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Onze beste
wensen

Beste lezer,

Namens CD&V-Puurs wens ik u het allerbeste voor het
nieuwe jaar: een gelukkig, gezond en vredig jaar vol engagement
voor een nog betere leefgemeenschap.
Het gemeentebestuur, onder leiding van onze burgemeester
Koen Van den Heuvel, heeft ook het voorbije jaar hard gewerkt aan
de leefbaarheid van Puurs. De resultaten van een grondige
voorbereiding en een intelligente planning worden nu voor iedereen
zichtbaar. Koen en zijn team maken niet alleen plannen, ze voeren
ze ook uit. Zij werken keihard aan Puurs, voor onze leef- en
woonongeving, voor u en voor uw familie.
Puurs is en blijft een gemeente waar het goed
is om te wonen, te werken, te leven. En als het van
ons afhangt, zal dit ook zo blijven. Samen maken
we er een spetterend 2006 van !
Chris Coeck
Voorzitter CD&V Puurs

is lijsttrekker

Op 8 oktober 2006 zal in onze gemeente een sterke CD&V/N-VA
kartellijst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zowel de
plaatselijke CD&V als N-VA afdeling keurde dit kartelproject
enthousiast goed. Burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger
Koen Van den Heuvel, intussen 41 jaar en sinds ‘97 onze burgemeester, wordt de lijsttrekker. Inge Faes neemt als kopvrouw van de
N-VA een prominente plaats in.
Koen, je gaat als lijsttrekker van de kartellijst naar de gemeenteraadsverkiezingen?
Koen: “Inderdaad, ik ben unaniem als lijsttrekker verkozen. Ik ga dus net als
6 jaar geleden vol vertrouwen naar de verkiezingen, samen met een
enthousiaste ploeg.”

Nieuw is wel dat CD&V een kartel vormt met N-VA.
Koen: “CD&V en N-VA vormden voor de Vlaamse verkiezingen een succesvol
kartel. Ik ben zeer tevreden dat we samen als één ploeg naar de verkiezingen
gaan. Op Vlaams niveau heeft de samenwerking al bewezen dat ze erg nuttig
is. Ikzelf ben altijd een grote voorstander
geweest van het kartel.”

CD&V is in Puurs wel de grootste partij. Heb je de
N-VA nodig?

Puurs is

digitaal regio-

kampioen!

Communicatie

Koen
Van den Heuvel

Onze burgemeester Koen Van den Heuvel kreeg enkele weken geleden uit
onverdachte hoek felicitaties voor het performant informatiebeleid van onze
gemeente. Hij ontving uit handen van de verantwoordelijken van Jong Groen!
Rivierenland een ‘Jong Groen! email-award’. De Jong Groenen uit onze regio
willen hiermee het Puurse gemeentebestuur feliciteren omdat het veruit als
beste uit hun onderzoek rond e-government kwam. E-government is een
manier om als gemeentebestuur digitaal met de inwoners te communiceren.
Uit het onderzoek van Jong Groen! bleek dat de gemeente Puurs beschikt
over de meest uitgebreide en informatieve website. Bovendien reageren de
Puurse gemeentelijke diensten zeer snel en accuraat op e-mails.

Koen: “Samen staan we nu eenmaal sterker; we
zijn complementair. De realiteit toont aan dat
in gemeenten waar er vele, kleine partijen zijn,
het bestuur vaak heel moeilijk verloopt. N-VA is
een natuurlijke bondgenoot van ons. Tijdens de
hele bespreking rond Brussel-Halle-Vilvoorde in
de federale kamer, waar CD&V en N-VA in de
oppositie zitten, wilden VLD en socialisten
verregaande toegevingen doen aan de
Franstaligen. Als het zo doorgaat, zitten wij
met FDF-lijsten tot in Merchtem en zelfs
Londerzeel!”

Merk je dit ook in het parlement ?
Koen: “Ja, absoluut. De houding van de VLD en
SP.A is overduidelijk. Ze zijn in het federale parlement bereid om verregaande
toegevingen te doen aan de Franstalige socialisten om toch maar Verhofstadt
aan boord te houden als eerste minister. Zoveel is wel duidelijk. Ik heb niks
tegen een overzichtelijke solidariteit, integendeel, maar ‘trop is teveel’.”

