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VLAAMS BELANG

Iedereen ondervindt het aan den lijve: 
we zitten in volle energie- en koop-
krachtcrisis, waardoor we in ijltempo 
collectief aan het verarmen zijn. Steeds 
meer mensen hebben het daardoor 
moeilijk om de eindjes aan elkaar te 
knopen.

Ook het gemeentebestuur ondervindt 
daarvan de gevolgen door stijgende 
loon- en energie-uitgaven. Maar niet 
alles is voor de gemeente kommer en 
kwel. Zo blijkt dat de energiecrisis de 
gemeente ook winst oplevert. Het is 
namelijk zo dat ISVAG, de intercom-
munale die ons huishoudelijk afval ver-
brandt, via de vrijgekomen stoom ook 
energie produceert, waardoor die nu 
woekerwinsten (overwinsten) maakt. 
Aangezien PSA aandeelhouder is van 

ISVAG, gaat een - weliswaar klein - 
deel van die woekerwinst naar PSA. 

Overal elders gaan er stemmen op om 
die overwinsten terug te geven aan de 
mensen, die het zo al moeilijk genoeg 
hebben. En dus hebben wij die vraag 
ook aan cd&v/team Koen gesteld. Die 
is evenwel duidelijk niet van plan om 
dat ook in PSA te doen. Ook stelden wij 
de vraag waar de prioriteiten van team 
Koen in deze crisis liggen: bij onze 
mensen, of bij de eigen gemeenteporte-
monnee. Het antwoord was ondubbel-
zinnig bij het laatste. Er zal in PSA dus 
niet worden gesnoeid in het overladen 
investeringsprogramma om het hoofd 
te kunnen bieden aan de crisis. En er 
zullen in PSA geen extra inspanningen 
worden gedaan om onze noodlijdende 

mensen te helpen om deze moeilijke 
periode door te komen. Als u het ons 
vraagt is dat een verkeerde keuze.

Dany Saey
Gemeenteraadslid
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Terwijl onze mensen kreunen onder 
de energie- en koopkrachtcrisis laat 
de paars-groene regering de grenzen 
wagenwijd openstaan voor al dan niet 
echte asielzoekers. In die mate, dat 
men de toestroom niet meer aankan. 
Daarom probeert de staatssecretaris 
voor Asiel, Nicole de Moor (cd&v), 
de gemeenten met een subsidie van 
3.000 euro per bijkomende opvang-
plaats te lokken om lokaal meer geluks-
zoekers op te vangen.

Wij hebben het bestuur met die vraag 
geconfronteerd, met het dringende ver-
zoek daar niet op in te gaan. Cd&v/
team Koen is in Puurs-Sint-Amands im-
mers al jaren veel te gul met asielop-
vang. Hoewel daar bij de bevolking 
geen draagvlak voor bestaat, kiest 
cd&v/team Koen er immers voor daar 
23 opvangplaatsen voor ter beschik-
king te stellen. Ter vergelijking: in Bor-
nem zijn dat er slechts 5 en in Wille-
broek 9. Het bestuur heeft uiteindelijk 
beslist niet op de regeringsvraag in te 

De Vlaamse overheid heeft bepaald dat 
elke gemeente een participatieregle-
ment moet hebben. Zij heeft ook vastge-
steld wat daar minimaal moet in staan 
om de burger bij het beleid te betrek-
ken. Maar gemeenten mogen daarin 
ook verder gaan door meer participa-
tiemogelijkheden te voorzien. 

Cd&v/team-Koen agendeerde enige 
tijd geleden haar participatiereglement 
op de gemeenteraad. Daar staat eigen-
lijk niets meer in dan het minimale dat 
ter zake al via Vlaamse regelgeving op-

gaan. De druk van het Vlaams Belang 
zal daar wel voor iets in tussen hebben 
gezeten.

Peter Lemmens
Gemeenteraadslid

gelegd is. Extra mogelijkheden om de 
burger meer inspraak te geven, zoals 
bijvoorbeeld wijkcomités of burgeriniti-
atieven, stelt cd&v/team Koen niet voor. 

Dit gemeentereglement heeft dus eigen-
lijk geen enkele meerwaarde, maar ty-
peert ook cd&v/team Koen. Die organi-
seert wel regelmatig informatiemomen-
ten voor de burgers over diverse pro-
jecten, maar echte inspraak, laat staan 
beslissingsbevoegdheid geven aan de 
burger hoort daar niet bij. Weeral een 
gemiste kans. 

