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VLAAMS BELANG

Wanneer u dit leest is de fusie tus-
sen Puurs en Sint-Amands bijna 
één jaar een feit. Sommigen zagen 
in deze operatie een nachtmerrie, 
anderen een zegen. Wat kunnen 
we daarvan zeggen na dit eerste 
jaar?     
 
'Samen meer en beter'. Dat was de belofte 
die CD&V ons voorspiegelde. Maar maakt 
het CD&V-bestuur deze belofte ook waar?    
 
Twijfels    
 
Er zijn vele redenen om daaraan te twijfe-
len. Tijdens het aflopende jaar hebben wij 
in de gemeenteraad vanwege het CD&V-
bestuur reeds een aantal maatregelen zien 
passeren om de reglementen en belasting-
tarieven van beide voormalige gemeenten 

te integreren. Men zou verwachten dat 
daarbij telkens het beste van beide ge-
meenten zou worden genomen. Maar dat 
blijkt helaas in vele gevallen niet zo te zijn. 
Een recent voorbeeld: de maaltijdbedeling 
aan huis voor senioren door het OCMW. 
In Puurs wordt die op zondag afgeschaft 
en gaat de prijs omhoog. In Sint-Amands 
komt er dan weer een zaterdagdienst bij 
en blijft de prijs gelijk. En zo zijn er diverse 
voorbeelden waarbij de ene erop achter-
uitgaat en de andere vooruit, in plaats van 
dat iedereen erop vooruit zou gaan of de 
dienstverlening voor iedereen minstens ge-
lijkblijvend zou zijn.   
 
Hold up?     
 
Het ziet er dan ook naar uit dat de fusie 
vooral een hold up van CD&V is geweest 

om haar machtsgreep op Sint-Amands te 
vestigen. En dat is bijzonder jammer, want 
de fusieoperatie had wel de-
gelijk een win/winsituatie 
kunnen opleveren voor 
alle inwoners van Puurs 
én Sint-Amands.    
   

Peter Lemmens     
Gemeenteraadslid     
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PUURS-SINT-AMANDS

WAAR IS DE FUSIEMEERWAARDE?



Overtuigd van de noodzaak van een sterk Vlaams Belang? Steek je handen dan vandaag nog uit de mouwen 
en bouw mee aan de enige partij die wil dat Vlaanderen ook Vlaanderen blijft. Door hieronder je gegevens in te 
vullen, kan je misschien binnenkort je ideeën, dromen en inzichten voor onze gemeente omzetten in de praktijk.

Ja, ik wil:
O Lid worden van het Vlaams Belang
O Een gratis infopakket

Naam: ............................................................................................ O Man O Vrouw
Straat: ................................................................................................ Nr.: ..............................
Postcode: .................................Gemeente: ...........................................................
Tel.: ......................................................................Geb.datum:...............................................
E-post: ........................................................................................................

Conform de wetgeving worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder contact wenst. Dit 
kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of via info@vlaamsbelang.org. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

Wie herinnert zich nog hoe CD&V 
jaren geleden uitpakte met het 
Dorpshart als hét paradepaardje 
van het bestuur? Wij waren toen 
iets minder enthousiast omdat wij 

vonden dat dit niet op maat van Puurs 
was gemaakt. Te groots opgevat. 
Vandaag krijgen wij (helaas, zouden 
we zeggen), gelijk. Blijkt immers dat 
de panden op het Dorpshart te groot 
en te duur zijn en dat er daardoor 
meer leegstand ontstaat, ook in het 
kernwinkelgebied. Om dat tegen te 
gaan, worden er nu vijf verschillende 
subsidies ingevoerd. Sommige 
daarvan zijn zeker zinvol, maar 
bij andere kan men zich ernstige 

vragen stellen. Wie stelt er nu immers 
een subsidie in voor het oprichten 
van nieuwe winkelpanden als er 
al zoveel leeg staan? Bovendien 
blijft Sint-Amands, waar ook en 
kernwinkelgebied is, verstoken van 
deze subsidiemogelijkheden. Erg 
doordacht lijkt dit allemaal dus niet 
te zijn. Ook wij steunen echter alle 
nuttige maatregelen voor levendige 
handelskernen in onze gemeente. 
In Puurs én Sint-Amands!

