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... iedereen



Verkiezingsprogramma CD&V Buggenhout 2018

Beste inwoner van den Briel, van Buggenhout-centrum, van Opdorp en van Opstal
CD&V kiest voor het verbinden van mensen.  
Onze nationale verkiezingsslogan is niet voor niets:

“DE WEG VOORUIT”, en voor ons betekent dit  

“naar een Buggenhout waar iedereen mee is.”

Dat is de weg naar zorgen voor jezelf en voor elkaar, 
naar een buurt waarin je jezelf kan zijn en je buren kent, 
naar veilige, fietsvriendelijke en leefbare wijken, naar 
een warme thuis voor iedereen.

De weg vooruit loopt langs respect voor elkaar en voor 
de natuur, langs gezond verstand en de zotste dromen.

Die weg vooruit begint bij ieder van ons.

Stap mee op de weg vooruit! 

Droom groot, en start klein. 

Zo maken we het verschil!

CD&V Buggenhout is een bloeiende afdeling bestaande 
uit een hechte vriendengroep, met een democratisch 
bestuur en met respect voor ieders idee.

Tijdens onze zeven voorbije dialoogmomenten mochten 
we heel wat enthousiaste inwoners begroeten die het 
goed menen met Buggenhout en die heel wat positieve 
voorstellen formuleerden.

Rekening houdend met de vele voorstellen kunnen we 
jullie vandaag met fierheid ons programma voor de 
volgende zes jaar presenteren. Wie meer wil lezen kan 
ons uitgebreid programma vinden op onze website: 
www.buggenhoutcdenv.be

In deze uitgave stellen we u ook graag onze kandidaten 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 
2018 voor.

Het zijn stuk voor stuk ervaren en gedreven mensen 
met het hart op de juiste plaats. 
Zij engageren zich, om ons CD&V-programma tijdens 
de komende zes jaar uit te voeren.
Zij verdienen uw steun en uw stem op 14 oktober 2018.

We zullen uw vertrouwen niet beschamen!

Armand De Raedt 
Voorzitter CD&V Buggenhout

Fietsdeal charter
•	  Een Fietsdeal charter afsluiten.

•	 Fietsdialoog: we gaan in dialoog 
met zoveel mogelijk inwoners.

•	 Fietsbril: we nemen alle toekomstige 
beslissingen met een fietsbril op.

•	 Fietscenten: we voorzien bij de 
investeringen een jaarlijks terugkerend 
fietsbudget.

•	 Fietsverbindingen: we zorgen voor 
optimale fietsverbindingen tussen onze 
kernen en ook naar de scholen.

•	Prioriteit geven aan fietsers, bromfietsers en 
landbouwvoertuigen op alle verkavelings-
wegen in gans Buggenhout.

Ruimte
•	Opstellen van een nieuw gemeentelijk beleidsplan 

ruimte.

•	Onze dorpskernen leefbaarder, aangenamer om te 
winkelen en veiliger maken voor alle weggebruikers.

•	 Door de randparkings in de buurt van de centra 
te promoten.

•	Meer parkings voorzien voor mensen die minder 
mobiel zijn in gans Buggenhout.

•	Meer en betere toegankelijke wegen en gebouwen 
realiseren voor iedereen in Buggenhout.

•	Meer ontmoetingsplaatsen met zitbanken, 
speeltuigen en groen inplanten in onze gemeente.

Leefomgeving
•	Verder sensibiliseren van onze burgers rond zwerfvuil.

•	Zwerfvuilacties organiseren met steun van onze verenigingen.

Natuur
•	Aansluiten bij “Join the pipe” (watertappunt).

•	Wateroverlast vermijden door ingebuisde 
beken en grachten te heropenen.

•	Het oordeelkundig aanleggen van 
bufferbekkens en grachten.

•	Onderhouden van beken, grachten, 
groenpartijen en bermen (boom- en 
bermbeheersplan).

•	Toezien op het goed beheer van ons bos en 
de natuurgebieden.

•	 Blijven ijveren voor verdere uitbreiding 
van Buggenhout bos!

Verkeersveiligheid
•	Werken aan veiligere schoolomgevingen.

•	 Van de wegen aan de schoolomgevingen (waar mogelijk) 
Fietsstraten maken.

