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Het was even wachten op de lente, op de eerste warmte en
deugddoende zonnestralen. We hebben warmte nodig, ook in ons
gezin en in onze samenleving. Warmte in de buurt, warmte tussen
buren, warmte in ons eigen Puurs maakt het leven veel aangenamer.
Onze CD&V-ploeg onder leiding van burgemeester Koen Van den
Heuvel maakt het leven in Puurs aangenaam. Ze zorgt voor
gezellige en nette buurten, een verkeersveilige en groene omgeving
en werk en investeringen in onze eigen gemeente. Het vertrouwen
van de Puursenaar in de ploeg van Koen is erg groot, zo blijkt uit
onze enquête. En dat moet ook zo blijven.
Ook onze Vlaamse minister Kris Peeters stelt
100% vertrouwen in Koen en zijn ploeg en zal de
CD&V / N-VA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen duwen.
Samen maken we van Puurs een aangename
gemeente. Dank voor uw warme steun en vergeet
niet van de lente te genieten!
Chris Coeck,
Voorzitter CD&V Puurs

Sport- en evenementenhal

‘de Kollebloem’

bijna klaar!

Vrije tijd

Nog héél even en Puurs is weeral een sportieve én culturele trekpleister
rijker. Inderdaad, op vrijdag 5 mei opent de nieuwe sport- en
evenementenhal ‘de Kollebloem’ haar deuren.
We troffen twee gelukkige schepenen op wat nu nog een werf heet. Schepen van
sport Leo Szapinszky vertelt: “Het is opmerkelijk hoe de Puursenaars de jongste
jaren aan het sporten zijn gegaan. Daarom zat onze bestaande sportinfrastructuur in Breendonk (Vrijhals), Liezele (De Wandeling) en Ruisbroek
(Dagcentrum) steeds eivol. Ons oog viel op het terrein naast het Cultureel
Centrum. Het was een hele uitdaging om beide gebouwen te integreren. Het
winnende ontwerp van Cosimco en architecten Thijs & Michaux is daar
uitstekend in geslaagd.”
Cultuurschepen Erwin Brys ziet op zijn beurt ook heel wat nieuwe mogelijkheden door de bouw van deze sport- en evenementenhal. “Door het versmelten
van sport en cultuur krijgen we de mogelijkheid om één uniek vrijetijdsloket te
creëren. Meteen hebben we ook de ruimte voor grotere evenementen. Puurs zal
meer dan ooit bruisen! De nieuwe cafetaria, uitgebaat
door het team van Jo Boeykens, zal daar zeker toe
bijdragen. Ook de afsluitbare tentoonstellingsruimte
biedt nieuwe mogelijkheden. Als schepen van onderwijs ben ik ook heel blij dat we een unieke samenwerking met de scholen kunnen opzetten. De drie
volwaardige sportterreinen staan overdag ter
beschikking van onze schoolgaande jeugd.”
Wilt u ook er als de kippen bij zijn om de nieuwe sporten evenementenhal in al haar glorie te bewonderen?
Dat kan, want op zaterdag
6 mei is het ‘Puurs Swingt’,
meteen het eerste grote
evenement in een lange rij.

in Hof Van Coolhem

Al enkele jaren rijpte er bij vele aspergeliefhebbers het bijzondere idee
om een aspergetuin in te richten in het Hof Van Coolhem, de bakermat
van onze Klein-Brabantse asperges.
Door de goede samenwerking met de Vriendenkring van het domein en met het
Grafelijk Genootschap werd er graag op dit voorstel ingegaan. Samen met de
gemeentelijke technische dienst en een aantal enthousiaste laatstejaarsstudenten van het buitengewoon secundair onderwijs van Sjabi wordt er hard
gewerkt aan dit prachtige project.
“Tuin is misschien niet het juiste woord. Het wordt een nieuw educatief project
dat uit drie onderdelen zal bestaan. Er is een gesloten vitrinegedeelte waar de
vroegere aspergeteelt getoond zal worden. Daarnaast is er een open gedeelte: op
panelen zullen de geschiedenis, de
teeltwijze en de economische aspecten
van de aspergeteelt staan, aangevuld met
kleurrijk beeldmateriaal. Ten slotte
komen er demonstratiebermen met de
verschillende stappen van de aspergeteelt”, vertelt een enthousiaste schepen
Hilde Van der Poorten.
Ook Toerisme Klein-Brabant Scheldeland
is verheugd met dit initiatief en zal deze
blikvanger zeker opnemen in haar
dagtrips voor groepen.

