
Welkom! 
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Zomercafés 



Actie op de markt 

Imade Annouri over 
jeugdbeleid 



 

 

 

 

 

College van Burgemeester en Schepenen van en te  

2870 Puurs 

Puurs,  

 

Betreft: Milieuvergunningsaanvraag Bioterra - Bezwaarschrift 

  

U/ref.: MLAV1-2015-0374. 

Geachte Burgemeester, 

Geachte Schepenen, 

Wij verwijzen naar de milieuvergunningsaanvraag van Bioterra  

Als onmiddellijk omwonenden hebben wij uiteraard het vereiste belang om huidig bezwaarschrift in te dienen, in het kader waarvan wij volgende 

grieven wensen te formuleren. 

GRIEVEN 

•Een bedrijf als Bioterra zorgt voor veel fijn stof dicht bij onze woonkernen omwille van zijn werkzaamheden maar ook 

door aan- en afvoer van vervuilde gronden. Dit terwijl Ruisbroek al één van de vijf Vlaamse hotspots is op het vlak van 

fijn stof….. 

Groen roept Noeveren op om 
bezwaarschriften in te dienen   





OPEN  ZONDAGOCHTENDWANDELING 

Wijk Noeveren 





Veggierestaurant in Pertsgat 



Fietsstraten 



Zorgroadshow 



Nieuwjaars-
brunches of 

 



Groen ligt 
wakker van de 

A12 





Geefplein  
ten voordele van 
Booms Welkom 
 



Met Groen  

Speerpunten voor een Groen 
beleid in onze gemeente vanaf 

januari 2019…. 

 







 

• Menselijker 

– Toegankelijkheid 

– Aantrekkelijk marktplein 

– Speelstraten 

– Sociale verhuur 

• Eerlijker 

– Draagbaarheid omgeving De Schorre 

– participatiebijdrage 

 

 

• Gezonder 

– Beter openbaar vervoer 

– Veilige fietspaden  en 
fietsroutes 

– Betere verkeercirculatie 



Bomen 
 

 

• Menselijker 

– Speelweefsel 

– Groene open ruimten 
(ook in het centrum) 

• Eerlijker 

– Groen is een recht voor 
iedereen 

 

 

• Gezonder 

– Stapstenenplan 

– bomenscans 



Bomenaars  
 

• Menselijker 
– Inspraak en participatie 
– Jeugdbeleid en ondersteuning van 

verenigingsleven 
– Buurtwerking en wijkbudgetten 

• Eerlijker 
– Armoedebestrijding 
– Onthaal nieuwkomers 
– Opvang en ondersteuning 

vluchtelingen 
– Diversiteitsbeleid 
– fiscaliteit 

 

 
• Gezonder 

– Wijkgezondheids-
centrum 

– A12 
 



Verkiezingen:  
we hebben je har(t)d nodig! 

• Denkers 
– Goeie ideeën 

– Tekstschrijvers 

– Visie op beleid 

–  

• Trekkers 
– Kandidaten op de lijst 

– Mandaten 

– In de kern 

–  

 

• Doeners 
– Plakkers en bussers 

– Babbelaars 

– Actievoerders 

–  

 

 

• Actieve sympathisanten 
– Affiche uithangen of bord 

zetten 

– Deelnemen aan activiteiten 

– Mee op campagnetour 

–  







Aanstellen pollcomité 

• Alle aanwezige leden kunnen stemmen 

• We hebben 3 kandidaten 

• Modellijst:  1. Iris De Boeck 

   2. Boudewijn Goos 

   3. Brecht Peeters 

• Stembriefje in stembus steken 

•  pollvergadering  eind april 





Tot het einde van 2018 is je eerste 
lidmaatschap gratis.  

Daarna kies je zelf of je bij ons blijft of niet. 

HET KAN ANDERS. WORD LID 


