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Vakantie
in zicht

Beste lezer,

In dit nummer van vitamine P hebben we een uitgebreide
babbel met schepen Jan Winters, die adjunct-kabinetschef is bij
minister Peeters. Maar we hebben ook extra aandacht voor de
belangrijke farma-industrie in Puurs.
We weten allemaal dat Puurs heel goed scoort op vlak van
tewerkstelling. Maar we moeten zorg dragen dat deze industrie in
Puurs en Vlaanderen blijft. De federale regering van liberalen en
socialisten maakt het de farma-industrie niet gemakkelijk. En dat
moet stoppen. Meer hierover in dit nummer.
Inmiddels stijgt de examenkoorts en komt de grote vakantie
nu wel zeer dicht bij. We wensen al onze studenten
heel veel goede moed. Nog even op de tanden bijten !
U allen die vakantie neemt, in onze mooie gemeente
Puurs, in eigen land of in het buitenland wensen we
alvast heel veel vakantiegenot. Geniet ervan en tot
in september !
Chris Coeck
Voorzitter

Beste lezer,
dit magazine staat boordevol artikels die ook
voor jou van belang zijn! Dit is onze gemeente!

Schepen Jan Winters

aan het woord

Interview

Vooraf

Een uitgave van de Puurse CD&V: pit en levenskracht voor onze gemeente!

Puurs

plukt vruchten
in Brussel

Schepen Jan Winters is sinds enkele maanden adjunct-kabinetschef
bij Vlaams minister Peeters. Hoog tijd voor een gesprek met Jan.
Vroeger werkte je bij Umicore. Wat deed je daar precies?

OCMW Puurs

Nieuw rustoord

in gebruik

Dinsdag 1 februari was een belangrijke dag voor de bewoners,
familie en personeel van het rustoord. De langverwachte verhuis van
het oude naar het nieuwe aanpalende ‘Woon- en Zorgcentrum Sint
Pieter’ werd werkelijkheid.
Het gebouw heeft een eenvoudige en herkenbare structuur: 3 bouwlagen
met elk een gelijkvormige verpleegafdeling van telkens 30
wooneenheden. Elke afdeling is opgedeeld in 2 symmetrische vleugels,
met centraal een ruime leefkamer of dagverblijf. Aan de veiligheid werd
veel aandacht besteed: cijfersloten op alle deuren, voldoende noodtrappen
en brandveilige liften en voldoende nooduitgangen. Op elke verdieping
zijn ook 2 moderne badkamers met alle komfort voor de verzorging.
In de ondergrondse verdieping is er een moderne wasserij samen met de
technische ruimten en de kleedkamers voor het personeel.
Fase 2 van de bouwwerken is nu gestart en omvat: nieuwe
keukeninfrastructuur (op de plaats van de oude refter), nieuwe eetzaal
voor bewoners en personeel, ruime inkomhal met aanpalend burelen voor
de administratie, gezellige cafetaria, leuke binnentuin en de buitenaanleg
van de omgeving met voldoende parking.
Deze fase zal waarschijnlijk einde 2005 klaar zijn en dan volgt natuurlijk
een officiële opening met opendeurdagen,
zodat alle burgers hiermee kennis kunnen
maken..

Jan Winters: “Tot 1996 was ik als burgerlijk ingenieur assistent aan het
departement Metaalkunde en Toegepaste Materiaalkunde van de KULeuven,
waar ik een doctoraat in de toegepaste wetenschappen heb gehaald. In mei
1996 ben ik dan gaan werken bij Umicore (toen nog Union Minière) op de
onderzoeksafdeling in Olen. Ik ben mij daar vooral gaan toeleggen op het
oplossen van milieuproblemen in de Belgische vestigingen maar ook in een
aantal buitenlandse vestigingen. Zo heb ik onder andere gewerkt aan nieuwe
waterzuiveringsinstallaties voor fabrieken in Frankrijk en in Bulgarije. In
2002 ben ik gaan werken op de zinkfabrieken van Umicore in Balen en
Overpelt en in 2003 ben ik daar milieucoördinator geworden. De grootste
uitdaging was daar om de historische bodemverontreiniging op een goeie
manier te saneren.