Bijna 20 km nieuwe fietspaden!
De voorbije jaren investeerde het gemeentebestuur fors in een
verbetering en uitbreiding van het fietspadennetwerk in Puurs.
“Eerst werden de fietsverbindingen tussen Breendonk en Kalfort-Puurscentrum volledig vernieuwd door de heraanleg van Molenheide-GroenstraatLetterheide-Aspot en Hoek-ten-eike. Daarnaast kreeg de Lichterstraat een
totaal nieuw fietspad met aangepaste verlichting”, zegt burgemeester Koen
Van den Heuvel. “Ook de fietsverbinding tussen Breendonk en Ruisbroek is
opgewaardeerd. Via de Schaafstraat, Rijweg en Pullaar kan men op nieuwe
afgescheiden fietspaden veilig van Breendonk naar Ruisbroek fietsen. Dit is
zeker het geval wanneer in augustus 2006 het nieuwe fietspad in de
Pullaarsteenweg tot aan de Ruisbroekse NMBS-stopplaats wordt verlengd,”
vult schepen Harry Beuckelaers aan.
Met het nieuwe fietspad langs de Dendemondsesteenweg komt het totale
aantal nieuwe of vernieuwde fietspaden tijdens de laatste zes jaar in onze
gemeente op bijna 20 km. Hier is ook de nieuwe fietssnelweg tussen het
Kalfortse Hof van Coolhem en Willebroek langsheen de spoorlijn inbegrepen.
Dit maakt dat onze gemeente beschikt over bijna 8 km veilige fietssnelwegen
langs spoorwegen met fietssnelverbindingen naar Boom, Willebroek en SintAmands.
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Erfgoed & Toerisme

Beste lezers,

Een warme
lente

Vlaanderens
eerste aspergetuin

Fietspaden

Vooraf

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

Bent u ook nieuwsgierig
naar de mening van
zo’n 6000 gezinnen? Kijk
dan op p. 3 voor de resultaten
van onze Grote Enquête.

FIETSPADEN DE VOLGENDE
2 JAAR!
Dankzij de grote werken in
Ruisbroek wordt ook de
fietsverbinding vanuit Ruisbroek via Kerkstraat, Moerplas en Coolhemstraat naar
Kalfort en Puurs-centrum sterk verbeterd. Via de Kapelstraat, Vooruitgangstraat en Kleine Amer zal er trouwens een alternatieve veilige fietsverbinding
tussen Ruisbroek en Puurs-centrum uitgebouwd worden. Ook de Molenstraat
zal op korte termijn een afgescheiden nieuw fietspad krijgen. Als alle werken
achter de rug zijn, zullen in onze gemeente bijna 30 km nieuwe fietspaden zijn
aangelegd op een tiental jaar tijd!
Er wordt al verder gedacht. Wij willen werk maken van energievriendelijke
verlichting langs de fietssnelwegen en van een fietssnelweg naar Bornem. De
gesprekken met het Bornems gemeentebestuur zijn hierover gestart.

Van respect word je sterk.

werkloosheid
in Puurs!