En de rest van de lijst?
Koen: “Dat bewaren wij nog
even voor later. Je zult wel
merken, het wordt een zeer
sterke lijst met heel wat
nieuwe en verrassende
gezichten.”

Hoe vond je de voorbije jaren?

Beste lezer,
de allerbeste wensen
voor een spetterend jaar.
U kunt weer rekenen op
ons engagement.

Koen: “Samen met mijn ploeg
hebben wij de voorbije jaren
al heel wat gerealiseerd. Zeer regelmatig kregen we de unanieme steun van
de hele Puurse gemeenteraad. Kijk naar het nieuwe waterzuiveringsstation,
de rioleringswerken en de heraanleg van Breendonk en Liezele, het jeugdontmoetingscentrum, de sport- en evenementenhal, het nieuwe OCMW woonen zorgcentrum. Maar ons werk is nog niet af. Verre van! Sommige verwezenlijkingen hebben nu eenmaal wat meer tijd nodig dan andere. Een voorbeeld:
de vernieuwing van Ruisbroek en Puurs-centrum vergen een zeer goede
voorbereiding. Er is heel wat overleg nodig en niet onbelangrijk ook heel wat

CD&V Puurs wenst je een positief 2006...
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Vooraf

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

Info

over ‘VZW’s’ en
‘vrijwilligers’

Als dé partij van het zogenaamde ‘middenveld’
is het logisch dat wij ook de vinger aan de pols
houden als er op wetgevend vlak wijzigingen
zijn die de verenigingen aanbelangen.

Socio-cultuur

Zo organiseerde CD&V-Puurs onlangs een infoavond
rond de nieuwe VZW wetgeving. Sprekers van dienst
waren Mr. Inge Faes en kamerlid Servais
Verherstraeten. “Het is erg belangrijk dat
verantwoordelijken van verenigingen perfect kunnen
inschatten wat de voor- en nadelen zijn van het
statuut van VZW tegenover de feitelijke vereniging.
De mate waarin overeenkomsten worden gesloten,
kan een belangrijke factor zijn om te opteren voor het
statuut van VZW”, aldus Inge Faes.
CD&V-secretaris Dirk Bellon was uitermate tevreden
met de ruime opkomst. “Het is bemoedigend te
kunnen vaststellen dat de Puurse verenigingen
kunnen rekenen op uiterst geëngageerde
bestuursleden. Ze willen duidelijk goed geïnformeerd
zijn als hun vereniging betrokken is”, besluit Dirk
Bellon.

tijdens de werken

In 2006 zet de gemeente Puurs de vernieuwing van de leefkernen verder. In augustus starten
de werken in Ruisbroek en na Pukema is Puurs-centrum aan de beurt.
Extra aandacht zal deze keer besteed worden aan
een “minder hinder”-programma. Want wie aan
wegeniswerken denkt, beeldt zich daar gewoonlijk
een hoop miserie bij in. Mede dankzij impulsen
vanuit het lokale Unizo-bestuur, wil de gemeente
er echt werk van maken om de hinder tot het
strikte minimum te beperken, voor bewoners,
handelaars en hun klanten. Allereerst door een
goede fasering der werken die in Ruisbroek,
vanwege het vernieuwen van de riolering,
ingrijpender zullen zijn dan in Puurs-centrum,
waar op de meeste plaatsen enkel de bovenlaag
een nieuw kleedje wordt aangemeten.
Dat het beide partijen menens is, bleek uit een
recent werkbezoek aan de gemeente Zomergem.
Raadslid Erwin Spiessens vertelt: “Ik vernam dat
tijdens grote wegeniswerken in Zomergem een
lokale zelfstandige een knap bewegwijzerings-

Verenigingen met vragen kunnen steeds terecht op het
nummer 0473/89.26.17 of dirk@revaterlinde.be
Ook voor organisaties die beroep doen op vrijwiligers
zijn er vanaf 1 februari 2006 belangrijke wijzigingen.
Dan treedt immers de wet in voege die de rechten van
de vrijwilligers regelt.
Volgens cultuurschepen Erwin Brys geeft de wet een
zéér ruime invulling aan het begrip vrijwilliger. “In
mensentaal kunnen we het best omschrijven als
‘iedere persoon die meewerkt aan de activiteiten en
die geen bestuurder is’ met andere woorden bijna
iedereen die actief is in uw organisatie!”, aldus nog de
schepen.
Een organisatienota die aan de vrijwilliger wordt
voorgelegd, geeft duidelijk alle nuttige info over het
vrijwilligerswerk. Iedere organisatie die met
vrijwilligers werkt, moet een verzekeringscontract
afsluiten die de burgerlijke aansprakelijkheid van de
organisatie en de vrijwilliger dekt.