Wat zijn je bevoegdheden als schepen in Puurs?
Jan: “Met mijn ervaring in het bedrijfsleven was het normaal dat ik in 2001
schepen voor milieu werd. Maar ik ben, met mijn meer dan 15 jaar ervaring
in het jeugdwerk, ook bevoegd voor de Puurse jeugd, informatie en
informatica.”

De vraag die vele mensen zich stellen is: hoe geraak je nu in hemelsnaam op een
kabinet?
Jan: “Eigenlijk is dat een beetje vanzelf gegaan. Bij de regeringsonderhandelingen was de bevoegdheid voor het milieubeleid bij de CD&V terechtgekomen. Men zocht daarvoor iemand met ervaring. Dat ik zowel in het
bedrijfsleven ervaring had met het milieugebeuren maar bovendien schepen
van milieu was, kwam goed uit. Zo werd ik gecontacteerd.”

Wat is de taak van een adjunct-kabinetschef ?
Jan: “Wel, ik ben adjunct-kabinetschef van leefmilieu en natuur. Dat betekent
dat ik op het kabinet van minister Peeters de cel leefmilieu, die zorg draagt
voor het milieu- en natuurbeleid in Vlaanderen, leidt. Wij werken in
teamverband een nieuwe milieuwetgeving uit, wij staan in voor de milieu- en
natuurvergunningen. Ook het waterbeleid (inclusief drinkwater en

Lees verder blz. 3

Politiek gaat ons allen aan !
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Twee maanden geleden bezochten Vlaams Minister-President Yves Leterme en onze
burgemeester Koen Van den Heuvel de site van Pfizer in Puurs. Met dit bezoek wilden de twee
politici een hart onder de riem steken van deze belangrijke sector in onze eigen streek.

aandacht

Het Fort van Liezele is niet alleen een toeristische
parel, maar ook historisch erfgoed. In het beleidsplan
voor het Fort worden in 2007 de eerste restauratiefase van het dak van het gebouw aangevat. Het gaat
hier vooral om werken die de basis leggen voor een
fundamentele langdurige bewaring waarbij, naast
afwatering en vochtwering, ook het herstel van de
oorspronkelijke begroeiing wordt nagestreefd.
Het aangestelde architectenbureau Vanhecke & Suls
is klaar met de studie en er wordt nu gewacht op
groen licht van het Vlaams Gewest dat het grootste
deel zal financieren. Ondertussen zijn verschillende
andere elementen van dit beleidsplan reeds
uitgevoerd. Voor de jeugd werd een aparte speelgang
voorzien en verhuisde de speeltuin voor de
allerkleinsten naar een ruimere plaats. Ook het
museum werd aangepast en uitgebreid. De volledige
hoofdkazerne - na een interne verhuis van enkele
verenigingen - biedt ruime mogelijkheden om het fort
verder op toeristisch vlak te ontwikkelen.
En voor scholen is er een zéér leerrijk educatiefproject opgestart dat goed onthaald wordt.
Kortom, de toekomst van de oude militaire
versterking ziet er rooskleurig uit.

Samenleving

Nachtwinkels
Duidelijke

reglementering
voor inplanting
noodzakelijk

Tot nu toe zijn nachtwinkels vooral een stedelijk
gegeven. Maar enkele maanden terug werden we
eveneens in Puurs (meer bepaald Kalfort)
geconfronteerd met de vraag naar de opening van
een nachtwinkel.
Enige voorzichtigheid is hierbij aangewezen.
Nachtwinkels kunnen soelaas brengen na
sluitingsuur van de andere winkels. Maar ze
kunnen eveneens overlast meebrengen;
lawaaihinder, foutparkeren, afval,... Het is
noodzakelijk dat de gemeentelijke overheid kan
bepalen waar het opportuun is om een
nachtwinkel in te planten. Momenteel is het voor
gemeenten echter niet zo makkelijk om via een
gemeentelijke verordering nachtwinkels te
weigeren. Daarom vroeg Koen Van den Heuvel als
Vlaams parlementslid aan minister Van Mechelen
om via een omzendbrief richtlijnen aan de
gemeenten te bezorgen met daarin een duidelijk
kader voor dergelijke verorderingen. Bijkomend
voordeel is dezelfde toepassing door alle Vlaamse
gemeenten. Puurs wil hierin zeker een pioniersrol
spelen.