Puurs situeert zich midden in de Vlaamse ruit,
de economische ruggengraat van de Vlaamse
economie tussen Antwerpen, Gent, Leuven en
Brussel, niet ver van Zaventem en de
Antwerpse haven. We worden doorkruist door
belangrijke verkeersstructuren (A12, N16,...).
Die ligging is een belangrijke factor voor de
investeringsbeslissingen van bedrijven. We kunnen
deze troef ten volle uitspelen door te zorgen voor een
optimale kwaliteit van het wegennet, een goede
ontsluiting en een vlotte bereikbaarheid van de
industriezones. Ook de geplande werken aan de N16

Economie
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dragen hier toe bij. De centrale ligging is echter
niet voldoende. Als gemeente trachten wij een
gunstig bedrijfsklimaat te scheppen. De ondernemingen vertonen, volgens een enquête van
VOKA, een globale tevredenheid van 67,6%, ruim
boven het Vlaamse gemiddelde! Deze sterke
economische activiteit vertaalt zich in een hoge
tewerkstelling. Zo bedroeg de werkloosheidsgraad
in februari 2006 4,5% en de werkzaamheidsgraad
in 2004 bijna 73%! Puurs scoort hier telkens beter
dan Bornem en Willebroek en bovendien ook beter
dan het arrondissementele en Vlaamse gemiddelde.
Bij ons is het verschil in werkloosheidsgraad
tussen mannen en vrouwen zeer klein.

Sociaal

Thuiszorg
Door een spetterend openingsweekend staat het
‘Woon- en zorgcentrum Sint-Pieter’ volop in de
belangstelling. Het hoofdmotief van onze
OCMW-werking is de senioren zolang mogelijk
in de vertrouwde omgeving te laten wonen.
Pas wanneer mantelzorg en de verscheidene
dienstverleningen aan huis ontoereikend worden, is
de opname (kortverblijf of definitief) in het rustoord
verantwoord en zinvol. Zolang dit niet het geval is,
kunnen de thuiswonende senioren beroep doen op
een goed uitgebouwde thuiszorg. Om het sociaal
isolement tegen te gaan, is er het netwerk van
dienstencentra met Paepenheide in Breendonk, De
Nieuwe Ark in Ruisbroek en de Kollebloem in Puurs.
Zij zijn dé plek bij uitstek voor ontspannende
activiteiten en cursussen. Warme maaltijden, Minder
Mobielen Centrale en personenalarm vervolledigen
het dienstenaanbod voor de nog thuisblijvende
senioren. Thuiszorg is en blijft een belangrijke pijler
binnen ons lokaal sociaal beleid. Wist u dat...
• we zo’n 100 gezinnen bejaardenhulp geven,
• 26 personeelsleden 22.413 uren thuishulp boden,
• 10.389 uren gepoetst werd bij senioren door de
gewone poetsdienst,
• met de dienstencheques daar nog eens 11.153
uren bijkomen,
• het totaal aantal gepresteerde uren bij senioren
thuis 43.955 uren bedragen,
• 24.990 warme maaltijden aan huis werden
gebracht,
• de drie dienstencentra samen 5.022 uur geopend
waren?

in het nieuw!
De Kalfortse dorpskern staat voor grote
veranderingen tijdens de komende jaren.
De belangrijkste ingreep is de uitvoering
van het visieplan Kalfort, dat enkele weken
terug onder grote belangstelling werd
voorgesteld in de parochiezaal.
De kern van het visieplan is om de dorpskern
heel wat gezelliger en verkeersveiliger te maken.
De belangrijkste ingreep is het éénrichting
maken van zowel Kalfortdorp als (waarschijnlijk)
Kloosterbunder. Hierdoor worden de voetpaden
breder. Bijzondere aandacht gaat naar het
herinrichten van de kerkomgeving, die moet
uitgroeien tot een gezellig groen ontmoetingsplein (in samenhang met de Molenbeekvallei)
met ruimte voor enkele extra parkeerplaatsen en
vooral een (eventueel) nieuw dorpshuis. Ook de
kruispunten Coolhemstraat-Kalfortdorp en het
scholenkruispunt in de Schipstraat worden
grondig aangepakt en veiliger ingericht voor
vooral de zwakke weggebruiker.
Intussen wachten enkele particuliere investeerders niet af. In Kalfortdorp zijn verschillende
projecten opgestart, andere hebben al een bouwvergunning verkregen en sommige zitten in een
juridisch kluwen, waarvan wij hopen dat binnen
Onze burgemeester
Koen Van den
Heuvel in het
Vlaams
parlement.

