B

e

l

e

i

d

s

p

l

a

n

2008-2012
gemeente Puurs

I n h o u d
Beleidsplan 2008-2012
Steunpilaren van het beleid

4

Puurs werkt verder aan de nieuwe ‘look’!

5

WONEN

Gezellig wonen in Puurs

7

OP WEG

Optimale bereikbaarheid

8

BESTUUR
kernverfraaiing

water

Zuiver water en waterbeheer

10

MILIEU

Puurs, een groene gemeente

11

Snelle en efficiënte dienstverlening

12

Wat mensen samenbrengt

13

Iedereen sportief

14

Jeugdig Puurs | Oog voor schol(ier)en

15

Actieve senioren

16

Jonge gezinnen

17

VEILIGHEID
CULTUUR
SPORT
Jongeren
Senioren
GEZIN
ECONOMIE
Internationaal
sociaal
EVENEMENTEN
MISSIE

2

Lokale economie en tewerkstelling | Landbouw 18
Projecten en ontwikkelingssamenwerking

19

Zorgzame gemeente

20

Pittig en bruisend Puurs

22

Puurs, dynamisch en ondernemend

24

V o o r a f

Beste lezer,
Beste vrienden,
We hebben de voorbije jaren flink gewerkt aan de nieuwe ‘look’ van Puurs.
Ook in de nabije toekomst zal onze gemeente nog ingrijpende wijzigingen
ondergaan.
Voor u ligt ons beleidsplan voor de periode 2008-2012. In deze brochure
krijgt u een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten.
U zal merken dat we de lat erg hoog blijven leggen. Dit beleidsplan heeft
niet alleen oog voor ruimtelijke structuur en de verdere vernieuwing van
onze leefgemeenschappen, maar ook voor mobiliteit en bereikbaarheid,
een duurzaam en groen beleid waar voldoende ruimte en infrastructuur
voorhanden is voor cultuur, sport en ontspanning.

Dé beleidsprioriteit blijft: wonen, werken,
zich ontspannen en leven in een mooie,
aangename, gezonde en veilige leefomgeving.
Jongeren, jonge gezinnen met kinderen, actieve senioren,
zorgbehoevende ouderen en anders-validen kunnen rekenen op
ondersteunende diensten en begeleiding bij onderwijs, werk en vrije tijd.
We blijven verder investeren in veiligheidsvoorzieningen, onder andere
door de bouw van een nieuwe brandweerkazerne naast de N16 en
steunen de ontwikkeling van lokale bedrijvigheid. Puurs heeft een van de
laagste werkloosheidscijfers uit de wijde regio en het is een blijvende
uitdaging om dat zo te houden.
En er mag ook al eens gefeest worden! Dankzij een bloeiend
verenigingsleven en een aanvullend ondersteunend beleid vanuit de
gemeente is er geen gebrek aan bruisende initiatieven en evenementen
in Puurs.
De komende jaren gaan we samen deze nieuwe uitdagingen vol
verwachting tegemoet. Puurs zal er nog gezelliger, mooier en
aantrekkelijker door worden!
Koen Van den Heuvel
Uw burgemeester
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B E S T U U R

Steunpilaren van het beleid
Een goed bestuur,
daar zorgen we samen voor
Het gemeentebestuur, het OCMW en onze vele
private initiatiefnemers en verenigingen geven
samen dagelijks vorm aan Puurs. Als lokaal
bestuur hebben wij traditioneel een ordenende
en dienstverlenende functie, maar meer en
meer evolueren we naar een regiefunctie.
We moeten niet alles zelf willen doen: zoals
een regisseur moeten wij het overzicht
bewaren, het private initiatief sturen waar
nodig en de leemten die het private initiatief
niet opneemt, zelf invullen.

Efficiënte en correcte
dienstverlening
Als inwoner of bezoeker van Puurs heeft u
recht op een efficiënte en correcte dienstverlening. Om onze dienstverlening nog te
verbeteren gaan gemeentebestuur en OCMW
intenser samenwerken. Zo kunnen we meer
samen doen op vlak van ICT (informatie- en
communicatietechnologie), logistiek,
personeelsbeleid en communicatie.
Voor al uw vragen over wonen, economie en
vrije tijd moet u in de toekomst terechtkunnen
bij één aanspreekpunt. Voor jongeren en
senioren komt er eveneens één aanspreekpunt. Zo krijgt u een snel en correct antwoord
op al uw vragen. Hetzelfde idee schuilt achter
het nieuwe sociaal huis van het OCMW dat in
het oude rusthuis zal komen. Hier zult u aan
één informatiebalie geholpen worden met al
uw vragen over sociale dienstverlening. En
hebt u klachten over onze dienstverlening?
Dan kunt u steeds terecht bij onze
gemeentelijke ombudsdienst.
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Voor sommige uitdagingen die we moeten
aangaan, zijn wij als gemeente Puurs te klein.
Denk bijvoorbeeld aan veiligheid, mobiliteit of
de promotie van onze toeristische troeven.
Door samen te werken met onze buurgemeenten genieten wij van schaalvoordelen.
Daarom versterken wij de gebiedsgerichte
samenwerking op Klein-Brabants niveau. Ook
dat leidt tot een betere dienstverlening.