Koen Van den Heuvel is de aanvallen van de
federale regering op de farma-industrie meer dan
beu. “Socialisten en liberalen gebruiken de
innoverende farma-industrie als schietschijf voor
de ontsporing van de kosten van de gezondheidszorg. Nochtans moet je het onderzoek en
ontwikkeling van nieuwe medicamenten niet
afremmen, maar wel iets doen aan de dure Waalse
ziekenhuizen, een verkeerd voorschrijfgedrag en
de overconsumptie in de gezondheidssector”.
In Puurs en Klein-Brabant werken er ongeveer
3.000 mensen rechtstreeks in de farma-industrie.
In de eerste plaats zijn er de grote bedrijven zoals
Pfizer en Alcon, maar ook sterk groeiende KMO’s
zoals Purna zorgen voor investeringen en tewerkstelling.
Enkele duizelingwekkende cijfers voor wat betreft
de farma activiteiten in Puurs. Bijna 97 % van de
productie van Pfizer is voor export. Puurs is de
grootste steriele Pfizer-fabriek ter wereld en de
grootste Pfizer-fabriek in Europa. De laatste 5
jaar werd 180 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe
gebouwen en machines. De tewerkstelling steeg er

de laatste 10 jaar met 77 %. Van de 1.600 werknemers die nu bij Pfizer in Puurs werken, woont
56 % in een straal van 10 km en 75% in een straal
van 20 km rond Puurs.
Alcon zag zijn personeelsaantal stijgen van 250
werknemers in 1990 naar bijna 950 werknemers in
2004! 22 % hiervan woont in Klein-Brabant zelf.
Ook Alcon heeft de laatste jaren stevig geïnvesteerd
in zijn vestiging in Puurs en produceert nu 100
miljoen stuks steriele oogdruppels, oogzalven en
chirurgische preparaten die naar 125 landen
worden verscheept. Al deze activiteiten zorgen
bovendien voor heel wat indirecte tewerkstelling.
Bij Alcon werden in 2004 in totaal 12.569 uren aan
opleiding gegeven voor alle werknemers samen.
De bebouwde oppervlakte steeg er van 12.133 m2
naar 39.271 m2.
Deze bedrijven investeren daarenboven miljarden
euro’s in onderzoek en ontwikkeling en duizenden
specialisten zoeken in ons land naar nieuwe
levensreddende medicatie. Andere landen zijn
jaloers op onze sterke farma-industrie. “Laat ons
dan ook deze belangrijke industrie koesteren in
plaats van ze het leven zuur te maken”, besluit Koen
Van den Heuvel. In het Vlaams parlement hield hij
op 14 april dan ook een warm pleidooi voor een
globale aanpak van de farma-industrie in
Vlaanderen. De Minister kon 100 % akkoord gaan
met de oproep van Koen Van den Heuvel en zal in de
toekomst extra maatregelen nemen om deze
belangrijke sector alle levenkansen te geven, zoals
een betere samenwerking tussen universiteiten en
bedrijven, lagere lasten op arbeid, meer stimulansen
voor onderzoek en ontwikkeling en een
vereenvoudiging van de vereiste vergunningen.

