ploeg van de burgemeester heeft de afgelopen jaren
schitterend werk geleverd.
Maar het werk is nooit af. De
ploeg nodigt u steeds uit om
mee te werken zodat we van
Puurs een modelgemeente
kunnen maken. Hebt u zin
voor initiatief of verfrissende
ideeën voor onze gemeente?
Wilt u graag meedenken over
en/of zich inzetten voor een
goed beleid in Puurs?
Contacteer dan
Hilde Van der Poorten
• gsm 0479/96.05.96 of
• hilde.vanderpoorten@
skynet.be
Tot binnenkort!

De Puurse farmabedrijven doen het goed. Dat is onder meer
zo dankzij de uitstekende inzet en competenties van hun
werknemers, zo stelde Novartis-topman Jimenez bij een bezoek
aan Alcon Puurs. Maar ook het Vlaamse innovatiebeleid kreeg
een pluim.
Met Pfizer, Alcon en Purna huisvest Puurs 3 innovatieve farmabedrijven op zijn grondgebied. Samen stellen de bedrijven circa
2.700 personeelsleden te werk. Na de aankondiging vorig jaar, dat
Pfizer 140 miljoen zou investeren in zijn Puurs vestiging, viel er nu
ook goed nieuws te rapen bij Alcon Puurs.
Daar was Joe Jimenez, topman van moederbedrijf Novartis, de
nummer 2 in de farma wereldwijd, op bezoek. Jiminez roemde de
Puurse vestiging, en bevestigde nadrukkelijk dat ze een sleutelrol
speelt in de groeistrategie van Novartis. In 1977 startte Alcon
Puurs met 110 wernemers. Intussen zijn er zo’n 1100 aan de slag.
Ook de CEO van Thrombogenics was aanwezig en sprak lovende
woorden over de innovatieondersteuning van de Vlaamse regering
van Kris Peeters.
Vlaanderen mag echter niet op haar lauweren rusten. Gezien we
wereldwijd koploper zijn in het uitvoeren van klinische proeven
om medicijnen te testen, ondervroeg onze burgemeester recent
nog minister Lieten over de impact van de nieuwe Europese regelgeving hieromtrent. “Willen we onze farmaceutische industrie en
de werkgelegenheid die daarmee gepaard gaat maximaal verankeren, mogen we deze koppositie niet afgeven”, zo stelde Koen.
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CD&V Puurs wenst alle
inwoners een fijne vakantietijd, in eigen streek of in het
buitenland.

“Door de sportspetter voor de allerkleinsten (– 6 jaar) uit te breiden met leuke
speelnamiddagen zijn er heel wat plaatsen
vrij gekomen in het Wijland. Deze sport- en
speeldagen gaan door in en rond de Sporten Evenementenhal. Onze kleuters kunnen
daar ook gebruik maken van de afgesloten
buitenspeelplaats van Sjabi”, merkt schepen
van jeugd Hilde Van der Poorten (foto) op.
NIEUW!
De Sloeberbus brengt de allerkleinsten van en naar
de voor- en naopvang. “Ook kunnen wij, dank zij
Inschrijven voor sport- en
vele enthousiaste animatoren, het aantal van de +
speeldagen en grabbelpas6-jarigen optrekken tot 120. Indien bij regenweer het
activiteiten gebeurt nu via
Wijland ‘te klein’ zou zijn, is er de mogelijkheid om
onze nieuwe webwinkel.
met de oudsten uit te wijken naar de chirolokalen, in
het op wandelafstand gelegen Vijverbos.”
De digitalisering is een reuzestap voorwaarts voor onze gemeentelijke
organisatie, maar vooral een duidelijk signaal naar onze burgers dat we klantvriendelijkheid voorop willen zetten.
“We kunnen spreken van een groot succes en hebben onze doelstelling
bereikt. De lange wachtlijsten van de voorbije jaren zijn zo goed als weggewerkt! Ik ben alvast een uiterst tevreden jeugdschepen”, zegt Hilde Van
der Poorten.

P-bon,

met de P van Puurs

In Puurs shoppen is in, nu meer dan ooit. Met de komst van talloze nieuwe
winkels is het assortiment fel uitgebreid en kunnen we nu in Puurs allerlei
zaken kopen, waar we voordien elders moesten gaan winkelen.
“Vooral het textielaanbod is fel uitgebreid en dat is een goede zaak, want dit
zijn meestal trekkers in een handelskern. Ook de P-bon draait op volle toeren”,
ondervindt schepen van lokale economie Erwin Spiessens. “Je kan nu al terecht
in meer dan 100 Puurse handelszaken, sinds kort herkenbaar met het logo op
de deur of de vitrine.”
“Ook de gemeente doet zijn duit
in het zakje. Giften voor geboortes, jubilarissen of buurtfeesten
worden enkel nog in P-bons
uitbetaald.” En ook winkelend
Puurs heeft de P-bon duidelijk
gevonden. “Het afgelopen jaar
verdubbelde de omzet en dit
kan door het toenemende aantal
kwalitatieve handelszaken alleen
nog maar toenemen. Zo pompen
we zuurstof in de eigen lokale
economie.”
Even geen inspiratie voor een
volgend cadeau? De gemeenteen vrijetijdsbalie bieden de oplossing. De gelukkige heeft dan keuze zat om de
P-bon te besteden. Foute cadeau’s bestaan dus niet meer.