Voor meer info kan u steeds terecht op het nummer
0476/59.09.17 of via mail: erwin.brys@puurs.be

Milieu

Minder Hinder

Geen waterheffing
voor Puursenaars
Vanaf 2006 kunnen de gemeenten een waterheffing
invoeren op het waterverbruik van particulieren om
de aanleg en het onderhoud van rioleringen te
financieren. Op het waterfactuur van Pidpa kan er
een speciale heffing komen waarvan de opbrengst
dan naar de gemeente gaat. Heel wat gemeenten in
Vlaanderen voeren een dergelijke extra-belasting in,
die gemiddeld zowat 100 euro voor een doorsnee
Vlaams gezin beloopt.
De gemeente Puurs voert een zeer ambitieus
investeringsprogramma uit inzake waterzuivering.
Op enkele jaren tijd zal de zuiveringsgraad van
afvalwater in onze gemeente stijgen van 0% in 2000
naar meer dan 80% na afloop van de werken in
Ruisbroek. Dankzij de creatie van financiële buffers
en een reservefonds voor investeringen tijdens de
voorbije jaren vraagt het Puurse gemeentebestuur
geen extra-bijdrage om die ambitieuze rioleringsplannen te financieren.

Nultarief

successierechten

systeem had voorgesteld. Dit systeem zorgde
ervoor dat iedereen bijna constant bereikbaar
bleef gedurende de hele periode van de werken. We
konden ter plaatse het systeem bekijken en er de
nodige lessen uit trekken”.
Volgens schepen van lokale economie Leo
Szapinszky is ook een goede communicatie met de
betrokken bewoners en handelaars uitermate
belangrijk. “Daarom hebben we een communicatiebureau ingeschakeld. Zowel tijdens de
voorbereiding als tijdens de uitvoering van de
werken worden zij mee betrokken. De bewoners en
handelaars zullen op voorhand, fase per fase, via
informatievergaderingen volledig worden ingelicht.
Het lijkt mij ook een goed idee dat Unizo een
vertegenwoordiger zal afvaardigen op de
werfvergaderingen”, aldus nog de schepen.
Goede intenties te over dus! Dat vindt ook schepen
Erwin Brys “Als alle betrokken partijen zich goed
op elkaar afstemmen, staat niets een voorbeeldige
uitvoering van deze ambitieuze dossiers in de weg.
Zij zullen het beeld van de beide leefkernen
ingrijpend ten goede veranderen. Geen hinder is
onmogelijk, maar met een positieve ingesteldheid
van alle actoren, moet het ons lukken om de
hinder bij deze werken als aanvaardbaar te
verteren. Daarna zal het weer veel aangenamer
wonen, werken én winkelen zijn in deze leefkernen”, besluit de schepen.

Eindejaarsvraagjes

op gezinswoning
tussen partners

Vlaams volksvertegenwoordiger en onze burgemeester Koen Van den Heuvel gaat een voorstel van
decreet indienen waardoor een nultarief wordt
ingevoerd voor de successierechten op de gezinswoning voor de langstlevende partner. Voor Koen is
het immers belangrijk dat mensen hun gezinswoning
kunnen behouden na het overlijden van de partner.
Door de stijgende vastgoedprijzen stijgt ook de
basiswaarde waarop de tarieven worden geheven,
waardoor de te betalen erfenisrechten toenemen.
Vooral bij huwelijkscontracten met de clausule ‘langst
leeft al’ kan de kost oplopen: voor een gezinswoning
met een verkoopwaarde van 200.000 euro betaalt de
langstlevende partner met dergelijk huwelijkscontract momenteel 6.000 euro.
“Niet elk gezin is kapitaalkrachtig genoeg om met
hard labeur verdiende spaarcenten de successierechten te betalen. Ik wil niet dat de gezinnen op het
einde van de rit op hun eigen woning nog eens extra
belast worden. Het bezitten van een eigen woning is
eigenlijk de beste garantie op een zorgeloze oude dag.
De mensen leven steeds langer en dat is een goede
zaak, maar dit houdt ook in dat mensen veel langer
beroep doen op hun spaargeld. Als dat niet volstaat
om de successierechten te betalen, moet de woning
soms verkocht worden. Dat wil ik ten allen prijzen
vermijden” vertelt Koen, die hoopt dat vanaf 1 januari
2007 het nultarief is ingevoerd.

