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Samen
vooruit
naar
… en zelfs
verder
Dit magazine geeft jou een helder
toekomstbeeld van onze gemeente.
Lees je graag het volledige
meerjarenbeleidsplan voor
Puurs-Sint-Amands? Kijk dan op
www.puurs-sint-amands.be

In december rondde ons gemeentebestuur
het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 af.
Dat is het document waarin we de krachtlijnen van ons beleid voor de komende
jaren vastleggen. Elke gemeente doet dit,
maar voor ons was het deze keer toch extra
bijzonder. Want voor het eerst doen we dit als
Puurs-Sint-Amands, onze fusiegemeente die
nu een jaar bestaat. En die acht woonkernen
telt, symbolisch weergegeven in ons
gemeentelogo.
Onze toekomstplannen spelen in op de
behoeften en de eigenheid van élke woonkern. Puurs, Sint-Amands, Breendonk, Kalfort,
Liezele, Lippelo, Oppuurs en Ruisbroek. Want
door onze troeven te bundelen, is er nog
zoveel méér te verwachten. Samen schrijven
we een veelbelovend toekomstverhaal.

/beleidsplannen
We zijn ervan overtuigd dat we – samen met
de gemeentediensten, inwoners, ondernemers
en verenigingen – een beleidsplan uitwerkten
dat een échte motor voor verbinding is. We
zetten onze schouders onder een welvarende
toekomst voor iedereen in Puurs-Sint-Amands!

Koen Van den Heuvel
jouw burgemeester

#bestuur &
organisatie

Wie bouwt het
Puurs-Sint-Amands
van
Een meerjarenbeleidsplan
betekent véél denk-, plan- en
rekenwerk. Het bundelt de
wensen, ideeën en behoeften
van heel wat mensen - allemaal
afgetoetst aan de praktische,
wettelijke en financiële mogelijkheden. Een projectteam van
politici en experten werkten
samen dit beleidsplan uit.

Onder leiding van de burgemeester
buigen acht schepenen en twintig
gemeenteraadsleden zich over de
goede gang van zaken in PuursSint-Amands. Zij willen een modern
en kwaliteitsvol bestuur zijn. Daarom
maken zij van Puurs-Sint-Amands:

een gemeente die
vooruitkijkt
Wat we vandaag plannen, kunnen we
niet altijd morgen uitvoeren. We kijken
dan ook verder dan 2025: naar 2030
en zelfs later. Tijdens deze bestuursperiode voeren we nog plannen uit
die gemaakt zijn tijdens de vorige
legislatuur. En op onze beurt tekenen
we nu krijtlijnen uit om te realiseren
tijdens de volgende bestuursperiode.
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Nu we één nieuwe
organisatie zijn,
zorgen we er meer dan
ooit voor dat iedereen
alle kansen krijgt om
zijn of haar werk zo
kwalitatief en efficiënt
mogelijk uit te voeren.

medewerkers

een gemeente die
durft investeren
De gemeente moet als een goede
huisvader met zijn centen omspringen.
We waken daarom voortdurend over
een gezond financieel evenwicht in
onze budgetten. Maar we zijn er wél
van overtuigd dat een goed bestuur
moet durven investeren. Investeren in
een betere mobiliteit, meer openbaar
groen, een kwalitatief woonaanbod
en een eigentijdse zorg- en onderwijsinfrastructuur is dan ook verantwoord.

een gemeente die oog heeft
voor het dagelijks leven
Grote strategische projecten maken
het leven in onze gemeente beter op
langere termijn. Maar natuurlijk zijn er
ook heel wat kleinere ingrepen die het
verschil kunnen maken en bepalen hoe
goed we ons in onze woonomgeving
voelen. Daarom mag je rekenen op
een kwalitatieve dienstverlening en een
goed onderhouden openbare ruimte.

een gemeente die
toegankelijk en
aanspreekbaar is
Jij verdient een open en
oprechte communicatie. Heb je
een vraag? Dan kun je daarmee
snel en makkelijk bij ons terecht.
De komende jaren staan de
verdere ontwikkeling van onze
digitale dienstverlening én de
uitbouw van lokale contactpunten
in de woonkernen centraal.

een gemeente waar
iedereen iets kan beleven
Vrije tijd en sociaal contact zijn
belangrijk voor je levenskwaliteit.
We willen dat iedere inwoner, van
jong tot oud, kan genieten van
sport, cultuur, natuur, horeca en
een gevarieerd winkelaanbod.
Bovendien zijn lokale verenigingen
en buurten belangrijke partners.