Nultarief

successierechten
op gezinswoning

Op aandringen van Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Van den Heuvel moet de
langstlevende partner vanaf 1 januari 2007
geen successierechten meer betalen op de
gezinswoning.
Koen Van den Heuvel wil niet dat gezinnen op het
einde van de rit op hun eigen woning nog eens extra
belast worden. Niet elke gezin is immers even
kapitaalkrachtig om met spaargeld de successierechten te betalen. Een eigen woning is de beste
garantie op een zorgeloze oude dag. De vele positieve
reacties op zijn initiatief bevestigen dit.
De hoogte van de huidige successierechten hangt af
van een aantal factoren zoals het type huwelijkscontract, de leeftijd van de langstlevende partner en
het al dan niet kinderen hebben,... De besparing op
de successierechten vanaf 1 januari 2007 loopt voor
dit type huwelijkscontract op tot 6.000 euro voor
een gezinswoning met een verkoopwaarde van
200.000 euro.
Het gaat hier uitsluitend om de gezinswoning: het
huis waar het paar woont op het moment van het
overlijden. Ook wanneer één of beide partners
vrijwillig of gedwongen in een rusthuis of serviceflat
verblijft, geldt de vrijstelling van successierechten.
Deze materie is vrij complex. Daarom is het
verstandig om advies in te winnen bij de notaris. Een
eerste advies is trouwens gratis!

Politiek, (n)iets voor jou ?

Het nieuwe Kalfort
wordt volgens Leo
Szapinszky, Nini
Vivys en Wim Servaes
een veilige woonkern.

enkele maanden alles is opgelost.
De site ‘new vertongen’ krijgt ook stilaan vorm.
Studiebureau Stramien werkt het ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP) af. De bedoeling is dat op de
site en nabije omgeving een 50-tal woonéénheden
worden gecreëerd, zowel gezinswoningen als
appartementen.
In Kalfort staat de volgende jaren dus heel wat te
gebeuren, dat de woon- en levenskwaliteit van de
Kalfortenaren zeker zal bevorderen.

Infrastructuur

Zeer lage

Kris
Peeters

is CD&Vlijstduwer

Begin maart besliste het partijbestuur van CD&VPuurs unaniem dat Vlaams minister Kris Peeters
lijstduwer wordt van de CD&V/N-VA -lijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober. In
december was burgemeester Koen Van den Heuvel
al unaniem aangeduid als lijsttrekker.
Kris Peeters, een geboren Ruisbroekenaar, woont
sinds een jaar opnieuw in de Ruisbroekse
Kaardijkstraat. Na een succesvolle carrière bij
Unizo werd hij door minister-president Leterme in
de zomer 2004 als minister gevraagd. Sindsdien is
hij een voortreffelijk en daadkrachtig minister van
openbare werken, energie, leefmilieu en natuur.
Kris Peeters aanvaardde de aanduiding en steunt
hiermee uitdrukkelijk de lijst van burgemeester
Koen Van den Heuvel.
Kris Peeters samen met Yves Leterme
op een causerie in Puurs.

Verkiezingen
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Ook Kalfort

“In maart werd deze dienstverlening via de
dienstencheques uitgebreid met het nieuwe
strijkatelier”, vertelt een fiere OCMW-voorzitter
Frans Massaer, die er bij de opening in slaagde
burgemeester Koen Van den Heuvel een sweater te
laten strijken op een professionele strijkplank.
Iedereen die in Puurs woont of geen zin heeft zich
door een berg strijk te worstelen, kan sinds 6 maart
terecht bij het strijkatelier Strijk-en-Go in het
Boudewijnhof. Binnen de sociale tewerkstelling zijn er
reeds 4 arbeidsplaatsen ingevuld. Momenteel worden
al heel wat gezinnen elke dag geholpen. Er is nog
ruimte voor extra aanwervingen want het atelier
beschikt over 4 semi-professionele strijkplanken.
Wanneer u een beroep doet op het strijkatelier, krijgt
u een korte rondleiding in het aangename strijkatelier en kunt u afspraken maken in verband met het
brengen en afhalen van het strijkgoed. Betalen kan u