Politiek, (n)iets voor jou ?

Kathy Delfante
Voorzitster oudercomité lagere school SJABI
Beste realisatie Iets waar iedereen van kan genieten vind
ik altijd positief. Zo zal de nieuwe sport- en evenementenhal
een knappe realisatie worden!
Mijn evenement Zonder twijfel Pukemarock. Jong zijn nú
is niet altijd even gemakkelijk... Ik vind het dan ook
fantastisch dat een jongerengroep er telkens in slaagt om
zo’n ambitieus evenement te organiseren. Samen vinden zij
de juiste stimulans om zich vrijwillig in te zetten voor een
gezamenlijk doel: het goede verloop van een festival met
uitstraling tot ver buiten de gemeentegrenzen.
Kan beter Puurs heeft heel wat mooie, zalige plekjes maar
in ons centrum mis ik gezelligheid. Het ‘masterplan’ brengt
hier wellicht verandering in. Ik hoop dat Puurs ook een
gemeente met een ziel wordt...
Mijn wensen Dat we in ons dagelijks leven en werk breder
en verder durven denken dan wat gebruikelijk is, om zo tot
oplossingen te komen die de verwachtingen overtreffen.
Zo worden dromen een beetje werkelijkheid en de
werkelijkheid een beetje een droom.

Infrastructuur
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Hof ter Bollen
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Koen
is lijsttrekker

Interview

inspraak van de burgers. Als we grote projecten
realiseren, doen we dat enkel en alleen als de mensen
er achter staan. En dat is duidelijk het geval. De
projecten die we realiseren, moeten gedragen worden
door de mensen. Anders zouden ze er nooit komen.”

Welke grote verwezenlijkingen staan nog op het
programma voor de volgende jaren ?
Koen: “Wel, ik geloof echt dat de vernieuwing van
Puurs-centrum, maar ook die van Ruisbroek en
Kalfort een sterke impuls aan die leefgemeenschappen zal geven. De leefbaarheid, het comfort voor
inwoners en middenstand, de veiligheid voor alle
weggebruikers en de gezelligheid zullen er sterk op
vooruitgaan. Ook zullen vanaf 2007 in onze gemeente
elk jaar minstens een 20-tal goedkopere bouwkavels
aan jonge Puursenaars worden aangeboden.”

Heeft CD&V / N-VA al een programma waarmee ze naar de
kiezer gaan ?
Koen: “De komende weken gaan we een grote enquête
houden bij onze bevolking om te peilen naar hun
verwachtingen. Op een open denkdag in de lente
nodigen wij iedereen uit om op basis van de
enquêteresultaten samen met ons de grote keuzes te
bepalen. We gaan zeker een Puurs ‘zilverplan’ voor
onze senioren opstellen, maar ook nog een actieplan
om het de spitsuurgeneratie van 25- tot 50-jarigen in
onze gemeente nog comfortabeler te maken. Ons werk
is nog niet af. Het is duidelijk dat we Puurs verder op
de kaart willen zetten. Dat willen we de volgende
jaren ook doen als we de massale steun krijgen van
onze mensen.”

Daar twijfelen we niet aan! Bedankt, Koen, en alle succes!