•	 Maximaal autoluw maken 
bij het begin en einde van 
de schooltijd.

•	Een schoolroutekaart 
opstellen om veilige fiets- 
en wandelwegen voor 
schoolkinderen te promoten.

•	Ouders en grootouders 
die hun kinderen met de 
auto brengen en ophalen 
sensibiliseren om verder af te parkeren en stimuleren om de 
randparkings te gebruiken!

Verkeersmobiliteit
•	Zwaar doorgaand verkeer weren uit Buggenhout.

•	 Beleid en routes afstemmen met de 
buurgemeentes.

•	Opteren voor slechts twee snelheidszones 
in Buggenhout (50 en 30 km/u) met 
meer dynamische borden (zone 30) op 
doorgangswegen in schoolzones.

•	Verfraaien en beter onderhouden van fietspaden 
en voetpaden.

•	Aanleggen van een fraaie en bruikbare 
stationsomgeving zonder franjes!

•	We willen zo snel mogelijk een vernieuwde 
samenwerkingsovereenkomst met NMBS 
afsluiten.

•	Zo snel mogelijk een vlotte ontsluiting van de site 
“ De Pit” realiseren.

•	Voorrangsregels en verkeersborden herbekijken 
in functie van het verkeersreglement.

•	 Bij heel wat wegen dringt eenvormigheid en 
duidelijkheid zich op.

Milieu
•	Actief promoten van energie-

besparende ingrepen i.s.m. Eandis.

•	Autodelen promoten in Buggenhout.

•	Oplaadpalen voor elektrische fietsen en 
auto’s voorzien.

•	 Initiatieven voor hergebruik van 
goederen nemen.

•	Aansluiten bij de statiegeldalliantie.

•	Betere luchtkwaliteit rond de school-
omgevingen nastreven.

De weg vooruit naar auto’s en fietsers die elkaar graag zien!

Naar een verkeersplan dat op wieltjes loopt!

Op energiebesparing besparen we niet!

ToDo...
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Tewerkstelling, economie en 
ondernemen
•	Ambtenaar aanstellen die tewerkstelling en 

ondernemen in Buggenhout promoot en coördineert.

•	 Infopunt i.s.m. VDAB over vacatures bij onze 
middenstand, KMO’s en bedrijven in en rond 
Buggenhout.

•	 Infobalie voor hulp bij het oprichten van een 
zelfstandige activiteit in onze gemeente.

•	 Administratieve hulp bij allerlei vergunningen en 
subsidies.

•	 Ambtenaar zoekt mee naar oplossingen.

•	 Jaarlijks een Jobbeurs organiseren.

•	Op de “Alvatsite” ijveren voor een KMO-zone met 
woongelegenheid.

•	Fietsvriendelijke bedrijven in de kijker plaatsen.

Toerisme
•	Promoten van de Buggenhoutse troeven in een 

volwaardig toeristisch loket.

•	 In de kijker zetten en promoten van 
Buggenhoutse feestdagen zoals:

•	Opdorp jaarmarkt, Bosbegankenis, Opstal 
carnaval en de kermissen.

•	 Verkoop en promoten van Buggenhoutse 
streekproducten.

•	 Verkoop en promoten van wandel- en 
fietskaarten.

•	 Promoten van ons ruiterpad.

•	Promoten van Buggenhoutbos.

•	 Gesprekken voeren met brouwerijen om de 
horeca te promoten en te heropenen.

•	 Openbare sanitaire voorzieningen voor 
wandelaars, lopers, fietsers,… uitbouwen.

•	Dagarrangementen in Buggenhoutbos en andere 
locaties organiseren i.s.m. bedrijven en horeca.

Veiligheid in onze gemeente
•	Wijkagenten zijn belangrijk.

•	Vandalisme, criminaliteit, drugs… doortastend 
aanpakken door de politie.

•	Oordeelkundig inzetten van camera’s op 
openbare plaatsen.

•	Een gemeentelijk meldpunt installeren.

•	Een verlichtingsplan opstellen en uitvoeren.

Organisatie van de gemeente
•	Beheren van de gemeentelijke financiële 

middelen als een goede huisvader en met 
respect voor de toekomstige generaties.

•	De publieke voorzieningen voor iedereen 
betaalbaar houden.