Onze 485 medewerkers zijn het
kloppende hart van onze werking.
Onder leiding van een ervaren
managementteam zorgen zij
ervoor dat de diensten goed
en efficiënt werken. En als
experten in hun domein adviseren
ze onze politici en stippelen ze
mee een beleid uit dat ambitieus,
toekomstgericht en financieel
haalbaar is. Ze volgen trends
op het vlak van mobiliteit,
infrastructuur, technologie, welzijn,
cultuur, dienstverlening enz..
En garanderen ze dat Puurs-SintAmands op elk vlak het maximum
haalt uit de beschikbare
mogelijkheden.
Nu we één nieuwe organisatie zijn,
zorgen we er meer dan ooit voor
dat iedereen alle kansen krijgt om
zijn of haar werk zo kwalitatief en
efficiënt mogelijk uit te voeren.
Permanente opleiding, een sterke
omkadering en een optimale
samenwerking zijn speerpunten
voor ons personeelsbeleid.
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#samendenkers

geëngageerde
Samendenkers
Het gemeentebeleid is er in de eerste plaats voor inwoners. Daarom kon jij
mee je stempel drukken op het meerjarenbeleidsplan. Want in mei en juni
2019 organiseerden we drie toekomstavonden. Zo’n 100 geëngageerde burgers
en lokale ondernemers deelden hun suggesties met ons. Die zijn verzameld in
een overzichtelijk rapport op samendenkers.puurs-sint-amands.be.
Denk jij de volgende jaren ook mee bij concrete projecten?
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BELANGRIJKE
THEMA’S OP
TAFEL
Tijdens het participatietraject in 2018 bepaalden
we samen met onze
inwoners waarvoor
onze nieuwe gemeente
wil staan. Er kwamen
acht belangrijke thema’s
uit de bus. Die lagen
als gespreksstof op
tafel tijdens de Samendenkersavonden.
Ze vormen de inhoudelijke kapstok voor ons
gemeentelijke
beleidsplan.

#Verbinden

#Economie

We verbinden onze acht woonkernen
niet alleen in ons logo, maar ook in de
praktijk. Hoe kun je andere inwoners
ontmoeten en je veilig en duurzaam
verplaatsen binnen onze gemeente?

Een fijne plek om te wonen is een
plek waar het goed gaat. Met grote
werkgevers, maar ook met lokale
horeca en middenstand. Hoe zorgen
we voor duurzame welvaart en levenskwaliteit – met een goede balans
tussen jobs, mobiliteit en leefmilieu?

#Pareltjes
Puurs-Sint-Amands blijft boeien
en verrassen met forten en parken,
groen en water, streekproducten en
evenementen. Hoe spelen we die
pareltjes binnen onze woonkernen
samen uit?

#Schelde
Met de mooiste Scheldebocht van
Vlaanderen, veel rust en veel groen
heeft onze gemeente heel wat moois
in handen. Hoe zorgen we voor al die
pracht én maken we ze toegankelijk?

#Beleven
Dankzij een bruisend verenigingsleven
en een gevarieerd cultureel aanbod
is er voor iedereen iets te beleven.
Hoe brengen we mensen nog meer
samen?

#Doen
Puurs-Sint-Amands steekt de handen
uit de mouwen: van grote projecten
tot kleine initiatieven. De gemeente
trekt de kar en nodigt iedereen uit om
zijn of haar steentje bij te dragen.

#Samen
Deel uitmaken van een groter geheel
is fijn. Hoe blijven we engagement
en gemeenschapszin stimuleren?
Hoe dragen we zorg voor iedere
inwoner, van de oudste telg tot de
jongste spruit?

#Locomotief
Het is goed wonen, werken en
leven waar je voelt dat de dingen
vooruitgaan. Hoe spelen we een
positieve voortrekkersrol in de
ontwikkeling van onze eigen
gemeente en de omliggende regio?
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#Verbinden

#Verbinden

Puurs-Sint-Amands wil een gemeente zijn die
mensen en plaatsen op een duurzame manier
met elkaar verbindt.
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nieuwe fietspaden en-routes

Met een nieuw mobiliteitsplan
werken we doordacht verder
aan een verkeersveilig PuursSint-Amands. Vlot bereikbare
woonkernen en een sterk
openbaar vervoers- en fietsnetwerk staan daarbij centraal.

10 km nieuwe
fietspaden en-routes
Om van de fiets een volwaardig
alternatief te maken, werken we
stapsgewijs de ‘missing links’ weg in
onze fietsverbindingen. De komende
jaren mag je verwachten:

10 km nieuwe fietspaden
• tussen Liezele en Lippelo in
de Theo Andriesstraat
• tussen het Park Fort Liezele en
Winkelveld in Kalfort
• een recht fietspad tussen de Zeutestraat en de Reststraat in Puurs
• in de Kattestraat ter hoogte van
de Graanmolens in Oppuurs

Maar ook:
• brede, afgescheiden fietspaden
langs de N17
• een verbetering van het snelle
fietstraject langs het spoor tussen
Puurs en Sint-Amands mét veilige
verlichting
• aanpak van de fietspaden in de
- Veurtstraat in Breendonk
- Wolfstraat in Liezele
- Sint-Katharinastraat in Ruisbroek
- projectgebied Keten in Sint-Amands
- Robert Verbelenstraat in Puurs

Veilige schoolomgevingen
Kinderen en jongeren moeten veilig
met de fiets naar school toe kunnen
- ook buiten hun eigen woonkern.
Samen met de gespecialiseerde
partner Route2school werken we een
vernieuwde digitale schoolroutekaart
uit én een overkoepelend schoolvervoersplan. Op cruciale punten
zorgen we voor bijkomende verlichting,
signalisatie en conflictvrije oversteekplaatsen.