Besturen dicht
bij onze burgers
Als inwoner of vereniging van Puurs bent u
voor ons een partner. Daarom willen wij u zo
goed mogelijk informeren en betrekken bij
zowel de voorbereiding als de uitvoering van
ons beleid.
Precies om deze reden hechten we veel belang
aan onze adviesraden. Via ons gemeentelijk
informatieblad, website, bewonersbrieven en
persberichten blijft u op de hoogte van het
reilen en zeilen in onze gemeente.

De financiële middelen
beheren als een goede
huisvader
Koken kost geld en wij springen zorgzaam om
met het geld van onze burgers. Alle initiatieven
die wij gaan nemen worden berekend op hun
kostprijs en opgenomen in een sluitend
financieel meerjarenplan. In uw belang
beheersen wij de uitgaven en blijven de
belangrijkste belastingtarieven stabiel.

k e r nve r f r a a i i n g

Puurs werkt verder
aan de nieuwe ‘look’!
De dorpscentra zijn het kloppende hart van onze
gemeente, waar we wonen, winkelen, werken, naar
school gaan of ons ontspannen. Puurs investeert
verder in aangename woonkernen.

Een marktplein voor Puurs-centrum
In de tweede fase van de herinrichting van Puurs-centrum
wordt vooral het binnengebied tussen de Hoogstraat,
Palingstraat, Eeuwfeeststraat en Kerkhofstraat heringericht.
Een nieuw, gezellig ontmoetingsplein dat als een kloppend
‘dorpshart’ zuurstof geeft aan horecazaken, terrasjes, winkels,
commerciële diensten en verschillende types woningen wordt
het pareltje van Puurs-centrum.
De bereikbaarheid van het plein wordt gegarandeerd door een
ondergrondse parking voor zowat 200 wagens en 50 bovengrondse parkeerplaatsen.
Meteen wordt ook de stationsomgeving en de omgeving
Palingstraat-Violetstraat in Puurs-centrum aangepakt.

Verfraaiing van Ruisbroek
Tegelijk met de rioleringswerken van Aquafin maken wij er
werk van om het ‘gezicht’ van Ruisbroek te verfraaien.
5

W O N E N

De Kerkstraat wordt weer een dreef dankzij een
dubbele bomenrij en voldoende groenvoorziening. Nutsleidingen worden ondergronds
gebracht en de bestrating wordt verkeersveiliger
voor alle weggebruikers, bijvoorbeeld dankzij
aparte fietspaden.
Bovendien geven we met het RUP* RuisbroekDorp nieuwe impulsen aan het binnengebied
tussen de Donkstraat, Kleine Lei en RuisbroekDorp, niet alleen met nieuwe woongelegenheden,
maar ook met voorzieningen voor senioren en
diensten.
Museum De Bres en de oude pastorij worden
gerenoveerd.

Gezellig
wonen
in Puurs

Stapsgewijs een nieuw Kalfort
Op korte termijn werken we een conceptvoorstel
uit voor de herinrichting van Kalfort. De uitvoering
hiervan verdelen we over twee fasen. Een eerste
fase (2011) spitst zich toe op de heraanleg van de
kerkomgeving en de ontsluiting van de N16. In de
tweede fase (2013-2014) worden Kalfortdorp,
Kloosterbunder en de Schipstraat vernieuwd.

Uitbreiden van herinrichting
Breendonk
Enkele straten, zoals de Buisseretlaan en de
Vredelaan-Dahlialaan, die tijdens de herinrichting
van Breendonk niet werden meegenomen, krijgen
hetzelfde uitzicht en comfort als de rest van deze
leefgemeenschap.

Renovatie Liezelse monumenten
Enkele waardevolle historische gebouwen zoals
het Fort van Liezele en de Sint-Jozefkerk worden
gerenoveerd.
* Ruimtelijk UitvoeringsPlan
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De gemeente krijgt op
het vlak van ruimtelijke
ordening dankzij de
zogenaamde
‘ontvoogding’ van de
hogere overheid
behoorlijk wat meer
autonomie in het
afleveren van o.a.
(bouw)vergunningen.
Uiteraard komt dit ook
de aflevertermijn ten
goede!

Omdat bouwen, verbouwen of verhuizen
toch steeds weer flink wat administratie
met zich meebrengt, werkt Puurs aan één
centraal aanspreekpunt (het loket ‘Wonen’)
waar je met al je vragen over wonen terecht
kunt. Daarnaast volgen ook de komende
jaren inspanningen om het woonaanbod in
Puurs uit te breiden.

Zekerheid voor zonevreemde
woningen

Nieuwe kavels

Zowel op het nieuwe marktplein in
Puurs-centrum als bij de nieuwe
ontwikkelingsgebieden in Puurs-centrum,
Hof-ter-Zielbeek in Ruisbroek en de
voormalige Vabor-site wordt gestreefd
naar een gezonde samenwerking tussen
gemeente en private investeerders met
het oog op de realisatie van zowel
woningen en seniorenvoorzieningen als
handelspanden en horecagelegenheden.

Via een aantal nieuwe gemeentelijke
verkavelingen zoals Den Brand, in de
Schaafstraat en de Donkstraat, biedt Puurs
de volgende jaren een tachtigtal bouwkavels aan.