•	De nodige investeringen gespreid plannen.

•	Basisonderwijs is en blijft een taak van onze 
gemeente.

•	Optrekken van het budget voor 
ontwikkelingssamenwerking.

•	De adviesraden erkennen in hun adviserende rol.

•	 Investeren in een motiverend en inspirerend 
personeelsbeleid.

Wonen 
•	Stimuleren van nieuwe vormen van 

samenwonen. (bv. kangoeroewoning, 
woonerven,…).

•	Het bouwen van meer serviceflats 
en één-slaapkamer appartementen 
voor ouderen en jongeren in 
elke dorpskern van Buggenhout 
stimuleren.

•	Promoten van kleinere verkavelingen 
om zo betaalbare gronden te kunnen 
aanbieden aan onze Buggenhoutse 
jonge gezinnen. (We gaan evenwel 
voor het maximaal vrijwaren van de 
open ruimte.)

lokaal sociaal beleid 
•	Samen met de sociale woningmaatschappijen blijven ijveren 

voor nog meer sociale huur- en koopwoningen. 

•	 ook voor mensen met een beperking!

•	Betaalbare & kwaliteitsvolle opvang voorzien voor kinderen 
en ouderen in Buggenhout.

•	 Intergemeentelijke samenwerkingen nastreven.

•	Langere maar realistische openingstijden voor onze 
kindercrèches en buitenschoolse opvang voorzien.

•	Meer vakantieopvangplaatsen voor kinderen voorzien.

•	Ondersteunen en promoten 
van alle mogelijke initiatieven 
om mensen langer op een 
menswaardige manier thuis te 
laten wonen.

•	 Nieuwe mantelzorgpremie 
invoeren.

•	Meldpunt voor sociale problemen oprichten.

•	Betere toegankelijke info voor ouderen via gemeentelijk 
infoloket in het gemeenschapshuis of via een mobiele 
infoambtenaar aan huis organiseren.

•	Ouderen op een laagdrempelige manier wegwijs maken in de 
digitale wereld van vandaag.

Vrijetijdsbeleving en 
verenigingsleven
•	Ons verenigingsleven blijven stimuleren en beter 

ondersteunen.

•	 Extra budget voor de verenigingen.

•	De zomerse donderdagen en kermissen met 
actievere ondersteuning van de verenigingen 
organiseren.

•	De zomerse donderdagen in de verschillende 
dorpskernen organiseren.

•	Nieuwe dorpsevenementen aanmoedigen die het 
gemeenschapsgevoel versterken.

•	De verenigingen logistiek blijven ondersteunen.

•	Organiseren van proefdagen voor de sport- en 
jeugdverenigingen door onze jeugd- en sportdienst.

•	Optimaal inzetten van de buitensportaccommodaties 
aan de site “De Pit”.

Het leven is duur, maar iedereen verdient sport & cultuur!
•	 Lidmaatschap moet betaalbaar blijven. 

In onze gemeente verdient elk talent een podium!
•	 Voorrang aan Buggenhoutse verenigingen bij 

alle evenementen in “De Pit”.

Elke vereniging op weg met het juist budget!

De weg vooruit met vrijwilligers!

Hulp van een vertrouwd gezicht daar leeft een mens van op!

Samen alert en snel handelen!

Hoe sterker je buurt, hoe beter je leven!

Werken aan een recht op goed wonen!

Het gemeentehuis is jouw thuis!
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Eén sterke CD&V formatie met bekwame en ervaren mensen  
is de beste garantie op een goed toekomstig beleid in Buggenhout.

Kandidaat Burgemeester
Opticien - Optometrist

PLAATS

1 PIERRE
CLAEYS

Poster_individueel.indd   1 29/06/2018   8:31:49 Schepen
Zelfstandig Thuisverpleegkundige

PLAATS

2 NADINE
SERTIJN

Poster_individueel_NADINE.indd   1 6/07/2018   11:35:52

PLAATS

3 GEERT
HERMANS

Poster_individueel.indd   3 29/06/2018   8:31:53

1ste Schepen
Docent Artesis Plantijn Hogeschool

Fractieleider
Zaakvoerder

PLAATS

4 FRANÇOIS
SUYS

Poster_individueel.indd   4 29/06/2018   8:31:55

Gemeenteraadslid
Administratief medewerker 

Arteveldehogeschool

PLAATS

9 LINDA
STEPS

Poster_individueel.indd   9 29/06/2018   8:32:09 Fractieleider OCMW
Kaderlid Nestle NV