Werk

Fort
krijgt extra

van ‘levensbelang’ voor
Klein-Brabant

Minder ongevallen

en diefstallen
in Puurs

Sedert begin dit jaar is Koen Van den Heuvel de nieuwe voorzitter van het politiecollege van Klein-Brabant.
Hij is erg tevreden dat het aantal ongevallen en diefstallen in onze regio verder blijft dalen.
Het aantal ongevallen met gekwetsten op de Puurse wegen daalde in 2004 al voor het derde jaar op rij.
In 2002 waren er nog 69, in 2003 waren er 48 en in
2004 waren er 33 ongevallen. Toch is er nog werk
aan de winkel, zeker op de N16 die het niet beter doet
dan de voorbije jaren. Korpschef Marc Vervoort en
zijn 70 agenten zullen verder werken aan controle en
preventie.
Het aantal diefstallen in woningen in Puurs daalde
van 55 in 2002, naar 39 in 2003 tot 35 diefstallen in
2004. Koen is blij dat de inspanningen van de mensen
qua inbraakpreventie hun doel niet missen.
Maar hij onderstreept dat een dosis geluk meespeelt.
Indien een dievenbende het gedurende 1 nacht op een
bepaalde wijk of straat heeft gemunt, dan krijg je al
andere cijfers. Daarom pleit Koen ervoor dat de
politie de mensen blijft informeren en sensibiliseren
voor een optimale bescherming van hun woningen en
eigendommen. De aanwezigheid van de politie ‘op de
straat’ zal zeker nog verder worden opgedreven.

Politiek, (n)iets voor jou ?

Veiligheid

Erfgoed

Farma-bedrijven

rioleringen), het afvalbeleid en het bodembeleid
worden door ons aangestuurd. Het boeiendste, maar
zeker niet het makkelijkste dossier waar ik mee bezig
ben, is de problematiek rond de luchthaven van
Zaventem.”

Hoe ziet je dagtaak eruit ?
Jan: “Je kan het al raden, ik vergader heel veel: soms
tot 8 vergaderingen per dag! Mijn werkdag telt dus
ook wel iets meer dan de ‘klassieke’ 8 uren.
Regelmatig vraagt de minister mij ook om in zijn
plaats ergens in Vlaanderen te gaan spreken.”

Krijgen Puurs en Klein-Brabant een voorkeursbehandeling
op je kabinet?
Jan: “Als je de job van kabinetsmedewerker en zeker
van adjunct-kabinetschef op een goeie manier wilt
uitvoeren, dan mag je niet enkel oog hebben voor je
eigen streek: je bent immers voor een groot deel mee
verantwoordelijk hoe het milieubeleid in heel
Vlaanderen er uitziet! Dat neemt niet weg, hoe zou
het ook anders kunnen, dat Puurs en Klein-Brabant
natuurlijk enige extra aandacht krijgen. De kerk moet
echter in het midden gehouden worden en een slecht
dossier uit Klein-Brabant zal een slecht dossier
blijven. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we voor
goeie streekdossiers toch wel bijzondere aandacht
hebben...”

Is er dan nog tijd voor Puurs ?
Jan: “Absoluut! Ik ben zelf altijd de mening toegedaan
geweest dat het verbonden zijn met de praktijk in een
gemeente een echte meerwaarde heeft om ‘grote
politiek’ te doen. Dat betekent dus ook dat de Puurse
dossiers voor mij belangrijk blijven. Door de vele uren
die ik in Brussel doorbreng, ben ik misschien wat
minder ‘zichtbaar’ aanwezig in onze gemeente, maar
door het feit dat ik ‘dichter bij de bron zit’ heb ik
natuurlijk een pak nuttige informatie die maakt dat
een aantal dossiers op een efficiëntere manier kunnen
afgehandeld worden. Het eindresultaat is het
belangrijkste.”

We kunnen in Puurs efficiënter
werken met de nuttige informatie
van ‘dichter bij de bron’.
Is Peeters een ‘toffe’ minister ?
Jan: “Zeker. In begin was het wel even wennen, zowel
voor de minister als voor alle kabinetsmedewerkers:
we waren immers bijna allemaal nieuwkomers. Dat
maakte dat het af en toe een beetje spannend was.
Ondertussen is de situatie nu veel meer ontspannen
is. Dat neemt niet weg dat er hard gewerkt wordt en
dat de minister graag heeft dat alles zo goed mogelijk
wordt uitgevoerd.”