Is dit de nieuwe man? Nog even oefenen...

met dienstencheques, wat u een belastingsvoordeel
oplevert van 30%. Wij zijn heel blij dat het strijkatelier na een goede start elke dag groeit. Elke week
gaan er al tientallen gestreken wasmanden de deur
uit. Door een goede en kwaliteitsvolle dienstverlening
hopen wij op een positieve mond aan mond reclame!
Voor meer info, telefoneer 03/890 15 21.

Uitnodiging

Open
Denkdag

Wat u denkt,
interesseert ons !
Daarom nodigen wij u graag uit op
onze ‘Open Denkdag’ op zaterdag 29
april om 9.30u (einde voorzien om
13u) in DC Paepenheide te Breendonk.
Mis deze unieke gelegenheid niet om
samen met de CD&V-mandatarissen
en bestuursleden na te denken over de
toekomst van onze gemeente!

Er is de voorbije jaren heel wat veranderd in
Puurs. Wij willen weten hoe u daarover
denkt en wat in de toekomst voor u belangrijk is. Daarom kreeg elk gezin in Puurs een
enquêteformulier. Zo’n 600 belandden terug
bij ons. Dat is een antwoordgraad van 10%,
een mooi percentage! En dit zijn de
resultaten...

De overgrote meerderheid:
het is tof wonen in Puurs!
Uit de analyse blijkt dat bijna 80% van de
respondenten Puurs een gemeente vindt waar het
aangenaam wonen is. Slechts 4% gaat hier niet
mee akkoord. Als we de leefgemeenschappen
afzonderlijk bekijken, zien we eenzelfde beeld.

De grootste bekommernis:
thuiszorg en sluikstorters
De absolute toppers qua percentage akkoord, zijn
het belang van thuiszorg en het aanpakken van
sluikstorters (telkens 95%). Het infoblad Kontakt
blijkt als communicatiemiddel heel succesvol: 91%
leest het iedere keer.
Andere punten van grote eensgezindheid (meer
dan 80% akkoord): de aandacht voor een veilige
schoolomgeving, de vlotte bereikbaarheid van de
industriezones, de bedeling van warme maaltijden
7 op 7, seniorenflats in elke deelgemeente,
aantrekkelijk blijven voor bedrijven, de nieuwe
brandweerkazerne, het station van Puurs als
regionaal spoorwegknooppunt en een voldoende
aanbod en onderhoud van speelpleinen. Op elk van
deze vlakken zijn wij reeds zeer actief en het doet
dus deugd dat onze inspanningen erkend worden.
Er is natuurlijk steeds ruimte voor verbetering en
uitbreiding.

5 belangrijkste thema’s:
hiervan willen wij werk maken
Het absolute topthema is veilige fiets - en
voetpaden. De voorbije jaren werden bijna 20 km
nieuwe fietspaden aangelegd en de volgende jaren
staat er nog bijna 10 km op het programma. Het
zal voor ons ook in de toekomst een topprioriteit
zijn. Vele respondenten zijn ook bekommerd om
een goed georganiseerde thuiszorg voor senioren,
gezellige dorpskernen en meer politie op straat.
Zoals u kan lezen in deze Vitamine P, is thuiszorg
nu al een belangrijke pijler in ons lokaal sociaal
beleid. In de toekomst zullen we dat nog
versterken. De aangename dorpscentra zijn volop
in opbouw. Opvallend is dat in Breendonk maar