PLAATS

10 DIRK
VAN MULDERS

Poster_individueel.indd   10 29/06/2018   8:32:12

Gemeenteraadslid
Operationeel Manager

PLAATS

13 JONATHAN
VAN DOOREN

Poster_individueel.indd   13 29/06/2018   8:32:20 Gemeenteraadslid
Leerkracht SO

PLAATS

14 DORIEN
MESKENS

Poster_individueel.indd   14 29/06/2018   8:32:23

Nieuwe Kandidaat
Stanser in Drukkerij

PLAATS

17 LIEN
DE PAUW

Poster_individueel.indd   17 29/06/2018   8:32:32 Gemeenteraadslid
Eerste Adviseur-Afdelingschef

PLAATS

18 SIGRID
BERTIER

Poster_individueel.indd   18 29/06/2018   8:32:35 OCMW-Raadslid
Gepensioneerde Leerkracht

PLAATS

19 POL
VEREST

Poster_individueel.indd   19 29/06/2018   8:32:37 Opnieuw Kandidaat
Zaakvoerder ‘t Middelpunt

PLAATS

20 KRIS
VAN DEN BERGE

Poster_individueel.indd   20 29/06/2018   8:32:38
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Eén sterke CD&V formatie met bekwame en ervaren mensen  
is de beste garantie op een goed toekomstig beleid in Buggenhout.

Schepen
Cost Accountant

PLAATS

5 GEERT
MANNAERT

Poster_individueel.indd   5 29/06/2018   8:31:58 OCMW-raadslid
Directeur vzw Eindelijk

PLAATS

6 BEA
VAN DEN BROECK

Poster_individueel.indd   6 29/06/2018   8:32:01 Gemeenteraadslid
Bediende in Huisartsenpraktijk

PLAATS

7 RITA
DE MAEYER

Poster_individueel.indd   7 29/06/2018   8:32:03 Gemeenteraadslid
Technisch Adviseur-Coördinator

PLAATS

8 JAN
STEVENS

Poster_individueel.indd   8 29/06/2018   8:32:06

OCMW-raadslid
Bediende Nationale Bank

PLAATS

11 BETTIE
DE MUL

Poster_individueel.indd   11 29/06/2018   8:32:15 Secretaris CD&V
Leerkracht BuSo

PLAATS

12 RONALD
VAN GEMERDE

Poster_individueel.indd   12 29/06/2018   8:32:17

Nieuwe Kandidaat
Leerkracht Kleuteronderwijs

PLAATS

15 MIEKE
VAN MALDEREN

Poster_individueel.indd   15 29/06/2018   8:32:25 Nieuwe Kandidaat
Maatschappelijk Werker

PLAATS

16 YASMINE
DE BLESER

Poster_individueel.indd   16 29/06/2018   8:32:28

Vertrouwenspersoon
Gepensioneerde Verzorgende

PLAATS

21 MARIE LOUISE
VEREST

Poster_individueel.indd   21 29/06/2018   8:32:41 Nieuwe Kandidaat
Afdelingshoofd Welzijn

PLAATS

22 IVAN
DE BOOM

Poster_individueel.indd   22 29/06/2018   8:32:43 Gemeenteraadslid
Controledienst Nationale Bank

PLAATS

23 DIRK
STALLAERT

Poster_individueel.indd   23 29/06/2018   8:32:45
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ALTIJD MENS 
OVERAL MENS

GEERT HERMANS

3
6

GEMEENTE
PROVINCIE

Doel van SAMANA (vroegere Ziekenzorg CM) 
is personen met een chronische aandoening 
en zorgbehoevende mensen te versterken en 
ademruimte en ondersteuning te geven aan de 
mantelzorgers. Dit wordt gedragen door vele 
vrijwilligers en professionele medewerkers. In 
Vlaanderen zetten meer dan 600.000 mensen 
zich vrijwillig in voor een familielid, vriend of buur 
die ziek is of hulp nodig heeft.