Sociale woningen
Het sociaal huurpatrimonium wordt
gerenoveerd en de mogelijkheid tot
uitbreiding hiervan via nieuwbouw wordt
onderzocht.
Ondermeer door een uitbreiding in de
Spoorwegkaai en in de wijken Leuk en
Keulendam worden een zestigtal nieuwe
sociale koopwoningen gerealiseerd.

De meer dan 400 betrokken eigenaars
van een zonevreemde woning krijgen
dankzij het RUP* Zonevreemde Woningen
meer rechtszekerheid.

Privaatpublieke samenwerking

Seniorenflats
Eveneens in samenwerking met de
private sector maakt onze gemeente
werk van seniorenwoningen, serviceflats
en rustoorden in de verschillende leefgemeenschappen.
* Ruimtelijk UitvoeringsPlan
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Blijvende aandacht
voor open ruimte
Puurs ligt in het hart van de Vlaamse
Economische Ruit, een economisch
knooppunt tussen de steden Antwerpen,
Brussel, Gent en Leuven. Ondanks die
belangrijke ligging met het oog op
bedrijvigheid, primeert ons landelijke
karakter en onze zorg voor open ruimte.
Landbouw en natuur krijgen steun en
worden waar mogelijk versterkt.

Verzorgd openbaar domein
De gemeentelijke diensten blijven zich
verder inzetten voor een verzorgd, veilig
en goed onderhouden openbaar domein:
de tientallen speelpleintjes en -toestellen,
het gemeentelijke wegen- en fietspadennet, de openbare gebouwen en de rest
van het gemeentelijke patrimonium.

Ontsluiting A12 - N16
In overleg met onze buurgemeenten en
de Vlaamse overheid ijveren we voor
een veilige en vlotte verkeersafwikkeling
van de grote assen A12 en N16 en de
aangelegen industrieterreinen.
Het startschot voor de heraanleg van de
N16 wordt in het voorjaar van 2008
gegeven.
Fietstunnels ter hoogte van Meersmansdreef en Pullaar en de vervanging van
twee kruispunten door één verkeerswisselaar met een ovonde* dragen
daartoe bij.
De aanleg van een ventweg langs de
A12 tussen de Peetersstraat en de uitrit
Londerzeel is een ingreep die de
vrachtverkeerafhandeling in de KMOzone Veurt ten goede komt.
* ovale rotonde

Realisatie van serene
afscheidsruimtes
De kerkhoven van Ruisbroek, Liezele en
Breendonk worden opgewaardeerd en
voorzien van een serene afscheidsruimte.
Voor Kalfort en Puurs maken we werk van
een nieuw, landschappelijk kerkhof.
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Openbaar vervoer
en verkeer
Met het station van Puurs als centraal
knooppunt van het openbaar vervoer in
de Klein-Brabantse regio, staan alle
leefgemeenschappen in rechtstreeks
contact met elkaar.
We voorzien daarnaast:
• een verdere uitbreiding van de belbus
naar Breendonk

O P . W E G

Optimale bereikbaarheid
• samenwerking met de buurgemeenten
rond een regionaal mobiliteitsplan, wat
een oplossing moet bieden voor het
doorgaand zwaar vrachtverkeer in onze
centra
• voor Puurs-centrum een doordacht
parkeerplan

en Ruisbroek, waarbij zones 30 worden
ingevoerd, wordt de Molenstraat
aangepakt. Rondom het JOC WIJland
en de schoolomgeving krijgen
voetgangers en fietsers alle aandacht.
• Flink wat voetpaden in onze gemeente
worden opgefrist.

Uitbouw van
ons fietspadennetwerk
Naast een degelijk onderhoud van de
bestaande infrastructuur, gaat de
aandacht vooral naar de ontbrekende
schakels op het Puurse grondgebied en
als langzaam-verkeerverbinding met de
buurgemeenten. We maken werk van
een fietssnelweg naar Bornem en de
verbinding van de Vergauwenstraat met
de Zeutestraat.
Meteen wordt bekeken hoe deze
fietspaden op een degelijke, veilige en
tegelijk duurzame manier verlicht kunnen
worden.
Na het succes van het fietsknooppuntennetwerk werken we ook aan de
uitbouw van een wandelknooppuntennetwerk.

Zone 30 voor de
zwakke weggebruiker
• De invoering van ‘zones 30’ in
woonwijken, schoolomgevingen en de
vernieuwde dorpscentra doet de
verkeersveiligheid voor de zwakke
weggebruiker aanzienlijk toenemen.
• Naast de herinrichtingwerken in Puurs
9
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Verder werken aan
zuiver water en waterbeheer
In Puurs kiezen we resoluut voor een
integraal en duurzaam waterbeleid.
Afvalwaterzuivering en omzichtig
omspringen met kostbaar drinkwater zijn
nog steeds de twee grote thema’s die de
gemeente hoog in het vaandel voert.
De afgelopen jaren werden er al heel wat
inspanningen geleverd op het vlak van
rioleringswerken, gecombineerd met de
heraanleg van wegen en dorpscentra
(Breendonk, Liezele, Ruisbroek). Zo werd in
2000 nog nul procent van ons afvalwater
gezuiverd. Anno 2008 is dat gestegen naar
82 procent en we werken en streven naar
90 procent waterzuivering in 2012.