Goede doorstroming op
A12, N16 en N17
Onze belangrijkste verkeersassen
moeten weer échte verbindingswegen
worden. We bestuderen een aantal
maatregelen om de doorstroming op
onze verkeersassen te verbeteren en
sluipverkeer in de woonwijken tegen te
gaan. Concreet:
1. heraanleg van de N17 - in samenwerking met het Agentschap
Wegen en Verkeer- in Lippelo
en Sint-Amands met brede
afgescheiden fietspaden.
2. herinrichting van de N16 met een
structurele heraanleg van het
knooppunt N16/N17/A12 en op
termijn één niet-gelijkvloerse kruising
in plaats van de kruispunten aan
de Eikevlietbaan en de
brandweerkazerne.

Trage wegen voor
voetgangers en fietsers
Heel wat recreatief fiets-, wandelen landbouwverkeer verloopt via
een fijn netwerk van trage wegen.
De gemeente zal extra aandacht
besteden aan de verbetering en het
onderhoud van dit netwerk. Zo kun jij
het gebruiken voor recreatieve uitjes
én dagelijkse verplaatsingen.

Mobipunten en
busverbindingen
Op een aantal locaties richten
we een mobipunt in. Daar komen
verschillende vormen van mobiliteit
samen: trein, bus en fiets.
• Deelfietsen aan de stations van
Puurs en Ruisbroek en aan de
Kaai in Sint-Amands. Ideaal om
de fiets te combineren met trein
en bus. En voor toeristen handig
om onze streek te verkennen.
• Meer en beter openbaar
vervoer. We onderhandelen
volop met de Lijn om de buslijnen
Sint-Amands-Oppuurs-Puurs
en Londerzeel-Liezele-Puurs te
verbeteren.
• Flexbus Klein-Brabant: Vervoer
op maat met nieuwe extra haltes.
Meer info op www.puurs-sintamands.be/flexbus.

#Verbinden
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#Verbinden

Puurs-Sint-Amands is een warme gemeente
die inzet op het welzijn van de inwoners.
Dat doen we onder meer met een eigentijdse
zorgverlening en een actief sociaal leven.

Ondersteuning van
buurtinitiatieven

Nieuw lokaal dienstencentrum voor Sint-Amands

Sociaal, kwalitatief en zorgzaam
samenleven begint in je eigen buurt.
Wie een goed contact heeft met zijn
buren voelt zich beter in zijn woonomgeving. En als mensen elkaar hier en
daar een handje toesteken, hoeven
ze minder snel een beroep te doen
op georganiseerde dienst- en zorgverlening. We ondersteunen daarom
iedereen die initiatieven in de eigen
buurt lanceert. En bieden financiële
en/of materiële steun aan buurtfeesten, wijkcomités, mantelzorg, …

In onze lokale dienstencentra kunnen
oudere en/of sociaal kwetsbare
mensen terecht voor hulp, informatie
en activiteiten. Denk aan een warme
maaltijd of een gezellige kaartnamiddag. Puurs-Sint-Amands heeft
momenteel twee erkende dienstencentra: LDC Paepenheide in Breendonk en LDC de Nieuwe Ark in
Ruisbroek. Ook in het Sociaal Huis in
Puurs-centrum en in de lokalen van
verschillende plaatselijke verenigingen
worden zulke activiteiten georganiseerd. Sint-Amands krijgt binnenkort
een volledig nieuw, eigen dienstencentrum om zorg en samenzijn nog
dichter bij de mensen te brengen.

Kinderopvang en
jongerenwelzijn
Zowel kinderen als hun ouders moeten
volop kunnen deelnemen aan het
samenleven in onze gemeente.
Daarom nemen we de kinderopvang
in onze gemeente onder de loep.
• De kinderbegeleiders van de buitenschoolse opvang krijgen extra
coaching en we trekken de tarieven,
openingsuren en vakantieregelingen
in alle woonkernen gelijk.
• We werven nieuwe onthaalouders
aan en zorgen voor een betere
begeleiding, ondersteuning en
digitalisering van deze dienst.
• In het gezondheidsbeleid leggen
we extra nadruk op het psychisch
welzijn van jongeren.

Aandacht voor senioren
We willen dat senioren zolang mogelijk
thuis kunnen wonen, in hun vertrouwde
omgeving. Daarom kunnen ze via onze
thuiszorgdiensten hulp in huis vragen –
bijvoorbeeld voor verzorging, poetsen,
maaltijden, vervoer, … Dat uitgebreide
aanbod maken we onder meer bekend
via het project ‘80+’. Iedere inwoner
die tachtig jaar wordt, krijgt het
bezoek van vrijwilligers die initiatieven
voorstellen om vereenzaming tegen
te gaan. Lukt het senioren niet meer
om alleen te wonen? Dan kunnen ze
terecht bij Zorgbedrijf Klein-Brabant.
Dat biedt kwaliteitsvolle zorg in woonzorgcentra en assistentiewoningen.