Is het dan toch waar dat je van Puurs moet zijn om politieke
carrière te maken ?
Jan: “Blijkbaar, hé! Dat moet nu wel duidelijk zijn als
je kijkt naar onze burgemeester Koen Van den
Heuvel, die één van de sterkste Vlaamse parlementsleden is en naar minister Peeters die van Ruisbroek
afkomstig is. Het heeft ongetwijfeld iets te maken met
onze asperges en Duvel!”

Ober, kunnen we nog iets bestellen?

Precies een jaar na de start van de bouwwerken opende de Liezelse leefgemeenschap op zaterdag 23 april
haar nieuwe parochiezaal in de Turkenhofdreef: een spiksplinternieuw modern gebouw, in mooie kleurencombinaties van blauw en grijs, met alle keukencomfort voor 200 mensen. Alle Liezelse bewoners, groot
en klein, waren uitgenodigd op dit ‘groots’ gebeuren.
De plechtige opening werd voorafgegaan door een gezinsviering in samenwerking met alle verenigingen,
dat als bijpassend thema meekreeg ‘Elkaar ontmoeten door de handen in elkaar te slaan’.
Ook het Puurse gemeentebestuur zal de vele Liezelse vrijwilligers de hand toereiken en een steentje
bijdragen, volgens schepen Hilde Van der Poorten. Het wordt nog eventjes wachten op de totaal
vernieuwde parking, die tegen het
einde van de zomer zal afgewerkt
zijn. Er zal gestreefd worden naar een
maximum aantal parkeerplaatsen,
met de nodige groenelementen.
De openingsviering werd afgesloten
met een feestelijke receptie, waarop
iedereen de kans kreeg om een kijkje
te nemen in het nieuwe gebouw en
natuurlijk om elkaar te ‘ont-moeten’.
Een dikke, welgemeende proficiat aan
iedereen die geholpen heeft aan de
realisatie van dit prachtig project! En
dat dit nieuwe huis een ‘thuis’ mag
worden voor alle Liezelse
verenigingen en alle Liezelenaars!!
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Infrastructuur

Jan
Winters

fier
op nieuwe parochiezaal
Liezele

Uit internationale studies:

Vlaamse jeugd
moet meer

sporten

Op 13 april werd de eerste steen van de nieuwe sport- en evenementenhal gelegd.
Door de bouw, die tegen de lente van volgend jaar moet klaar zijn, zal het gebrek aan
sportinfrastructuur in het centrum moeten opgelost worden. Maar er is nog meer.
Er wordt de laatste jaren herhaaldelijk op
gewezen: onze jongeren moeten meer sporten.
Door o.a. veranderende voedingsgewoonten en
een andere vrijetijdsbesteding (computerspelletjes) worden onze jongeren te dik. Vroeger
was dit een voornamelijk Amerikaans fenomeen,
maar ook in Europa is obesitas (zwaarlijvigheid)
een zeer groot probleem aan het worden. Meer
nog, volgens studies zou obesitas de komende
jaren een ware epidemie kunnen vormen, met alle
gezondheidsproblemen van dien. Ook in
Vlaanderen, ook in Puurs.
Iedereen is het erover
eens dat gezonde,
evenwichtige voeding en
meer lichaamsbeweging
een absolute noodzaak is.
Maar om te kunnen
sporten moeten er ook
voldoende voorzieningen
zijn. Puurs heeft al heel
wat sportmogelijkheden
en een zeer uitgebreid
netwerk van fietspaden.
Maar voor de ploeg van
onze burgmeester kan er
nog meer gedaan worden.
Puurs heeft daarenboven
een hele grote schoolgemeenschap. Daarom zal
de nieuwe sporthal meer
dan welkom zijn.

Tot ziens, in Puurs !

“Deze multifunctionele sporthal zal zeker niet leeg
staan, integendeel. Tijdens de dag zullen onze
scholieren er druk van gebruik maken, ‘s avonds
staat ze open voor alle sportieve mensen uit onze
gemeente.” weet sportschepen Leo Szapinszky.
De Puurse schooldirecties zijn dan ook erg
tevreden met dit initiatief.
Door een goede accommodatie te voorzien doet ons
CD&V gemeentebestuur alvast een gezonde duit in
het zakje voor meer sport voor jong en oud.