Projecten op de agenda:
• afwerking werf Ruisbroek-Kalfort (2008-2009)
• aanleg nieuwe riolering in Molenstraat,
Den Brand, Heide, een deel van Overheide,
Hof ter Bollen, Vredelaan, Dahlialaan,
De Buisseretlaan, Zeutestraat, Scheeveld,
Gansbroekstraat, Donkstraat, Van Kerckhovenstraat en Kleine Amer
• ondersteuning van meer afgelegen woningen
bij de aanleg van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties voor de Individuele Behandeling van
Afvalwater (IBA).
• maximale scheiding van hemelwater en
afvalwater
• regelmatig ruimen en onderhouden van
grachten
• aandacht voor waterbeheer bij de
(her)inrichting van verkavelingen (Keulendam,
den Brand, Hof ter Bollen) en KMO-zones
(Pullaar, Schoonmansveld)
10

Zoneringsplan
Op basis van gegevens van
Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werd voor
alle gemeenten, dus ook voor
Puurs, een zoneringsplan
opgesteld.
De ligging van woningen, hun
onderlinge afstand en een
financiële raming van hoeveel het
zou kosten om een woning aan te
sluiten op het gemeentelijke
rioleringsnetwerk, bepalen op dit
plan de afbakening van enkele
mogelijkheden.
Ofwel wordt een woning
aangesloten op het bestaande of
nog aan te leggen rioleringsnetwerk ofwel moet er een
individuele behandeling van
afvalwater (IBA) voorzien worden.
In onze gemeente hebben we
ervoor gekozen om het aantal
woningen met een IBA tot een
minimum te beperken, namelijk
een 65-tal of 1% van het
woningenbestand.

M I L I

E U

Puurs, een groene
gemeente
Natuur- en milieubeleid
Puurs wil een aangename gemeente in
een groene leefomgeving zijn. Dat
betekent dat er gewerkt wordt aan het
handhaven of bekomen van een
kwalitatieve milieuhygiëne voor mens,
dier, fauna en flora op het vlak van water,
bodem, lucht, geluid, afval.

Samenwerken aan
een beter milieu
Een beter milieu is de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur en van
elke inwoner. Iedereen kan zijn steentje
bijdragen.
Acties zoals ‘met belgerinkel naar de
winkel’, klimaatwijken, de haagplantactie, het Milieuontmoetingsproject
Puurs (MOP) met de scholen of de inzet
van de compostmeesters betrekken
onze scholen, verenigingen en inwoners
bij het milieubeleid.
Duurzaam wonen en energievriendelijk
bouwen worden in Puurs aangemoedigd
met subsidies.

Natuurbehoud en
groene parkdomeinen
• Door een sterke vermindering van
chemische bestrijdingsmiddelen kiezen
we voor een ecologisch beheer van het
openbaar groen.
• Puurs werkt aan toegankelijke en
‘leefbare’ natuurgebieden en
parkdomeinen waar recreatie hand in
hand gaat met respect voor de natuur.
• Goedgekeurde bosbeheersplannen
voor het Hof-ter-Zielbeek en Tekbroek
worden uitgevoerd.
• Voor Hof van Coolhem en Hof-terZielbeek kijken we uit naar een geschikte
private partner om gepaste horecafaciliteiten in deze domeinen aan te
bieden.

Milieueducatie
De gemeente blijft vooruit kijken om
iedereen voldoende te informeren,
sensibiliseren en stimuleren rond
milieuacties en -zorg door
communicatie, ondersteuning en
toelagen.

De vervuiler betaalt
Puurs speelt in op de ontwikkelingen
rond afvalvoorkoming en past het
principe ‘de vervuiler betaalt’ toe. De
werking van het containerpark wordt
geëvalueerd en op basis daarvan wordt
een eventuele overdracht naar de
intercommunale IVAREM onderzocht.
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VEILIGHEID

Investeren in snelle en
efficiënte dienstverlening
Politie
Het politiebeleid wordt op Klein-Brabants
niveau bepaald. Vanuit de gemeente Puurs
wordt de nodige aandacht gevraagd voor
een goede basispolitiezorg.

Minder overlast
Kleine, maar vaak storende vormen van
openbare overlast zoals hondenpoep,
zwerfvuil, vandalisme, foutparkeerders,
geluidsoverlast,... worden bestreden door:
• invoering gemeentelijke administratieve
sancties (GAS) door de oprichting van een
interlokale vereniging GAS arr. Mechelen
• meer wijkagenten en fietspatrouilles

Veilig verkeer
Toezicht op en stimulatie van verkeersveilig
gedrag bij alle weggebruikers door:
• ondersteuning preventiecampagnes van
het BIVV (Belgisch Insti.Verkeersveiligheid)
• fietscontroles in scholen
• slimme verkeerscontroles (snelheid, drankof druggebruik,...)