Vrijwilligerswerk
Heel veel sociale activiteiten en
mantelzorg draaien op de inzet van
vrijwilligers. Die inzet ondersteunen we
en moedigen we maximaal aan.
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#Pareltjes

Slimme kernverdichting en
veerkrachtige dorpen met
aandacht voor mobiliteit,
landschap en natuur

#Pareltjes

Puurs-Sint-Amands is fier op zijn acht mooie
woonkernen. We zetten in op kwalitatief
wonen in een eigentijdse omgeving met veel
groen errond.

We werken in onze gemeente
aan een divers, kwalitatief
en betaalbaar woonaanbod –
aangepast aan de noden van
vandaag en morgen. Tegelijk
hechten we veel belang aan
het behoud van open ruimte.
Daarom willen we het wonen
zo sterk mogelijk concentreren
in de dorpskernen zelf (en niet
daarbuiten). Dit werken we uit
in een duidelijk ruimte-en
mobiliteitsplan.

Den Hasselt in Puurs
De tennis en-voetbalterreinen in
de Kerkhofstraat verhuizen naar
het nieuwe sportpark De Schans in
Kalfort. Zo maken ze plaats voor het
nieuwe woongebied Den Hasselt op
wandel-en fietsafstand van het mobiliteitsknooppunt aan het station in Puurs.

Haverblok in Kalfort
Samen met private partners versterken
we het centrum van Kalfort met mooie
woonprojecten mét een groen park.

Samentuin en plukbos
Buiten, maar waar mogelijk ook binnen
de dorpskernen, geven we voorrang
aan de natuur. We verminderen
dus de bebouwing in ruil voor meer
openbaar groen. Zo reserveren we bij
de verkaveling van het Loutersveld in
Puurs-centrum maar liefst 15.000 m2
voor een samentuin, volkstuintjes en
een publiek toegankelijk voedselbos.

Tuinen van Puurs
Tijd om de plannen voor de Tuinen
van Puurs – uit de vorige bestuursperiode – uit te voeren. Deze moderne
kernvernieuwing wordt een evenwichtige combinatie van wooneenheden
en ruimte voor maatschappelijke en
culturele dienstverlening.

De Hondsmarkt krijgt een ondergrondse parking met erbovenop
publieke tuinen. We bouwen ook
een toegankelijk en energiezuinig
gemeentehuis vlakbij de sport-en
evenementenhal.

Al deze ideeën bespreken we samen
met de inwoners en gieten we in een
Masterplan Oppuurs-Lippelo-Beekvallei en het Masterplan Kalfort.

Oppuurs, Lippelo
en Kalfort binnen 10 jaar
Hoe ziet jouw dorp er binnen tien jaar
uit? Die vraag stellen we binnenkort
aan de inwoners van Oppuurs, Lippelo
en Kalfort.
• In Oppuurs bekijken we bijvoorbeeld
de mogelijkheden van de ruimte in
en rondom de kerk en de nieuwe
bestemming voor de Chirolokalen.
• In Lippelo komen de kerk met het
pleintje, het oude gemeentehuis,
de Chirolokalen en een aantal
leegstaande panden en tuinen
in aanmerking voor een nieuwe
bestemming.
• In Kalfort denken we na over het
gebied tussen de twee spoorwegen
en de vernieuwing van de jeugdlocaties.

Denk jij ook graag mee over de
toekomst van Oppuurs?
woensdag 12 februari doorlopend
van 18u tot 22u in de Baronie in
Oppuurs
Denk jij ook graag mee over de
toekomst van Lippelo?
donderdag 13 februari doorlopend
van 18u tot 22u in de parochiezaal
in Lippelo
Je hoeft je niet in te schrijven
voor deze avonden.

infographic

Puurs-Sint-Amands
in vogelvlucht
medewerkers
lokaal bestuur
Puurs-Sint-Amands

nieuwe fietspaden
en nog meer
verbeteringen aan
bestaande fietspaden

miljoen investeringsbudget

masterplannen
• Tuinen van Puurs
• Echo’s van de Schelde
• Oppuurs-Lippelo-Beekvallei
• Kalfort
niet-gelijkvloerse
kruising voor de N16

nieuw lokaal
dienstencentrum
in Sint-Amands

mensen werken in eigen gemeente

nieuw aangeplante bomen

nieuw openbaar groen

sportpark De Schans

clubs krijgen
nieuwe thuis
op De Schans

meer dan 3 restauraties
Fort Liezele
Veerhuis
ijskelder
onze kerken

warme maaltijden voor
senioren per dag

nieuwe jeugdlocaties
in Sint-Amands,
Oppuurs en Kalfort
uren gezinszorg
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#Schelde

#Schelde

De prachtige Scheldebocht in Sint-Amands.
Dat wordt een pareltje dat inwoners en
bezoekers uitnodigt om het dorp en de regio
te (her)ontdekken.