De Belgische Grondwet bepaalt dat 
de ambtenarij enkel toegankelijk is 
voor Belgen. Toch heeft de Vlaamse 
regering in een besluit van 2010 het 
gemeenteambt opengesteld voor 
vreemdelingen. Ongrondwettig 
dus. Het Vlaams Belang-nationaal 
heeft dit aangevochten bij de 
rechtbank (de Raad van State) 
en die heeft daarop in 2014 dat 
besluit vernietigd. Toch trekt de 
gemeente Puurs-Sint-Amands zich 
daar helemaal niets van aan. 
Zowel bij de gemeente als bij 

het OCMW werft zij nog steeds 
vreemdelingen aan. Wij hebben 
de gouverneur (een CD&V'er...) 
daarom gevraagd deze 
gemeentebesluiten op haar beurt 
te vernietigen, maar die geeft niet 
thuis. Naar de rechtbank kunnen 
wij niet stappen, zogezegd bij 
gebrek aan belang. En daarmee 
zijn al onze middelen om deze 
ongrondwettigheid te bestrijden 
uitgeput. Zo gaat dat dus in dit 
land. België een rechtsstaat? Laat 
ons niet lachen!

Prestigeproject in ademnood

Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of info@vlaamsbelang.org of 02 219 60 09

De Grondwet: 
een vodje papier

 



 Dierenleed

In Vlaanderen maakt geluidsarm 
vuurwerk een steile opgang. Men 
heeft het plezier van vuurwerk, maar 
met minder lawaai. Kwestie van 
dieren ermee niet de stuipen op het 
lijf te jagen. Wij stelden voor dit ook 
in Puurs-Sint-Amands in te voeren. 
Hoewel het bestuur een schepen 
van dierenwelzijn heeft, wees het dit 

voorstel af.  

 Brandveilig erfgoed?

De brand van de Notre Dame-
kathedraal in Parijs was 
wereldnieuws. Wij vroegen in dat 
verband het bestuur hoe het met de 
brandveiligheid van ons onroerend 
erfgoed gesteld is. We kregen 
daarop slechts een heel vaag 
antwoord. Een antwoord dus om er 

niet gerust in te zijn.

Dievenbende

Vorig jaar werd het station  van Puurs  
geplaagd door een ware golf van 
fietsdiefstallen. Dank zij de camera’s 
aldaar kon de politie de drie 
daders ervan klissen. In september 
veroordeelde de rechtbank de 
gebroeders Hamza en Mohammed 
E.B daarvoor tot 10 en 12 maanden 
cel en hun kompaan Fayssol E.H. tot  

6 maanden.

Ambtenarenvertrouwen

Het CD&V-bestuur stelde een 
deontologische code op voor de 
gemeenteambtenaren. Daarin staat 
onder meer dat die zowat een verbod 
krijgen om met de pers te praten. 
Vertrouwt CD&V onze ambtenaren 
niet? Of heeft dit bestuur van alles te 
verbergen? Of zijn misschien beide 

opties het geval?                

De fietsenstalling aan het station 
van Puurs is al geruime tijd 
verzadigd. Het Vlaams Belang 
heeft daar herhaaldelijk op 
gewezen, maar veel gevolg werd 
daar nooit aan gegeven. De 
jongste maanden loopt het echter 
de spuigaten uit en zijn fietsers 
verplicht hun fiets her en der in de 
buurt van de fietsenstalling achter 
te laten, bij gebrek aan plaats 
in de stalling zelf. Dat geeft een 

slordige indruk en heeft ook tot 
gevolg dat deze fietsers hun rijwiel 
nergens kunnen aan vastmaken. 
Veilig is anders! Wij wezen daar 
het CD&V-bestuur andermaal op 
en eindelijk heeft het ingezien dat 
er maatregelen nodig zijn. Beter 
laat dan nooit, maar had men 
eerder naar ons geluisterd, dan 
had het niet zover moeten komen. 
Proactief besturen is echt wel iets 
ander dan dit!