Diefstalpreventie
• preventieve ondersteuning en informatie
• vakantietoezicht

Drugbeleid
• de actie MEGA (Mijn Eigen Goed
Antwoord) steunt jongeren om gezonde
keuzes te maken en bestrijdt gebruik van
drugs
• medewerking aan drugspreventieplatforms
• controle en repressie op risicoplaatsen
voor druggebruik

12

Brandweer
Puurs is een economisch knooppunt en
moet daarom beschikken over een
slagvaardig brandweerkorps. Niet alleen een
degelijk uitgerust vrijwilligerskorps, maar ook
verantwoordelijkheid rond preventie- en
interventieplanning zijn daarbij belangrijke
steunpilaren.
We bouwen een nieuwe brandweerkazerne
die voldoet aan alle eisen die een modern
brandweerkorps stelt. Met een strategisch
gekozen ligging, langs de Kleine Amer naast
de N16, kan zowel de Puurse bevolking als
de industrie snel bereikt worden.
Naast het behoud en de verdere uitbouw
van een goed opgeleid en uitgerust
brandweerkorps wordt ook samenwerking
met de andere Klein-Brabantse korpsen
nader bekeken.
Met de rampenambtenaar en de creatie van
een gemeentelijke veiligheidscel worden
preventieve nood- en interventieplannen
opgesteld. Risicoanalyse, organisatie en
evaluatie van oefeningen rond noodplanning
en communicatie naar de bevolking zijn hier
de belangrijkste aandachtspunten.

C U LT U U R

Wat mensen samenbrengt
Onze culturele infrastructuur is de
afgelopen jaren flink uitgebreid:
de bouw van evenementenhal de
Kollebloem, de metro-signalisatie,
een verruimd aanbod in de bib,...
Daarnaast bieden de satellietbibliotheken en de dienstencentra
in de diverse leefgemeenschappen een breed aanbod aan
toegankelijke cultuurbeleving.

Cultuur voor iedereen
Onder de noemer ‘Bloemkool’ bieden
we een ruim familieaanbod aan:
kunsteducatie tijdens sportweken,
familievoorstellingen, bibliotheekaanbod voor jonge gezinnen,...

Via de zelfuitleenbalie kunnen
aangesloten bibliotheekleden
wachtrijen vermijden en wordt de
beschikbaarheid van het bibpersoneel verhoogd.

Een ‘sterk’
CC de Kollebloem
We bouwen cultureel centrum de
Kollebloem verder uit tot een sterk
cultuurmerk waar inwoners van
Puurs en de buurgemeenten terecht
kunnen voor podiumvoorstellingen,
cursussen en expo’s.
Verbeterde promotie brengt het CC
dichterbij en online reservatie van
tickets wordt mogelijk.

Wijken en buurten die de handen in
mekaar slaan voor de organisatie van
een feest of evenement steunen we
materieel en financieel!
We organiseren een jongerencultuurwerkplaats waar jonge mensen actief
en passief kunst en cultuur kunnen
beleven.

Van bib naar educatief
centrum
Onze bibliotheek vernieuwen we tot
een modern informatie- en educatief
centrum. Je kan er niet alleen boeken
en muziek ontlenen, maar ook
kennismaken met nieuwe media of
deelnemen aan activiteiten rond
literatuur en media.

13

S

p

o

r

t

Iedereen
sportief
Sporten is gezond en versterkt de
sociale contacten in onze gemeente.
Puurs presenteert een groot recreatief
aanbod voor alle leeftijden en heeft
daarbij aandacht voor sport voor
gehandicapten, voor jongeren en voor
de bedrijven. Belangrijke partners
daarbij zijn de erkende Puurse
sportclubs, verenigingen en scholen.

Sportpromotie
De gemeentelijke sportdienst blijft het
aanspreekpunt voor de erkende Puurse
sportclubs, verenigingen, scholen en
individuele sportbeoefenaars.
We investeren in sportfaciliteiten voor alle
leeftijden:
• we richten een bewegingsschool op voor
kleuters (2,5 tot 6 jaar)
• jongeren tussen 6 en 18 jaar willen we
aanmoedigen tot meer beweging en hen
vlot laten doorstromen naar de Puurse
sportclubs. Fair play, drugspreventie en
verdraagzaamheid zijn kernwaarden bij
jeugdsportbegeleiding. Aanvullend zorgt de
sportdienst voor sportkampen en
recreatieve sportactiviteiten.
• Volwassen sportievelingen krijgen een
aangepast sportaanbod. Samen met de
erkende sportclubs starten we een
tienbeurtenactie, waarbij iedereen kennis
kan maken met het diverse sportaanbod in
onze gemeente.
• Sportclubs worden financieel (subsidies),
logistiek (infrastructuur) en inhoudelijk
(vorming, advies) bijgestaan.
14

• Voor onze senioren blijft een ruim en
gevarieerd sportaanbod behouden:
wandelen, onderhoudsturnen, petanque,
fietsen,... Maandelijks zijn er initiatieven
zoals seniorensportdagen op regionaal
niveau.

Sportinfrastructuur
Tijdens de afgelopen jaren werd er in alle
leefgemeenschappen al heel wat in
sportinfrastructuur geïnvesteerd: onze
gemeente beschikt intussen over vier
goed uitgeruste sporthallen en twee
klimmuren van topniveau.
De komende jaren zal heel wat aandacht
gaan naar het onderhoud van onze
prachtige infrastructuur.
De verdere optimalisatie en uitbouw van
materialen voor diverse sporttakken blijft
daarnaast een boeiende uitdaging.
We denken na over een verdere
optimalisering van de sportinfrastructuur
in Vrijhals en de herlocalisatie van de
voetbal- en tennisterreinen in Puurscentrum.

J o n g e r e n

Jeugdig
Puurs

Oog voor
schol(ier)en

De afgelopen jaren heeft de
gemeente Puurs haar jeugdwerking
uitgebouwd tot een van de koplopers in Vlaanderen. Met de bouw
van het Jeugdontmoetingscentrum
WIJland werden infrastructuur,
dienstverlening en dagelijkse
werking op een voortreffelijke
manier gecombineerd.