Eindejaarsvraagjes

De straten en rioleringen in Hof ter Bollen, een verkaveling uit de jaren zestig, zijn in slechte staat en
vragen een dringende opwaardering. Daarenboven komt het afvalwater van deze wijk nog steeds in de
Molenbeek terecht.
De bewoners zullen dus niet enkel een nieuwe straat krijgen maar ook een gescheiden rioleringsstelsel.
Hierdoor wordt één van de laatste grote
lozingspunten op oppervlaktewater in onze
gemeente opgevangen. De woningen van de Hof ter
Bollendreef en van een deel van de
Dendermondsesteenweg zullen worden aangesloten
op het rioleringsstelsel van de Theo Andriesstraat
via een persleiding.
Onze Liezelse schepen Hilde Van der Poorten
vertelt: “In 2006 zal het ontwerpbureau de
plannen uitwerken. Het huidige rustige en groene
karakter van de wijk zal zeker behouden blijven.
De info- en inspraakvergadering voor de inwoners
zal in de loop van juni plaatsvinden. De uitvoering
van de werken zelf zal gebeuren vanaf de tweede
helft van 2007”.

Eindejaarsvraagjes
Ronny Borms
Kalforts ‘verenigingsfreak’
Beste realisatie Ongetwijfeld de bouw van het jeugdontmoetingscentrum en de sport- en evenementenhal.
Het is belangrijk is dat de jeugd de nodige infrastructuur
heeft voor zinvolle vrijetijdsbesteding. En ik kijk al uit naar
het grote muzikale evenement ‘Puurs Zingt’ in september...
Mijn evenement Moeilijke keuze. Het muziekevenement
‘In Concert 2005’ van de Harmonie Concordiavrienden
Kalfort in het CC de Kollebloem: 75 amateurs van eigen
bodem met rasartiest Johan Verminnen. Ook het cultureel
uitwisselingsproject met onze zusterstad Debica in Polen was
een unieke belevenis. En de jaarlijkse Maria-ommegang en
Kalfort kermis. Tja, ik ben een rasechte Kalfortenaar.
Kan beter De Kalfortse dorpskern! Maar ik weet dat
hieraan wordt gewerkt door het gemeentebestuur.
Mijn wensen Dat ons dorp een leefgemeenschap (en niet
alleen woongemeenschap) wordt van verdraagzaamheid,
samenhorigheid en solidariteit: fijn en veilig voor iedereen!

Marleen De Kerf
Lid Kalforts oudercomité
Beste realisatie Elk jaar zijn we blij een hechtere band op
te bouwen met de leefgemeenschap. Het veiliger maken van
de Kalfortse schoolomgeving en gezellig maken van het
centrum van Puurs zijn belangrijke ontwikkelingen.
Mijn evenement Voor ons blijft de gebeurtenis van 2005 de
geboorte van ons vierde kindje. Als inwoner van Kalfort
moet ik uiteraard ook de kermisweek vermelden.
Kan beter Het sluipverkeer tijdens weekdagen is in Kalfort
zeer nadrukkelijk aanwezig. Hopelijk zal het herinrichten
van de N16 en de toegangswegen deze situatie positief
veranderen.
Mijn wensen Een beetje klassiek: geluk en gezondheid
voor iedereen. Dat het een tof en hoopgevend jaar mag
worden. Kom buiten, blijf niet binnen! Het is nog zo
verrijkend om deel uit te maken van een toffe
leefgemeenschap.

CD&V en N-VA

samen
naar de

verkiezingen voor de
gemeenteraad

CD&V-voorzitter Chris Coeck en N-VA
voorzitster Inge Faes blikken hoopvol vooruit:
“De voorbije jaren werd door de ploeg van
onze burgemeester hard gewerkt, er kan een
mooi palmares voorgelegd worden. Heel wat
projecten werden op stapel gezet. Denken we
maar aan de inhaalbeweging inzake waterzuivering en de ambitieuze opwaardering van
onze verschillende dorpskernen. Vele
initiatieven zijn al voltooid, andere moeten
nog afgewerkt worden. Onze burgemeester is
de uitgelezen man om met zijn enthousiaste
en dynamische ploeg het karwei af te maken
en nieuwe boeiende ideeën uit te werken”.