Sint-Amands is - of beter: was - naast 
het Verhaerenmuseum nog een 
ander, klein museum 
rijk: het Romain De 
S a e g h e r m u s e u m . 
Deze kunstschilder 
schonk indertijd zijn 
huis en kunstcollectie 
aan de gemeente op 
voorwaarde dat zij 
zijn werk in zijn huis 
permanent tentoon 
zou stellen. Dat deed 
de gemeente ook 
tot zij enkele jaren 
geleden het museum sloot en het huis 
verkocht. Niet bepaald conform de 

schenkingsakte dus. En ook niet naar de 
zin van heel wat Sint-Amandsenaars, 

die daartegen op 
korte tijd meer dan 
300 handtekeningen 
verzamelden. Ook het 
Vlaams Belang voelde 
het bestuur daarover 
aan de tand. Maar 
het gemeentebestuur 
houdt voet bij stuk. 
Wordt vervolgd.

           
Dany Saey 

Gemeenteraadslid

Puurs-Sint-Amands kort

Een overvolle fietsenstalling

Het zal je fiets 
maar wezen!

De Saeghermuseum: 
contractbreuk



Meer van hetzelfde 

Ondanks het oorverdovende signaal van de kiezer 
koos Bart De Wever voor een Vlaamse coalitie van 
de verliezers. 

Niettegenstaande de kiezer ons tot onbetwiste win-
naar van de verkiezingen en tweede partij van het 
land promoveerde, gooiden de verliezers het op 
een akkoordje waardoor een regeringsdeelname 
vooralsnog uitgesloten is. Bij de Tour de France 
staan de winnaars op het podium, in de Wetstraat 
de verliezers. 

Voorlopig althans. De bereidheid van N-VA om met 
ons te onderhandelen is anderzijds wel een mijl-
paal. Waar vroeger ideologische argumenten wer-
den aangedragen om niet met ons in zee te gaan, 
beperkt zich dat vandaag tot louter mathematische 
redenen. Zo halen Vlaams Belang en N-VA samen 
58 van de 124 zetels in het Vlaams Parlement. Vijf 
te weinig dus voor een meerderheid. 

Zwitserland aan de Noordzee

Concreet gaat het om een tekort van een kleine 
150.000 stemmen. Stemmen die kost wat kost die-
nen te worden verzameld in de komende vijf jaar. 

Het is onze historische taak voldoende Vlamingen 
te overtuigen opdat we in 2024 van Vlaanderen 
het Zwitserland aan de Noordzee kunnen maken. 
Een nog sterker Vlaams Belang kan die klus klaren. 
Dat zegt intussen ook de Waalse denktank ‘Institut 
Destrée’. “Als het Vlaams Belang in 2024 de groot-
ste partij wordt, kan ik me voorstellen dat Wallonië 
zelf de splitsing vraagt”, zei directeur Philipe 
Destatte onlangs in Knack. Laat maar komen. 

Oude wijn 

Maar daar koopt de Vlaming voorlopig niets mee. 
Die krijgt met de nieuwe Vlaamse regering voor-
al oude wijn in nieuwe zakken. Van een op-
lopende rusthuisfactuur over stijgende wacht-
lijsten in de zorg en de sociale huisvesting 
tot de afschaffing van de woonbonus en 
de verhoging van de autobelastingen. 
De citroen moet blijkbaar tot de laatste 
druppel worden uitgeperst. 

Tom Van Grieken
Partijvoorzitter

WORD LID VAN ONZE BEWEGING!
 SMS "Info + naam en adres" naar 0468 22 11 33 en ontvang een 
 gratis proefpakket met Vlaamse leeuwenvlag.

 Surf naar vlaamsbelang.org/lidworden

 Mail naar info@vlaamsbelang.org

www.vlaamsbelang.org    02 219 60 09    M facebook.com/vlbelang    N twitter.com/vlbelang    P instagram.com/vlbelang