De meer dan 3.500 leerlingen in
het lager en secundair onderwijs
krijgen via hun school toegang tot
de gemeentelijke infrastructuur en
lesaccommodatie.

We blijven de jeugdwerking sterk
steunen en bouwen waar mogelijk nog
verder uit.
Via de jeugdraad krijgt jong Puurs
inspraak in het gemeentelijke jeugdbeleid.
We ondersteunen en stimuleren de
Puurse jeugdwerkinitiatieven zowel
financieel als logistiek (bouw of
onderhoud van jeugdlokalen, beschikbaarheid JOC WIJland, uitleendienst,
advies en opleiding).

Onder andere door een convenant die
we met de scholen afsluiten, bekijken
we hoe we de scholen via een
flankerend beleid steun en medewerking kunnen geven. Daarbij hebben
we vooral oog voor de basisscholen.
Verder onderzoeken we hoe we de
kunstacademie verder kunnen
uitbouwen.
Samen met de scholen en de lokale
politie ondertekenden we het charter
‘veilige schoolomgeving’. We blijven
investeren in verkeersveilige schoolbuurten en ondersteunen verkeerseducatieve projecten.

De gemeentelijke jeugddienst neemt
initiatieven voor alle leeftijden: Grabbelpas voor de lagere schooljeugd, Swap
voor tieners, speelpleinwerking voor alle
leeftijden,... en begeleidt de iets oudere
jongeren tot animator in het jeugdwerk.
Daarnaast wordt er een ruim aanbod aan
sport en spel aangeboden tijdens de
schoolvakanties.
Via een waaier aan moderne media
wordt het jeugdige publiek op een
passende manier geïnformeerd
(elektronische nieuwsbrief, WIJlandwebsite,...)
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S e n i o r e n

Actieve senioren
Ook in Puurs is de vergrijzing een feit
en de gemeente is zich daar bewust
van. Dat vraagt om een aangepaste
aanpak van onze senioren, die naast
sporten, zich engageren in het buurten gemeenschapsleven en vaak
steunpilaren zijn in het verenigingsleven. Voor onze zorgbehoevende
senioren is er een ruim aanbod voorhanden bij het OCMW Puurs en bij
privé-partners.

Wonen
We streven ernaar om iedereen zo lang
mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.
Kleine aanpassingen in de woning maken
dit vaak al een stuk comfortabeler.
Ondersteunend bieden we een aantal
buurtdiensten aan: boodschappendienst,
poets- en strijkhulp, minder mobielencentrale, gezinszorg, warme maaltijdbedeling, personenalarmsysteem,...

Verkeer
Inspraak
Ouderen werken mee en hebben inspraak
in het gemeentelijke seniorenbeleid via de
seniorenraad.

Seniorenconsulent
We zorgen voor één aanspreekpunt binnen
de gemeente waar senioren terecht kunnen
met vragen over zorg en vrije tijd.
De seniorenconsulent werkt mee aan het
Puurse ouderenbeleid.
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Naast een optimale bereikbaarheid van het
openbaar vervoer in al onze leefgemeenschappen, streven we naar veilige, goed
onderhouden en verlichte voet- en fietspaden.

Vorming en vrije tijd
Via de dienstencentra en het CC wordt een
aangepast cursuspakket aangeboden,
zowel overdag als ‘s avonds.
Er is een gevarieerd aanbod aan sportmogelijkheden.
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Jonge gezinnen
Jonge Puurse gezinnen worden
gesteund om hun werk, familie en
vrije tijd op een kwalitatieve manier
te combineren. Net daarom werken
we aan de verdere uitbouw van aan
kwalitatieve opvang voor kinderen,
zowel vanuit het gemeentebestuur
als vanuit het private aanbod.
We tasten met alle partners de
mogelijkheden af om te groeien naar een
CKO, een Centrum voor Kinderopvang.
Op deze manier kunnen
opvanginitiatieven zich nog gerichter
afstemmen op de vele vragen. De
participatie aan de gemandateerde
voorziening binnen de Regio KleinBrabant zal een antwoord bieden op de
vragen rond flexibele en occasionele
opvang.

Ook in de vakantieperiodes bieden we
een kwalitatief en gevarieerd vrijetijdspakket aan voor alle leeftijdscategorieën.
Tijdens elke vakantieperiode zijn er
speelweken voor kinderen van 2,5 tot
12 jaar in het rond het JOC WIJland.
In de zomervakantie kunnen kinderen
tussen 8 en 12 jaar deelnemen aan de
Grabbelpas.
Voor de tieners hebben het SWAPprogramma waar we werken aan een
meer vraaggericht aanbod.
We blijven actief zoeken naar gedreven
onthaalmoeders.
Via een aantal buurtdiensten, zoals het
strijkatelier, en poetsdiensten krijgt elk
gezin de kans tijd te maken voor familie
en ontspanning.