De kaai wordt een
centrale publieksruimte met onder
meer een Scheldebalkon,
park en toeristisch
infopunt.

Inwoners denken mee
Masterplan
‘Echo’s van de Schelde’
De schitterende Scheldebocht in
Sint-Amands vormt een unieke troef
in onze gemeente. Het is een ideale
rust-, wandel- en fietsplek voor
inwoners en toeristen. Samen met
andere blikvangers zoals het Fort
van Liezele en streekproducten zoals
de asperge en Duvel stimuleert de
Schelde de sociale en economische
activiteit in onze gemeente.

Daarom investeren we in de heropwaardering van het Scheldelandschap. Onze gemeente-experten
zetten samen met ontwerpers,
stakeholders en inwoners hun
schouders onder een ambitieus
masterplan. Het masterplan draagt
de naam ‘Echo’s van de Schelde’.
De Schelde vormt de leidraad, maar
ook de zones errond, de echo’s, zijn
belangrijk. We bekijken de kansen tot
verbetering en versterking van het
dorpskernweefsel – met aandacht
voor natuur, cultuur, erfgoed, horeca,
evenementen, mobiliteit, ...

Op 25 januari 2020 organiseerden we een infomarkt voor alle
inwoners en geïnteresseerden.
Om de mogelijkheden van dit
plan te bekijken, te bespreken en
te verfijnen, nodigen we je uit op:
maandag 23 maart om 18.30u in
GC de Nestel in Sint-Amands.
Inschrijven voor latere sessies die
avond is ook mogelijk.
Kom je ook graag?
Schrijf je in via www.puurs-sintamands.be/echosvandeschelde

Om dat te realiseren, creëren we
vier ruimtelijke structuren.

1. Scheldekaai
De kaai wordt een centrale
publieksruimte met onder meer
een Scheldebalkon, park en
toeristisch infopunt.

2. Scheldeboorden
De groene boorden langs de
Schelde zullen landbouw, natuur
en recreatie combineren. Je kunt
er kuieren op wandel- en knuppelpaadjes die je rechtstreeks naar
de Scheldedijk voeren.

3. Landkaai
De oude spoorlijn Puurs-Dendermonde zal een landkaai vormen.
Het wordt een mobiliteitsas met
een extra aantrekkelijk fiets- en
wandelpad. Én waar een mobipunt
komt met parking, fietsenstalling,
halte openbaar vervoer, ...

4. Dorpsroutes
De Schelde- en landkaai worden
verbonden door charmante
dorpsroutes. Elk met een
duidelijk begin- en eindpunt.

Van Verhaeren tot Veerhuis
Het masterplan heeft natuurlijk ook
oog voor ons historisch en cultureel
erfgoed. We reserveren in ons
Scheldeverhaal een heel speciale
rol voor het Verhaerenmuseum.
Met een nieuwe identiteit en mogelijk
ook een nieuwe locatie moet het
museum weer een echte eyecatcher
worden als een Museum voor Water
en Woord. Ook het Veerhuis krijgt
een grondige restauratiebeurt.

Kouterpark
De buitenschoolse kinderopvang,
het nieuwe dienstencentrum, een
bibpunt en een bredeschool
gebouw met turnzaal? Die voorzien
we vlakbij het woonzorgcentrum,
de assistentiewoningen en de
kleuterschool. We onderzoeken ook
of hier extra kwalitatieve woningen
mogelijk zijn.

#Economie

© Pfizer
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#Economie
De bedrijven in onze
gemeente geven werk aan
meer dan 13.000 mensen.
Door ondernemerschap,
kleinhandel, horeca en
toerisme te stimuleren,
willen we onze welvaart
verantwoord versterken.

Interessante locaties
voor bedrijven
Kunnen werken in eigen regio is een
geschenk: dichtbij huis en minder
mobiliteitszorgen. Bedrijven zijn de
motor van onze economie. En er zijn
er wel wat.
Willen we de werkgelegenheid in onze
gemeente ondersteunen? Dan moeten
we een goede relatie onderhouden
met ondernemers binnen én buiten
Puurs-Sint-Amands. We helpen hen bijvoorbeeld bij het zoeken en vinden van
een geschikte (her)vestigingslocatie
voor hun activiteiten. Uiteraard zonder
daarbij de woonkwaliteit, natuur en
mobiliteit in de omgeving te schaden.

Winning en Ooievaarsnest
We beheren onze bestaande bedrijvenzones op een goede manier. Het
nieuwe bedrijventerrein Winning zal
lokale bestaande en nieuwe kmo’s
plaats bieden. De komende jaren
wordt ook het bedrijventerrein Ooievaarsnest langs de A12 ontwikkeld.