Sport

Interview

Vevolg van blz. 1

GPS moet zelf

in Puurs?

Dat kan!

Vrije tijd

Wonen en werken in een mooie, groene
omgeving is aangenaam, maar in je vrije tijd
bekijk je je leefwereld toch net iets anders,
nietwaar? Puurs slaagt er echter in om je elke
dag van de week te verrassen met een ruim
toeristisch aanbod. En dat wandelen en fietsen
daarbij centraal staan, spreekt voor zich!
• Neem nu al enkele minuten vakantie en fiets met
ons mee naar het Fort van Liezele . De prachtige
omwalling is een paradijs voor fietsers en wandelaars, terwijl het museum in het historisch fort ons in
een oogwenk bijna 100 jaar terug in de tijd brengt.
• Langs de weilanden ben je met de fiets in een oogwenk aan het Arboretum Puurs . En unieke collectie
bomen en planten rondom een adembenemende vijver.
Echt een aanrader voor natuurliefhebbers!
• Weer op onze tweewieler rijden we bijna
onmiddellijk Tekbroek in, waar je trouwens
helemaal doorheen kan fietsen. Echte sportievelingen
kennen dit parkdomein natuurlijk al lang, want het is
een echt joggingparadijs.
• Ringring! Kleine fietsertjes slaan aan de watertoren
beslist linksaf... want daar ligt Sint-Pietersburcht .
Veilig ravotten met een frisse pint voor pa en ma
binnen handbereik. De verkeersvrije fietspaden langs
de spoorwegen voeren ons richting Kalfort...
• Herinner je je asPUURSge nog, het aspergeevenement? Precies, dat heeft hier plaats tijdens het
Hemelvaartweekend, in het Hof van Coolhem .
Eerst onze fiets parkeren op de fietsenparking en dan
volop genieten van de wandelpaadjes die ons
uitnodigen om kennis te maken met de verste
uithoeken van dit groendomein. En waarom zouden
we op deze warme dag niet genieten van het gezellige
terras op de binnenkoer?
• Even verderop verlaten we de spoorlijn om
helemaal tot rust te komen in het Hof ter Zielbeek .
Ver weg van alle verkeer, stress en drukte geniet je
hier écht van natuur en groen.
• Verbaasd over al die mooie landelijkheid die onze
gemeente te bieden heeft, laten we ons wegzakken in
een comfortabele stoel in één van de talrijke
horecazaken . Met een Duvel in de hand en in
afwachting van de net bestelde aspergeschotel,
mijmeren we alweer weg bij de brochures van de
Puurse wandelpaden met een familietocht in elke
leefgemeenschap, de nachtwandelingen in het Fort
van Liezele, de muzikale zomerprogramma’s,
Pukema,...

Verkeeer

Zeg nu zelf, Puurs heeft toch heel wat te bieden...

bijgestuurd
worden

Je kan haast niet meer zonder een GPS.
Zelfs wandelaars gebruiken al een GPS!
Dankzij dit systeem word je op een veilige
manier met je (vracht)wagen van punt A
naar B gestuurd. We kunnen verwachten dat
het GPS systeem de komende jaren
standaard in de meeste wagens en vrachtwagens zal worden geplaatst.

Maar het systeem heeft ook een merkwaardige
keerzijde die de leefbaarheid van onze leefkernen
in gevaar kan brengen. Het gemeentebestuur van
Puurs doet er alles aan om het drukke wegverkeer
letterlijk en figuurlijk in goede banen te leiden en
het sluipverkeer tot het minimum te beperken.
Vooral de N16, de N17 en de A12 zijn drukke
verkeersassen die door onze gemeente lopen.
“De gemeente stelt twee prioriteiten: druk
uitoefenen op het Vlaams gewest om aanpassingen te laten uitvoeren aan de N16 en A12 voor
een vlotte doorstroming van het verkeer (deze
werken zullen spoedig aanvangen) en extra aandacht besteden om straten en kernen verkeersluw
te maken en de leefbaarheid voor de bewoners te
verbeteren.” vertelt schepen Harry Beuckelaers.
Met deze twee prioriteiten van de gemeente houdt
het GPS systeem niet altijd rekening. Want het
GPS systeem volgt een eigen logica en wordt vaak
blindelings door bestuurders gevolgd, zelfs tegen
de verkeersreglementering in. Een voorbeeld: als
je van Bornem naar Boom wil rijden, dan stuurt