Door de installatie en het onderhoud van
speelpleintjes, speelbossen en recreatieWe behouden de antenneposten van
buitenschoolse kinderopvang De Sloeber zones krijgen jonge gezinnen een
gevarieerde, veilige ruimte om samen te
in Ruisbroek en Breendonk, naast de
ontspannen.
centrale opvang in het JOC WIJland en
blijven investeren in moderne, veilige
infrastructuur en degelijk opgeleide en
gemotiveerde personeelsleden.
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e c o n o m i e

Lokale economie en
tewerkstelling
Puurs ligt in het hart van de Vlaamse
Economische Ruit en is naast een
behoorlijk ontwikkelde werkverschaffer ook een economisch
knooppunt. In onze gemeente werken
maar liefst 8.000 mensen, wat ons een
bijzonder laag werkloosheidscijfer van
amper 3,3% oplevert.
Het accent dat de laatste jaren
vooral op een regionale invulling
van de beschikbare
ondernemingsruimte in
onze gemeente lag,
verschuift nu naar
bedrijven en zelfstandigen met
een meer lokaal
karakter.
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De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij
(POM) werkt het regionaal bedrijventerrein
Pullaar verder af. In de zone tussen de N16
en de N17 creëren we een lokaal bedrijventerrein voor Puurse ondernemers.
De Vlaamse overheid werkt aan een betere
en veiligere ontsluiting van de industriezones rond de A12 en N16. De bewegwijzering naar onze Puurse bedrijven wordt
verbeterd.
We zorgen voor één centraal aanspreekpunt voor ondernemend Puurs.
Zelfstandigen en ondernemingen kunnen er
terecht voor een snelle afhandeling van
vergunningen, vragen rond bedrijfsruimtes
en communicatie bij werken.
Een strategisch-commercieel plan zet de
lijnen uit voor onze ondersteuning van
kleinhandel en buurtwinkels in onze centra.
Door de kernherwaardering van onze leefgemeenschappen worden lokale handelsinitiatieven gestimuleerd en aantrekkelijker.

internationaa l

De wereld
in Puurs
Faciliteiten voor bedrijven

Internationale projecten

Onze gemeentelijke accommodatie
biedt de bedrijfswereld een moderne
infrastructuur met het oog op
seminaries en congressen.

Via uitwisselingsprojecten maakt Puurs
kennis met andere culturen.
De jumelage met het Poolse Debica
wordt verder gezet met jaarlijkse
activiteiten rond cultuur, sport,
jongeren,...
We onderzoeken of er via subsidies van
de Europese Unie nog jumelages met
andere Europese steden mogelijk zijn.

Ook voor de bedrijven is veiligheid
een prioriteit. Wijkagenten krijgen
aangepaste opleidingen rond bedrijfsbegeleiding. Het gemeentelijke brandweerkorps beschikt over een uitrusting
op maat voor de noden van de Puurse
bedrijven. Heel veel aandacht gaat naar
brandpreventie en begeleiding.
Samenwerking en overleg met
bedrijfsorganisaties krijgen voldoende
aandacht, net als de ondersteuning
van initiatieven voor de arbeidsmarkt
als de Lokale Werkwinkel, VDABdienstverlening en lokale diensteneconomie (poetsdienst, kinderopvang,
strijkatelier,...).

Ontwikkelingssamenwerking
Gemeentelijke subsidies aan Puurse
ontwikkelingsprojecten en lokale
initiatieven zoals Simmerdown-Wereldfeesten brengen de zuiderse culturen en
hun noden tot in onze gemeente.
De gemeente zet de samenwerking met
de Wereldwinkel verder en blijft kiezen
voor een duurzaam aankoopbeleid van
materialen en verbruiksgoederen.

Landbouw
De landbouw is een belangrijke
bondgenoot in het beheer van de
open ruimte. We werken aan een
goed onderhoud van de landbouwwegen en grachten.
Samen met de landbouwers denken
we na over de uitbouw van het
hoevetoerisme in onze gemeente.
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S o c i a a l

Zorgzame
gemeente
Sociaal Huis
In Puurs wordt het welzijnsbeleid
gevoerd door het OCMW. De klemtoon
ligt daarbij op het dienstverlenende
karakter.
We werken aan een Sociaal Huis dat de
klantgerichtheid sterk zal vergroten door
onthaal, informatie en doorverwijzing en
centralisatie van een ruim zorg- en
welzijnsaanbod onder één dak. Als
locatie kiezen we voor het oude rustoord
Sint-Pieter dat volledig gerenoveerd zal
worden.

Werk en gezin combineren
We streven naar een zo groot mogelijke
harmonie tussen gezin en arbeid. Jonge
gezinnen kunnen een beroep doen op de
buitenschoolse kinderopvang, het strijkatelier of de poetsdienst. Dat levert
meteen extra werkgelegenheid op.

Zolang mogelijk thuis
wonen
Onze senioren kunnen steeds terecht in
de lokale dienstencentra de Kollebloem,
De Nieuwe Ark en Paepenheide voor een
ruim aanbod aan socio-medische
activiteiten, ontspanning en vorming.
Puurs bereidt zich voor op de verdere
vergrijzing van de bevolking en streeft
ernaar om senioren zolang mogelijk in
hun vertrouwde thuisomgeving te laten
wonen. Een ruim aanbod aan thuisondersteunende diensten zoals de
poetsdienst, gezinszorg, warme maaltijden aan huis, de minder-mobielencentrale, personenalarm, advies bij het
aanpassen van woningen,...) wordt
mogelijk uitgebreid en de samenwerking
met privédiensten geoptimaliseerd.
Als thuiszorg niet meer volstaat, zijn er
alternatieven zoals seniorenflats,
serviceflats met een brede waaier aan
dienstverlening, rustoorden of het woonen zorgcentrum.
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Begeleiding
voor werkzoekenden

Grotere integratie voor
personen met een handicap

We besteden permanent aandacht
aan wie moeilijk de weg vindt naar de
arbeidsmarkt.
Hiervoor werken we samen met de
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) en het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
in de lokale werkwinkel, vzw Spoor 2
(Klim Op) en de beschermde werkplaats.