Jobs
Veel van onze inwoners werken bij
bedrijven in onze regio. Maar ook
wie moeilijker aan de slag geraakt,
vergeten we niet. We roepen het
‘Traject naar Werk’ in het leven:
daarmee gidsen we werkzoekenden
naar een gepaste job - samen met de
VDAB en een aantal andere partners.
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mensen werken in eigen gemeente

Winkelhieren stimuleren
We willen dat jij volop kunt ‘winkelhieren’, dat is lokaal shoppen. Daarom
streven we ernaar om voldoende handelszaken te voorzien in elke woonkern. Denk aan bakkers, slagers, buurtwinkels en dorpscafés. Zo hoef jij
je niet ver te verplaatsen voor boodschappen. En met de P-bon, onze
lokale cadeaucheque, kun je terecht bij heel wat handelaars.
Het kernwinkelgebied in Puurs-centrum moet een commerciële
trekpleister zijn en blijven. De gemeente kijkt er mee op toe dat de
handelspanden er zinvol en creatief worden ingevuld. Met subsidies
geven we een financieel duwtje in de rug aan ondernemers die zich hier
bijvoorbeeld vestigen of hun zaak renoveren. Ook kleinschalige ideeën van
inwoners willen we ondersteunen. Elk idee en elke vierkante meter tellen.

Aandacht voor horeca
Welke horecazaken wil jij graag zien
in Puurs-Sint-Amands? En met welke
ideeën spelen onze huidige horecauitbaters? We zullen dit in kaart
brengen en bekijken waar nieuwe
mogelijkheden liggen. Zo wordt het
hier in de toekomst nog leuker om
af te spreken, culinair te genieten en
terrasjes te doen.

20

#Beleven

#Beleven

We serveren je een uitgebreid vrijetijdsaanbod
en ondersteunen ook de initiatieven van lokale
verenigingen en buurten. Zo kun jij dicht bij
huis van alles beleven.

Sportpark De Schans
Met het nieuwe sportpark De Schans
wacht een schitterende omnisportsite
op jou in Kalfort. Die zal sportieve
inwoners en streekgenoten samenbrengen in een moderne infrastructuur.
• een ruiter- en ponyhal
voor Hippique
• een tennis-, padel- en
petanqueclub voor STEPP
(vroeger TC De Hasselt)

Sportieve inwoners
en streekgenoten
samenbrengen in
een moderne
infrastructuur
dat is Sportpark
De Schans.

• Gymcentrum Klein-Brabant
met Verto Puurse Turnkringen
en Ambitious Pro Gymnastics
• Voetbalterreinen voor onze
voetbalclubs
In het Move passion gebouw huizen
Go-fit 2.0, De Mat, The Cross, Kine-Fit,
Flowmotion en judoclub ONI Puurs.
Uiteraard blijf je terechtkunnen in
de bestaande sportfaciliteiten in de
andere woonkernen. De gemeente
zal samen met de clubs instaan voor
onderhoud, gebruik en bezetting.
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Toerisme en historisch
erfgoed
Onze gemeente heeft veel moois
te bieden dat we graag delen met
toeristen. Om hen wegwijs te maken,
zijn er twee toeristische onthaalpunten:
op de Kaai en in Park Fort Liezele.
Die punten zullen we nog verder
versterken. Ook gaan we nog meer
toeristische samenwerkingsverbanden
activeren, bijvoorbeeld met Toerisme
Klein-Brabant – Scheldeland.
Het is ook onze verantwoordelijkheid
om zorg te dragen voor ons historisch
erfgoed. Daarom zetten we in op
de restauratie van Fort Liezele, het
Veerhuis en de kerken. Daarnaast
zullen we erfgoedconvenanten uitwerken, bijvoorbeeld voor de museum
-spoorlijn Dendermonde-Puurs.

Evenementen
Puurs-Sint-Amands heeft een mooie
traditie van lokale evenementen. Elk
seizoen heeft zijn gekende toppers:
van winterbar tot zomerconcerten in
elke woonkern, van scholenveldloop
tot seniorenfeest. We houden deze
traditie in ere en vullen klassiekers
zoals Pukema en het aspergefestival
aan met eenmalige feestelijkheden
zoals ‘150 jaar Station Puurs’.

Kunst en cultuur
Ook in cc Binder en de bib blijf je
goed zitten voor een gevarieerd
cultureel programma met voorstellingen,
cursussen, workshops en expo. In
de bib vind je dan weer de meest
recente boeken, games en muziek.

Extra ruimte voor de jeugd
We creëren extra ruimte voor de
ideeën, muziek, hobby’s en interesses
van onze jongeren. Oppuurs en
Sint-Amands krijgen elk een nieuwe
jeugdruimte én we plannen de aanleg
van een skatepark op een nog nader
te bepalen centrale locatie.

Ondersteuning van
lokale initiatieven
We zijn een bruisende gemeente
waar inwoners en verenigingen ook
heel veel zélf in elkaar steken. Van
een wijkbarbecue, over een kermis,
tot een schoolvoorstelling. Dat zien
we maar al te graag gebeuren.
Daarom steken we een handje toe
met subsidies en met materiaal dat je
kunt aanvragen bij onze uitleendienst
(zoals stoelen en tafels).
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#Samen

#Samen

Samen weten en kunnen we zoveel meer.
Daarom gaan we voortdurend in dialoog en
zoeken we naar kruisbestuivingen waarbij
de één de ander beter maakt.
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Van samen
denken …
Tussen inwoner en gemeente
Onze gemeente is benieuwd naar de
ideeën van inwoners zoals jij. Na het
Samendenkerstraject van vorig jaar
hebben we de smaak te pakken en
willen we je blijven betrekken bij onze
toekomstplannen. Daarom mag jij
tijdens participatiemomenten je stem
laten horen over grote projecten die
op stapel staan. Daarnaast maken we
werk van een brede, toegankelijke en
digitale gemeentelijke dienstverlening
– met een efficiënte communicatie
tussen burger en bestuur.