het GPS je via Kleine Amer en Ruisbroek in plaats
van via de aangewezen N16. Rij je van Temse naar
Brussel, dan stuurt het GPS je via Puurs centrum.
Vaak ligt de oorzaak bij de individuele programmatie
van het GPS systeem door de bestuurder zelf.
Onze burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Van den Heuvel interpelleerde minister
Van Brempt hierover in het parlement. De minister
erkende volledig het probleem en zal een dialoog
aangaan met de ‘schrijvers’ van het GPS systeem.
Koen wil dat vanuit de Vlaamse regering initiatieven
worden genomen om de ontwikkelingen in de
informatica op te volgen en bij te sturen zodat het
zwaar verkeer uit onze kernen wordt gehouden.
Hij zal dit dossier blijven opvolgen in het parlement.

Verkeer

Vakantie

Gezocht in Ruisbroek:

speelbos

De Ruisbroekse jeugd is druk op zoek naar een
speelbos. Vertegenwoordigers van Chiro en Scouts
kwamen met deze vraag aankloppen bij schepenen
Jan Winters en Erwin Brys.
Aan bos geen gebrek in Ruisbroek, maar niet alle bossen zijn even geschikt. Het probleem schuilt zelfs in
de naam van deze deelgemeente. Inderdaad, de lager gelegen ‘broek’-bossen komen niet in aanmerking
wegens té nat en dus ook teveel netels en bramen. Toch zijn beide schepenen hoopvol gestemd. “Bij de
besprekingen van het Ruimtelijk Uivoeringsplan Donkstraat - Nieuwstraat is ons oog gevallen op een
perceel dat reeds eigendom is van het
gemeentebestuur en perfect in aanmerking kan
komen voor bebossing. Het sluit daarenboven aan
bij bestaande bosstructuren”, aldus schepen Erwin
Brys. “Voor de scouts zoeken we eerder naar een
oplossing in de buurt van het Hof ter Zielbeek”,
vervolgt schepen Jan Winters. “Enkele geschikte
bossen zijn helaas geen eigendom van ons bestuur.
Hopelijk hebben de eigenaars oren naar de
verzuchtingen van de Ruisbroekse jeugd. Het
gemeentebestuur wil alvast de kat de bel
aanbinden”, aldus nog de schepen.

Nieuwe Scheldebrug
komt er!
Nadat de voorbije jaren de paarse regering de problematiek van de N16 en de Scheldebrug negeerden, maakt
de nieuwe Vlaamse regering met minister Peeters er werk van. Onze burgemeester en Vlaams parlementslid
Koen Van den Heuvel is dan ook zeer tevreden: “De N16 is de economische levensader van onze regio. Dit
moet zo blijven, en deze weg moet veiliger. Het fileleed voor de werknemers aan de brug kosten uren tijd en
zorgen voor heel wat frustraties. In de meerjarenbegroting staan nu de kredieten ingeschreven voor een
nieuwe brug. De nieuwe brug zou ongeveer 16 miljoen euro kosten en zal, als alles goed verloopt, tegen 2009
gerealiseerd zijn”.
Maar ook de ontsluiting van Pullaar en de gevaarlijke kruispunten op N16 en A12 worden niet vergeten. De
bouwvergunning voor het doortrekken van de parallelweg tussen Unibind en de KMO-zone is ingediend en
deze voor het nieuwe niet-gelijkvloers kruispunt ter hoogte van de N16/N17 is in volle voorbereiding. Na het
beëindigen van de streefbeeldstudie A12 moet men prioritair werk maken van een parallelweg langs de A12
tussen brouwerij Moortgat en Londerzeel.
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