We hebben aandacht voor de participatie
van personen met een handicap in het
gemeenschapsleven.

We bouwen sollicitatie- en attitudetrainingen en een trajectbegeleiding
uit voor ondermeer jongeren met
gedragsproblemen en we
sensibiliseren de bedrijven voor
tewerkstelling van personen met
een handicap.

Sociale dienstverlening
Mensen die het wat moeilijker hebben,
willen we niet alleen financieel
ondersteunen, maar ook helpen en
begeleiden door bijvoorbeeld rechtshulp, budgetbegeleiding,...

We verbeteren waar nodig de toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en
hebben aandacht voor personen met een
handicap bij de heraanleg van het
openbaar domein (brede parkeerplaatsen,
lage voetpaddrempels,...) en bij de
communicatie van gemeentelijke
activiteiten.
We ondersteunen de werking van
verschillende organisaties binnen het brede
werkveld en brengen hen geregeld samen
om te overleggen.

Gezondheidspreventie
Puurs is een zeer actieve partner in het
Logo (lokaal gezondheidsoverleg) en werkt
mee aan grote sensibiliseringsacties zoals
Kom op tegen kanker, borstkankerscreening,... Daarnaast besteden we ook
de nodige aandacht aan preventie.
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Even em enten

Pittig en
bruisend
Puurs

foto TPA ©

Puurs beweegt op allerlei
vlakken. Onze inwoners nemen
volop deel aan het culturele en
sportieve leven en velen zetten
zich in voor verenigingen en
buurtcomités.
De gemeente steunt en
motiveert, geeft advies en
presenteert zelf ook een
bruisende kalender.
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Fier op onze verenigingen
Heel wat evenementen zoals Puurs
Zomert of Pukema, maar ook de talloze
activiteiten typeren het bruisende leven in
Puurs. De gemeente steunt dit brede
aanbod aan sportclubs, culturele
verenigingen, jeugd- en seniorenverenigingen,... zowel materieel als
financieel.

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn voor de gemeente van
kapitaal belang en krijgen een eigen
statuut.

Feestloket voor organisatoren
Puurs stimuleert buurten en wijken om
samen te sporten, te feesten,... Met een
nieuw subsidiereglement en een behoud
van een kwaliteitsvolle uitleendienst wordt
dit nog meer gestimuleerd. De vrijetijdsbalie in CC de Kollebloem ontwikkelt zich
tot een ‘feestloket’ waar organisatoren
voor informatie, aanvragen van materialen
en toelatingen terecht kunnen.

Van dienstencentrum naar
‘gemeenschapscentrum’
We onderzoeken hoe ‘Paepenheide’ en
‘De Nieuwe Ark’ kunnen uitgroeien tot
volwaardige gemeenschapscentra waar
inwoners terecht kunnen voor cultuur,
kinderopvang, vergaderruimtes of de
uitleendienst van de bib.

Bruisende evenementen
De gemeente organiseert en ondersteunt
evenementen die jaarlijks, twee- of
driejaarlijks terugkeren: Pukema,
11-juliviering, Puurs Zomert, Puurs Zingt,
Puurse Bedrijven Nodigen Uit, Open
Monumentendag, SimmerdownWereldfeesten,...
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Onze.missie

Puurs, dynamisch
en ondernemend
• waar het goed en aangenaam is om te wonen, in een veilige,
verzorgde en groene leefomgeving en met aantrekkelijke
dorpskernen; die zich in het belang van alle inwoners ontwikkelt als
een gemeente in het hart van de Vlaamse ‘sociaaleconomische ruit’
en die grensoverschrijdende ambities heeft op het gebied van onder
meer cultuur, sport, openbaar vervoer en onderwijs
• die haar positie als werkverschaffend economisch knooppunt
versterkt
• waar iedereen optimale kansen krijgt tot deelname aan welvaart en
welzijn en waar alle inwoners zich kunnen ontplooien tot vrije en
zelfstandige personen; waar het vrije initiatief, zowel professioneel
als in het vrijwilligerswerk, maximaal wordt gestimuleerd
• die ook een zorgzame gemeente is met een hoogwaardige zorg voor
de minder sterken, kortom waar iedereen meetelt
• waar de principes van duurzame ontwikkeling en financiële
haalbaarheid de basis vormen van een realistische beleidsplanning
• waar een open, democratische en interactieve bestuursstijl heerst
• waar de inwoners, verenigingen en groeperingen als partner
betrokken worden bij de realisatie van het beleid en dit op basis van
afspraken, waarbij elke partner rechten maar ook plichten heeft
• die gestuurd wordt door een bestuurskrachtig en burgergericht
gemeentebestuur dat zijn kracht put uit een resultaatgerichte,
efficiënte en loyale samenwerking tussen politici met visie en
competente en betrokken ambtenaren en dat hiervoor dan ook de
nodige middelen mobiliseert