Tussen inwoners onderling
Binnenkort kun je lid worden van Hoplr!
Dat is een sociaal netwerk, exclusief
voor jouw buurt. Wat kun je er
allemaal doen?

… tot samen
doen
Tussen scholen, academies,
verenigingen, …
We zijn een gemeente die liever muren
sloopt dan hokjes bouwt. Omdat je
met een open geest nu eenmaal vaker
tot de beste oplossingen komt. Een
goed voorbeeld daarvan wordt de
‘Brede School’ in de Tuinen Van Puurs.
Want dat nieuwe schoolgebouw zal
niet alleen dienst doen voor dagonderwijs, maar ook voor kunst- en
muziekacademies.
Ook in het nieuwe Sportpark De
Schans bouwen verschillende clubs
en verenigingen samen met de
gemeente de vrijetijdsinfrastructuur
van de toekomst uit.

• spullen uitwisselen
(grasmachine, ladder, …)
• diensten vragen en aanbieden
(hulp in huis, babysit, inkopen doen, …)
• informatie delen en activiteiten
organiseren

Ook de gemeente zelf
zal regelmatig nuttige
info voor je buurt posten
én via Hoplr jouw
mening vragen over
projecten in je buurt.

Wil je ook meedoen met het
Hoplr-buurtnetwerk? Hou dan
je brievenbus in de gaten! Begin
februari krijg je een uitnodiging om
je te registeren. Meer uitleg of een
beetje hulp nodig?
Kom naar één van onze
Hoplr-infoavonden:
• 18 februari om 13u in GC de
Nieuwe Ark in Ruisbroek
• 18 februari om 20u in cc Binder,
zaal Spil in Puurs
• 19 februari om 13u in GC
Paepenheide in Breendonk
• 19 februari om 19u in GC de
Nestel in Sint-Amands
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#Doen

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt:
het is een principe dat we als gemeentebestuur graag ter harte nemen.

We gaan 50.000
nieuwe bomen
aanplanten in onder
andere Breendonk,
Kalfort en Liezele

#Doen

Puurs-Sint-Amands
engageert zich om tegen
2030 de CO2-uitstoot op het
grondgebied te verlagen

Oog hebben voor een
verzorgde leefomgeving

Ecologische voetafdruk
verkleinen

Wij vinden het belangrijk dat jij hier
kunt vertoeven in een verzorgde
leefomgeving. Daarom mag je de
volgende acties verwachten:

Puurs-Sint-Amands geeft om het
klimaat en wil daarin een voorbeeldfunctie vervullen. Daarom schaarden
we ons achter het Europese
Burgemeestersconvenant. Daarin
engageren lokale overheden zich om
tegen 2030 de CO2-uitstoot op hun
grondgebied te verlagen. Hoe?

• opmaak van een nieuw onderhoudsplan voor nette straten, pleinen,
parken en bermen volgens de
nieuwste richtlijnen rond biodiversiteit
en pesticidegebruik
• opmaak van een nieuw
parkbeheerplan
• ontwikkeling van openbare
dorpstuinen

• aanplanting van 50.000 nieuwe
bomen in onder andere Breendonk,
Kalfort en Liezele
• overschakeling naar energiezuinige
verlichting in al onze gebouwen

• reorganisatie van de recyclageparken

• bouwen van een nieuw gemeentehuis met hoge duurzaamheidsgraad

• volledige overschakeling naar
energiezuinige dimbare openbare
ledverlichting

• plaatsing van zonnepanelen op
de gemeentelijke gebouwen

• sanering van risicogronden
uit het verleden
• versnelde asbestafbouw
• planning en uitvoering van weg
en-rioleringsprojecten
• duurzame renovatie van sociale
woningen

• opmaak van een duurzaam
hemelwaterplan
• stimulering van groendaken
• stimulering van energierenovatie
bij woningen
• omschakeling naar een klimaaten milieuvriendelijk gemeentelijk
wagenpark
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Uitvoering weg-en
rioleringprojecten i.s.m.
HidroRio voor 2025

Weg- en rioleringswerken voorbereiden
in 2020-2025

Ruisbroek
St.-Katharinastraat en
omgeving • Nieuwstraat
Moerplein • Donkstraat
J. De Donckerlaan