14% dit thema heeft aangeduid, een signaal dat de
heraanleg van de Breendonkse dorpskern geslaagd is.
Een prioriteit voor de politie is een grotere
zichtbaarheid van de wijkagenten in het straatbeeld.
Ten slotte maakt aandacht voor de belastingen de top
5 rond. Koken kost geld, dus de grote vraag naar
initiatieven vergt de nodige middelen. Toveren gaat
nu eenmaal niet. In de toekomst zullen we meer dan
ooit streven naar een goed evenwicht tussen nieuwe
initiatieven en belastingen. Zuivering van afvalwater
en brandweer en veiligheid in het algemeen zijn
eveneens belangrijke bekommernissen.

Enkele verbeterpunten:
richtsnoer voor de toekomst
Als lokaal bestuur is het noodzakelijk om kritisch te
blijven tegenover het eigen beleid. We staan dus niet
enkel stil bij de vele positieve klanken die tot
uitdrukking komen in deze enquête. Wij kunnen ook
veel leren van de verbeterpunten en deze gebruiken
als basis om ons toekomstig beleid uit te stippelen. Zo
vond 44% van de respondenten dat de wijkagenten
onvoldoende zichtbaar waren. Dit geeft ons een
duidelijk signaal dat hieraan gewerkt moet worden.
Voorts wordt er voldoende aandacht gevraagd voor
een goed evenwicht tussen industrieterreinen en
rustige groene ruimten.

Uw mening telt

Werk & gezin

Ook gemeentebesturen moeten het de mensen
gemakkelijker maken om werk en gezin te
combineren. Daarom is het OCMW Puurs
gestart met een nieuwe poetsdienst via het
systeem van de dienstencheques.

We vroegen aan 6000
gezinnen...
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U bezorgde ons...
heel wat suggesties!
Wij namen notie van de vele opmerkingen. Soms
waren het motivaties voor gegeven antwoorden in de
enquête, soms aanmoedigingen voor een continuering
van het beleid en heel vaak zinvolle suggesties.
Regelmatig werden bepaalde resultaten nog eens
bevestigd zoals de nood aan serviceflats in de
verschillende deelgemeenten en de aandacht voor
fietsers. In vele gevallen waren de opmerkingen een
leerrijke aanvulling op de enquête zelf. Zo stelden we
vast dat, hoewel 62% de meldingskaarten een
uitstekend middel vindt om opmerkingen te
formuleren naar het gemeentebestuur toe, vaak de
bemerking terugkwam dat ze nog meer gepromoot
moeten worden.
Er werden ook zaken aangebracht die niet in de
enquête voorkwamen zoals de problematiek van
sluipverkeer, de heraanleg van Kalfortdorp of de
bestemming van Hof ter Zielbeek.
Wij vroegen om uw mening, wij hebben ze
massaal gekregen. Al jullie vragen, suggesties,
en klemtonen geven richting aan ons toekomstig
beleid. Alvast bedankt om jullie stem te laten
horen!

Elk jaar

20 goedkope bouwkavels

Al jaren investeert de gemeente Puurs in de aankoop van strategische gronden, die op termijn
kunnen ontwikkeld worden. Op die manier kunnen we goedkope bouwkavels aan onze jonge
Puurse gezinnen aanbieden.
Na de realisatie van Keulendam in 2005 zullen in de loop van dit jaar nog 3 ruimtelijke uitvoeringsplannen
(RUP) worden goedgekeurd, die 3 nieuwe gebieden in onze gemeente zullen ontwikkelen tot woonzone. Deze
drie gebieden liggen relatief dicht in de kern of zijn een binnengebied, zodat er geen open ruimte wordt
opgeofferd. Deze drie gebieden zijn ‘den Brand’ in Puurs-centrum (tussen Heide en Hof-ten-Berglaan), het
gebied Nieuwstraat-Donkstraat in Ruisbroek en een gebied tussen de kleine Schaafstraat en het kerkhof in
Breendonk. De kavels in deze zones zullen niet tegelijkertijd op de markt worden gebracht. Wij plannen dat de
bouwkavels (in totaal zowat 120 voor de 3 zones samen) vanaf 2008 tijdens de daaropvolgende 5 jaren
geleidelijk op de markt worden gebracht. Zo kunnen vooral Puurse gezinnen op die nieuwe kavels intekenen.
Wie interesse heeft, kan zich altijd inschrijven bij het Puurse gemeentebestuur, dienst ruimtelijke ordening.