ASIELINVASIE

PARTICIPATIE OF 
COMMUNICATIE?Onvervreemd, onverfranst

In Puurs-Sint-Amands is verfransing, ge-
lukkig maar, niet aan de orde. Maar 
ze staat wel aan onze grenzen. In 
Londerzeel bijvoorbeeld, is de com-
municatie van zwembad Sportoase 
op de webstek volledig tweetalig. Wij 
confronteerden het bestuur reeds met 
die tweetaligheid omdat PSA een over-
eenkomst met Sportoase heeft om daar 
tegen goedkoper tarief te kunnen gaan 
zwemmen. Maar cd&v/team Koen ziet 
daar geen graten in. Dus hebben wij 
klacht ingediend bij de Vaste Commis-
sie voor Taaltoezicht, een instelling die 
toekijkt op de naleving van de taalwet, 
en die heeft ons gelijk gegeven. Spor-
toase mag volgens de taalwet enkel in 
het Nederlands communiceren.

Mantelzorgpremie

Onze mantelzorgers, vrijwilligers die 
voor een zorgbehoevende naaste 
zorgen, krijgen van de gemeente een 
mantelzorgpremie van… 50 euro per 
jaar. Die premie is in de eerste plaats 
natuurlijk een symbolisch gebaar om 
een zekere waardering uit te drukken, 
maar 50 euro is een bedrag dat niet 
meer van deze tijd is. Eigenlijk is dat 
meer een belediging dan een waarde-
ring. Het Vlaams Belang pleit ervoor 
dit bedrag tot een meer eigentijds ni-
veau op te trekken.

Moslimfundamentalisme 
beschermen

Cd&v/team Koen blijft het islamfun-
damentalisme in onze gemeente een 
hand boven het hoofd houden en gul 
subsidiëren. Selam-jongeren, de Sint-
Amandse jongerenafdeling van Milli 
Görüs, kreeg van 2015 tot 2021 niet 
minder dan 13.776 euro subsidies van 
de gemeente. Milli Görüs is een Turkse 
moslimfundamentalistische organisatie 
die de integratie van Turken in ons land 
tegengaat. Wij hebben het bestuur 
daar al meermaals op gewezen. Wij 
hebben ook al meermaals aangetoond 
dat deze organisatie haar activiteiten 
vaak in het Turks houdt, waardoor ze 
volgens het gemeentelijk subsidiere-
glement niet eens in aanmerking kan 
komen voor subsidiëring. Maar cd&v/
team Koen veegt daar vierkant zijn 
voeten aan. Op Vlaams niveau neemt 
de Vlaamse regering maatregelen om 
een eerste Milli Görüs-moslimschool in 
Vlaanderen niet te erkennen wegens is-
lamfundamentalisme; in PSA overlaadt 
cd&v/team Koen het lokale jongeren-
filiaal van datzelfde Milli Görüs met 
subsidies.

PSA KORT



Sinds 2017 moeten huurders van een 
sociale woning over een basisvaardig-
heid Nederlands beschikken, zo heeft 
de Vlaamse regering bepaald. Kwes-
tie van ervoor te zorgen dat andersta-
ligen zich minimaal kunnen integreren 
in hun omgeving. Sociale huisvestings-
maatschappijen moeten dat ook effec-
tief controleren en rapporteren aan de 
Vlaamse overheid. 

In 2021 heeft de Vlaamse overheid 
een onderzoek ingesteld om na te 
gaan of de sociale huisvestingsmaat-
schappijen zich daar wel aan hou-
den. Daaruit blijkt dat noch Woonveer 
Klein-Brabant, noch SVK Optrekt, onze 
Klein-Brabantse huisvestingsmaat-
schappijen, daar enig werk van had-
den gemaakt. Er waren geen controles 
en er was geen rapportering.

Het gemeentebestuur van Puurs-Sint-
Amands moet zijn advies geven aan 
de provincie over de plaatsing van 
twee extra windturbines. Deze zouden 
tussen de Rupel en het Kanaal in Ruis-
broek komen te staan. 

Een heel aantal huizen in de omringen-
de zone zouden slagschaduw- en ge-
luidshinder kunnen ondervinden. Bo-
vendien leveren de windturbines geen 
enkel rendement op dat zich vertaalt 
naar een lagere energiefactuur voor 
de buurtbewoners. De gemeentebestu-

Eerder hebben wij al vastgesteld dat 
onze Klein-Brabantse sociale huisves-
tingsmaatschappijen weinig doen om 
controles uit te voeren op het bezit van 
buitenlandse eigendommen (wie een 

sociale woning wil, mag geen eigen-
dom hebben). Als het om allochtonen 
gaat, springen onze sociale huisves-
tingsmaatschappijen kennelijk nog al-
tijd erg los om met de regelgeving.

ren van het aanpalende Niel en Boom 
dienden ook al een bezwaar in tegen 
het project. 

Nu moet het gemeentebestuur van 
Puurs-Sint-Amands ook met zijn vuist 
op tafel durven slaan. Er staan in onze 
gemeente al een negental windturbi-
nes die voor overlast zorgen. Wij heb-
ben al meer dan ons deel gedaan.  

Jorden Dewachter
Afdelingssecretaris

TAALKENNISVEREISTE VOOR SOCIALE 
WONING IN DE WIND GESLAGEN

GEEN EXTRA WINDTURBINES 
IN PUURS-SINT-AMANDS!