Ruisbroek
transversale weg

Breendonk
Veurtstraat • Zavel
Wachtingstraat
Sint-Jozefstraat

Liezele
Haagstraat
Overheide
Achterheide

Puurs
Park Dorpshart • Forum
R. Verbelenstraat
A. Tersagostraat

Kalfort
Haagstraat

Liezele
Turkenhofdreef • Vincetstraat
Kossaardhof • Wolfstraat
Liezele-Dorp • Walsingen
Kalfort
Haverblok
Oppuurs
Kattestraat
Lippelo
Provinciale Weg
Sint-Amands
Keten • Oude Heirbaan
Heidestraat • Pastoor van
Kerckhovenwijk

Breendonk
Hoogheide

Oppuurs
Meir • Nijven
Nijvendries
Voortstraat
Puurs
Hof-ten-Berglaan
Scheeveld • Overheide
Sint-Amands
Larendries
Boonhof
Calleboutstraat
Hoekstraat
Lippelo
Breutheide

miljoen investeringsbudget

Begroting in evenwicht
Tussen 2020 en 2025 zal onze
gemeente 99 miljoen euro investeren.
Bijna de helft daarvan – 40 miljoen
om precies te zijn – gaat naar
wegenwerken, fietspaden, mobiliteit en
woonkernvernieuwing in elke woonkern.
Dat zijn fikse bedragen, en tóch blijft
onze begroting in evenwicht met een
jaarlijkse overschot van 2,5 miljoen euro.
Hoe doen we dat?
• HidroRio (water en riolering) neemt
een deel voor zijn rekening:
22 miljoen euro.
• We verkopen gemeentelijke panden
en gronden: 28 miljoen euro.
• We ontvangen 2,8 miljoen euro
Vlaamse subsidies.
• We sluiten voor 30,7 miljoen euro
nieuwe leningen af (waarvan we
25,7 miljoen zullen terugbetalen met
eigen exploitatie-inkomsten).
• We hebben een autofinancieringsmarge van 15 miljoen euro,
gemiddeld dus 2,5 miljoen euro
per jaar.

#Locomotief

#Locomotief
We willen een locomotief vormen die onze
eigen gemeente én de regio voort stuwt.
Dat lukt alleen met een toekomstgericht
beleid en een moderne gemeentewerking.
Belastingen voor gezinnen
• Het tarief voor de aanvullende
personenbelasting daalt tegen
2024 van 7,5% naar 7,3%.
• De Ivarem-belasting daalt van
54 naar 49 euro per gezin.
• De belasting op tweede verblijven
stijgt van 500 naar 600 euro.

Optimalisering van de
dienstverlening
Om aan jouw verwachtingen te
voldoen, werken we aan een nieuw
dienstverleningsconcept. We bekijken
hoe we onze openingsuren en telefonische bereikbaarheid nog verder
kunnen verbeteren. En checken of het
mogelijk is om op afspraak te werken.

Belastingen voor bedrijven

Dichtbij: fysiek én digitaal

• De opcentiemen stijgen van 941
naar 998 (dit geeft ons extra
inkomsten uit de industrie)

We willen dicht bij jou staan, ook als jij
zelf niet makkelijk tot bij ons geraakt.
Daarom onderzoeken we hoe we onze
diensten beschikbaar kunnen maken in
de verschillende woonkernen bijvoorbeeld via lokale servicebalies en een
digitaal loket.

• Er komt een belasting op
reclamedrukwerk en een taks op
masten en pylonen.

#PSSST, blijf op de hoogte!
Het Puurs-Sint-Amands van morgen maken we het liefst van al samen met jou.
Daarom bieden we je een aantal mogelijkheden om op je eigen manier en tempo
je steentje bij te dragen aan een gemeente waar het aangenaam leven is.
Blijf op de hoogte via
onze website, sociale
media en nieuwsbrieven
Een geïnformeerd burger is er
twee waard. Je vindt alle info,
openingsuren, adressen en activiteiten
op www.puurs-sint-amands.be.
En wist je dat je Puurs-Sint-Amands
ook kunt volgen op Facebook,
Instagram, LinkedIn en YouTube?
PSSST! schrijf je zeker ook in op de
gemeentelijke nieuwsbrief. Zo blijf
je van alles als eerste op de hoogte!
Inschrijven doe je onderaan op onze
homepage.

Lees je liever op papier? Goed nieuws:
je ontvangt maandelijks afwisselend
het infomagazine PSSST en het UiT in
Puurs-Sint-Amands magazine.

Engageer je in een
van de adviesraden
Ben je actief in het verenigingsleven of
heb je specifieke interesses? Dan is een
plekje in een van onze adviesraden
misschien wel iets voor jou. Daar denk
je op regelmatige basis mee na over
ons gemeentelijk beleid rond bijvoorbeeld cultuur, sport, senioren en jeugd.
Meer weten? Stuur een mailtje naar
info@puursam.be.

Onderneem actie in
je eigen buurt of wijk
Onderneem je liever gewoon
iets om het in jouw straat, buurt
of wijk wat mooier, gezelliger
of aangenamer te maken?
Maar weet je niet goed hoe
eraan te beginnen? Je kunt
op heel wat hulp rekenen!
Steek gerust vrijblijvend je licht
op via info@puursam.be of
kom langs één van onze balies.