Ons engagement is gegarandeerd in 2006 !

Wonen

OCMW helpt om
gezin en werk beter
te combineren

De Grote Enquête

“Na regen komt zonneschijn, ook in Hof ter
Zielbeek”, weten Yvo Van Damme, Koen Van den
Heuvel, Diane De Winter en Erwin Brys.

Variabele
zone 30-borden
komen er!
Daarom plannen we voor de omgeving van de
Kalfortse scholen een totale herinrichting, zodat de
zone 30 ook daar vanzelfsprekend wordt. Tevens is er
gekozen voor een grondige heraanleg van de
Molenstraat ter hoogte van en in samenspraak met
de gemeenschapsschool. Nu minister Kris Peeters de
subsidies voor het rioleringsstelsel in de Molenstraat
heeft toegezegd, kunnen de werken starten.
Voor de Hof-ten-Berglaan tenslotte, heeft de gemeente
zogenaamde LED-borden of variabele zone 30-borden
besteld. Deze borden lichten op bij het begin en einde
van de schooluren, zodat enkel op die momenten de
autobestuurders effectief een snelheid van 30 km per
uur moeten aanhouden. Hierdoor wordt deze zone 30
heel wat duidelijker en veiliger!

Proficiat,

Breendonk!

Jeugd

Een aantal jaren terug werden we in onze
gemeente op korte tijd geconfronteerd met
twee kleine brandjes in jeugdlokalen.
Gelukkig bleef de schade beperkt. Onderzoek
door de jeugddienst, de brandweer en
schepen van jeugd Jan Winters bracht echter
aan het licht dat verschillende jeugdlokalen
en jeugdhuizen helemaal niet brandveilig
waren.
Het bestaande subsidiereglement (Puurs was een
voorloper in Vlaanderen!) werd aangepast en de
jeugdbewegingen en jeugdhuizen werden
aangespoord om de nodige veranderingen te doen.
De Breendonkse jeugdlokalen waren er het ergst
aan toe. Een oude oliekachel had in het
Chirolokaal een brandje veroorzaakt en jeugdhuis
‘t Schuur en KLJ waren in ronduit onveilige
lokalen gevestigd.
De Breendonkse koppen werden bij mekaar
gestoken en wat in Puurs-centrum kon met het
Jeugddorp Vijverbos, moest ook kunnen in
Breendonk. Men had in het verleden immers reeds
bewezen met de bouw van de parochiezaal ‘t
Centrum dat de leefgemeenschap Breendonk aan
hetzelfde zeel kan trekken.
Zo gezegd, zo gedaan. Financiële en bouwcomités
werden opgericht, terwijl een grote groep
vrijwilligers bereid werd gevonden om materieel
of financieel bij te dragen. En de resultaten van de
Breendonkse samenwerking zijn indrukwekkend:
een nieuw, prachtig jeugdhuis ‘t Schuur annex
fraaie KLJ-lokalen werd gebouwd en de Chirolokalen werden compleet gerenoveerd. Nog
indrukwekkender: veel sneller dan voorzien zijn
alle schulden reeds terugbetaald! Op 8 april vond
het slotfeest plaats om deze mooie prestatie te
vieren. Een welgemeende proficiat vanwege
CD&V-Puurs, burgemeester en schepenen en alle
Breendonkse raadsleden!