Eindejaarsvraagjes
Leo Vanherstraeten
Leraar lagere school Breendonk en PBJsteunpilaar
Beste realisatie Als Breendonkenaar vond ik de afwerking
van de dorpskern en de omliggende straten werkelijk de
kers op de taart. Voor de jongeren van gans Puurs is de
bouw van het JOC ‘Wijland’ een mooi initiatief. Voor de hard
werkende jeugddienst is het een stimulans om op de
ingeslagen weg verder te gaan.
Mijn evenement ‘t Zomert in Puurs zorgde ook in
Breendonk voor heel wat enthousiasme. Een leuk initiatief
dat voor iedereen open staat: een podium op de straat, een
tapkraan onder de kerktoren, jong en oud dansend op het
kerkplein of gezellig babbelend bij een drankje...’t moet
kunnen!
Kan beter Een Zone 30 in de schoolomgeving is een must.
Nu nog strengere controles op het ‘wild parkeren’...
Mijn wensen Een 2006 zonder zinloze terreur en alles
vernietigende natuurrampen. En in april 2006 een
grandioos slotfeest van PBJ (Project Breendonkse
Jeugdlokalen): enthousiaste mensen kunnen een hele
gemeenschap op de been krijgen om SAMEN een uitdaging
tot een goed einde te
brengen. Ik wens elke
vereniging, elke buurt,
elk comité zo’n
mensen toe want dat
brengt leven in
onze gemeente...

Ons engagement is gegarandeerd in 2006 !

Infrastructuur

helemaal nieuw in 2008

Eindejaarsvraagjes

Speelbos

Chiroleidster in Ruisbroek
Beste realisatie Het JOC! Zo krijgt de jeugddienst ook een
nieuwe plek in Puurs. Ook de vele kinderen die tijdens de
vakantie deelnemen aan de speelpleinwerking krijgen een
toffe en veilige omgeving om te ravotten. Het is écht tof om
jong te zijn in Puurs!
Mijn evenement ‘t Zomert in Puurs! Alle Ruisbroekenaars
komen dan buiten, jong en oud genieten samen van muziek
en sfeer aan ‘den ijzergieter’. Maar als chiroleidster zijn
natuurlijk onze festiviteiten tijdens de Ruisbroekse
jaarmarkt de max.
Kan beter Flexibiliteit bij kinderopvang. Het is voor de
ouders niet altijd makkelijk om een drukke job te
combineren met een gezin. Ook aan de mobiliteit tussen de
verschillende deelgemeenten kan nog gesleuteld worden.
Mijn wensen Dat Puurs kan blijven doorgroeien naar een
toffe leefgemeenschap,
met aangename dorpskernen waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten
op de pleinen, een
gemeente waar ook
jongeren zich thuis voelen
en zich kunnen
ontwikkelen.

Al meer dan tien jaar was de gemeente samen met
het jeugdwerk op zoek naar een speelbos. Bij de
bevragingen die gedaan werden bij de opmaak van
de opeenvolgende jeugdwerkbeleidsplannen, was
immers duidelijk geworden dat in heel onze
gemeente eigenlijk geen enkel bos toegankelijk is
om te spelen.
Sinds het bosdecreet is zomaar spelen in een bos
niet meer toegelaten; het Vlaamse Parlement is
ervan uitgegaan dat onze schaarse bossen alle
mogelijke bescherming verdienen. Datzelfde
parlement heeft er toen wel te weinig bij
stilgestaan dat bos naast een natuurfunctie ook
een recreatieve functie heeft waarbij zowel de
rustige wandelaar als spelende kinderen gebruik
moeten kunnen maken van het bos om zich uit te
leven.
Schepen van jeugd Jan Winters vertelt: “Om toch
tegemoet te komen aan de vraag naar een
speelbos hebben we zowat elke vierkante meter
bos in de gemeente onder de loupe genomen: ofwel
was het onderzochte bos te nat, ofwel te klein of
te waardevol of beschermd enzovoort. Dus zijn we
maar begonnen met het aanplanten van een
speelbos, zoals enkele jaren geleden in de buurt
van het Hof ter Zielbeek aan het Ooievaarsnest.
Helaas, bomen groeien niet zo snel en een speelbos

Nieuw Breendonk

één jaar oud

Energie

Het nieuwe Breendonkdorp blaast zijn eerste
kaarsje uit. Intussen is iedereen aan de nieuwe
“look” gewend en wordt er enthousiast
gereageerd: brede voetpaden, niet minder dan vier
gezellige zomerterrasjes (waar velen jaloers op
zijn) en een drastisch gedaalde snelheid! Hoewel
dit laatste natuurlijk nog altijd beter kan.
Wanneer de renovatie van de kerk en ook de
nieuwe residentie voor senioren - met een nieuw
pleintje op de hoek van Breendonkdorp met de