Hof
ter Zielbeek

Toegegeven, het is niet van een leien dakje gelopen, maar het ziet er meer dan ooit naar uit dat
één van de moeilijkste gemeentelijke dossiers binnenkort een positieve wending zal nemen.
Koen Van den Heuvel: “Inderdaad, al jaren probeert het gemeentebestuur een geschikte bestemming te
vinden voor het Hof ter Zielbeek. De meeste kandidaat-investeerders haakten af omwille van de voorwaarde
dat het gemeentebestuur geen enkel deel van het domein mocht verkopen, ook de voorste gebouwen niet.
Deze voorwaarde werd destijds op nadrukkelijke vraag van de verkopers opgenomen in de verkoopakte,
althans voor een duurtijd van 20 jaar. Deze periode zal op 27 december 2007 verstrijken. Meteen dienen zich
nieuwe opportuniteiten aan. Wij willen alleszins klaar staan op die decemberdag in 2007 en daarom hebben
we vorig jaar aan studiebureau Nero de opdracht gegeven een RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) op te
maken dat ons inzicht zal verschaffen in de mogelijkheden van het park en haar omgeving,” aldus de
burgemeester.
Schepen Erwin Brys en de Ruisbroekse raadsleden Yvo Van Damme en Diane De Winter voegen hieraan toe.
“We willen het park niet verkopen. Het park moet haar publieke bestemming behouden en kunnen we een
‘woonfunctie’ te voorzien aan de rand van het park, zoals seniorenflats met ‘zorg op maat’ in een prachtige
groene omgeving. We ijveren ervoor dat onze inwoners, ook wanneer ze een dagje ouder worden, in hun
eigen omgeving kunnen genieten van het leven.”
Het ziet er dus naar uit dat er een mooi vervolg komt aan de rijke geschiedenis van het Hof ter Zielbeek. Wij
houden jullie alleszins op de hoogte!

Project

Sinds september vorig jaar is elke schoolomgeving ingericht als een zone 30. Meestal is
het relatief gemakkelijk om in Puurs een zone
30 bij het begin en het einde van een school af
te dwingen. Soms ligt dat wat moeilijker.

Nieuwe bestemming
voor

De groene aders
van Puurs

Heeft u ooit al eens een luchtfoto van Puurs gezien? Het loont de moeite, want onze gemeente
is niet alleen mooi wanneer we met onze beide voeten op de grond staan, maar ook vanuit de
lucht. De satellietbeelden die op het internet via bv. Google-Earth te bekijken zijn, tonen een
gewoonweg schitterende gemeente met zeer veel groen.
Wat eerst opvalt op grote hoogte, zijn het bos van Coolhem en de Moeren. Deze vormen de grote groene
long in het midden van onze gemeente. Daarnaast zijn ook de valleien van de kleine riviertjes opvallend
groen: Vliet, Molenbeek en Zielbeek vormen telkens een groene ader door het landschap.
“CD&V draagt er al jaren zorg voor dat deze groene aders
blijven bestaan en zelfs nog versterkt worden. In eerste
Schepen Jan
instantie leveren we zware inspanningen om zoveel
Winters met
mogelijk huizen aan te sluiten op de riolering en de
zijn ‘grootste’
zuiveringsinstallaties met als resultaat dat de waterfan Lisa.
kwaliteit de laatste jaren drastisch verbetert. Dit is
onontbeerlijk voor planten en dieren. De opeenvolgende
CD&V gemeentebesturen hebben ook grote moeite gedaan
om de valleigebieden te beschermen en de natuur meer
kansen te geven. Zo werd de afgelopen jaren een bos
aangeplant nabij het Hof ter Zielbeek, dat op termijn als
speelbos zal kunnen gebruikt worden, en werd het
Tekbroek uitgebreid”, legt een dynamische schepen Jan
Winters uit.
Een project dat weldra gerealiseerd wordt, is de aanleg
van een bos/natuurgebied bij het pompstation aan de Vliet
langsheen de Bosdreef. Gegarandeerd dat u binnen een
paar jaar kunt genieten van een heerlijke wandeling in dit
nieuwe stukje natuur langs één van onze groene aders.
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