J. Hammeneckerstraat - afgewerkt zijn, zal Breendonk meer dan ooit stralen!
Maar wij blijven niet stilzetten. Breendonk kan nog
beter! Zo wordt de Vredelaan opgefrist met onder
meer nieuwe voetpaden. Voor de Buisseretlaan
wordt een totaalconcept uitgewerkt: het straatbeeld wordt volledig hertekend, zodat deze straat
een échte woonstraat wordt in plaats van een
doorgangsweg. Voetpaden zullen breder worden,
het aantal parkeerplaatsen aan de Breendonkdorpsheide zal toenemen, meer groen en rustbanken
zullen deze straat veel gezelliger maken. Nog voor
de zomervakantie plannen we hierover een infovergadering met de bewoners.

100ste windmolen

van Vlaanderen staat in Puurs

En ook de 101ste! Wie via de Rupeltunnel of de Boulevardbrug van Puurs naar Boom rijdt, zal het al wel
gemerkt hebben: er vinden grote werkzaamheden plaats op het verloren stukje grond tussen de A12 en de
weg die naar de Boulevardbrug leidt. De firma Aspiravi bouwt daar 2 windmolens die samen elektriciteit
leveren voor meer dan 2200 gezinnen of zowat een derde van de gemeente Puurs. Uitgerekend in eigen
gemeente mocht Vlaams minister Kris Peeters op 15 december 2005 de eerste spadesteek geven.
Aan de bouw van deze windmolens ging een lange studie vooraf waarbij onder andere onderzocht werd of
de windmolens de vele vogels uit het Schelde-Rupelbekken niet zouden hinderen op hun zoektocht naar
voedsel. Dit bleek gelukkig niet het geval te zijn.
De afmetingen van de windmolens zijn indrukwekkend: het huis waarin de generator zich bevindt, weegt
70 ton en bevindt zich op een hoogte van 100 m. De wieken zelf hebben een diameter van 80 m zodat ze op
het hoogste punt wel 140 m boven het aardoppervlak uitstijgen: bijna 20 m hoger dan de kathedraal van
Antwerpen en liefst 2 keer zo hoog als de toren van de Puurse Sint-Pieterskerk.
De windmolens zullen zo een echt baken vormen langsheen de A12 waarbij ze zeker een nieuw merkpunt
voor onze gemeente zullen worden. En we dragen mee bij tot een beter leefmilieu. Goed toch?!

Politiek gaat ons allen aan!

in Kalfort

heb je dus niet op zulk een korte tijd”, aldus de
schepen.
Op zoek dus naar een andere oplossing. En, wonder
boven wonder, een stukje bos werd gevonden aan het
Hof van Coolhem. Het ligt niet in het bosreservaat, is
via een aparte ingang aan het fietspad van Kalfort
naar Willebroek toegankelijk en afgeschermd van de
rest van het domein. Kleine aanpassingen moeten nog
gebeuren, maar vanaf de lente zal er dus een speelbos
zijn voor alle kinderen uit onze gemeente.
Nu nog verboden toegang,
maar binnenkort een tof
speelbos voor de jeugd
van Puurs.

Jeugd

4

Silke De Smedt

Eindejaarsvraagjes
Mark Geeroms
Lid van de Liezelse Parochiezaalploeg
Beste realisatie De bouw van de nieuwe polyvalente zaal
in de Turkenhofdreef. Een prachtig samenwerkingsproject
tussen de Liezelse parochie en de Vrije Basisschool. Een
enorme meerwaarde voor het sociale leven in Liezele.
Mijn evenement De gezellige en succesvolle
planten(ruil)beurs op paasmaandag te Liezele,
georganiseerd door de Landelijke Gilde.
Kan beter Het dorpscentrum te Puurs, maar gelukkig
wordt daar werk van gemaakt.
Mijn wensen Het verder
ontmoedigen van het doorgaand verkeer in Liezeledorp, opnieuw aanplanten
van verdwenen dreven en
boomrijen, een goede
gezondheid en eens de
Lotto winnen.

vitamineP
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