In het verkiezings programma van de CD&V 
Buggenhout vinden wij betreffende het Sociaal 
Lokaal Beleid o.a. als aandachtspunt het 
herinvoeren van de mantelzorgpremie. 

SAMANA stond mee aan de wieg van de invoering 
van de eerste mantelzorgpremie in Buggenhout. 
We betreurden het plotse afschaffen van 
deze premie. Onze huidige maatschappij kan 
niet zonder onze mantelzorgers. Zij zijn één 

Een mantelzorgpremie in elke gemeente
van de peilers waarop de thuiszorg steunt. 
De mantelzorgpremie is dan ook één van de 
instrumenten die het lokaal bestuur heeft om zijn 
mantelzorgers te steunen en te waarderen voor 
hun engagement.

CD&V Buggenhout en vooral ons kernlid Linda 
Steps en onze occasionele medewerkster Sigrid 
Bertier willen zich daar bijzonder voor inzetten om 
dit programmapunt te realiseren. Oud worden en 
zolang mogelijk in eigen omgeving kunnen blijven 
wonen met de nodige ondersteuning is immers 
een droom voor velen onder ons. We hopen dat 
deze mensen, na de verkiezingen, het mandaat 
krijgen om er volop aan te werken!

 
Voorzitter SAMANA Centrum,  

Gerarda Vercammen 

Ecologie, Cultureel Erfgoed en Toerisme 
hand in hand !
In de Damstraat te Opdorp werd de vroegere ijskelder herbouwd. 
Eind oktober zal de bakstenen conische constructie worden 
bedekt door een dikke laag isolerende aarde. Hierdoor komt de 
top zowat 10 meter boven het straatniveau te liggen, waarmee we 
in Buggenhout de grootste ijskelder van Oost-Vlaanderen op ons 
toeristisch palmares mogen schrijven.

De ijskelder is eerder een ijsberg, in de zin dat tal van verenigingen, 
instanties en organisaties hieraan meewerkten: de Buggenhoutse 
Milieuraad, de gemeente, de Provincie Platteland Plus, Fortis 
Foundation, de Landelijke Gilde, Regionaal Landschap Schelde en 
Durme en de familie Van Malderen.

Door deze isolatielaag 
kan de temperatuur 
binnenin fors naar 
beneden gaan, 
waardoor de ijskelder 
een toekomstige 
ecologische functie 
zal krijgen als 
overwinteringsplaats 
voor vleermuizen.

Wil je deze ijskelder tijdens deze zomermaanden nog bezoeken met 
je vereniging of met je straatcomité, dan kan dit op een zaterdag 
of zondagvoormiddag. Gelieve hiervoor contact op te nemen met 
Geert Mannaert die je graag een woordje uitleg zal verschaffen 
over de ijskelder en het aanpalend kasteeldomein (geertmannaert@
yahoo.com of 0472/58 27 01)

Geert Mannaert

Buggenhout wordt  

een echte fietsgemeente:  
een duidelijke toekomstvisie
CD&V kiest resoluut voor meer fiets- en voetpaden. Zo komen er 
fietspaden in de Hoogweg en Lijneveldstraat na de uitvoering van 
de rioleringswerken in 2019. 

Ook de Krapstraat wordt de volgende legislatuur aangepakt 
met veilige fietspaden. Bij de Aquafinwerken in de Krapstraat, 
Visgracht, Breemstraat, Rauwenbos en Dreef zal het kruispunt 
Hanenstraat-Hauwerstraat-Beukenstraat-Krapstraat grondig 
aangepakt worden waarbij 
met iedere weggebruiker zal 
rekening gehouden worden. Zo 
krijgt de toegangspoort van 
Opstal een grondige make-over.

In de Ravenstraat komt een 
bijkomend fietspad langs de 
kant van de even huisnummers. 
De Mandekensstraat tussen 
Hoogveld en spoorweg krijgt 
ook nieuwe fiets- en voetpaden na de rioleringswerken in Hopveld 
en Hopveldweg. Ook wordt de Kalkenstraat aangepakt tussen 
Bovendonkstraat en Kasteelstraat met nieuwe fiets- en voetpaden 
en aangepaste parkeervakken.

Naast deze bovenstaande concrete voorbeelden, willen we inzetten 
op fietsverbindingen en trage wegen. 

Schepen van Openbare Werken Geert Hermans 

Als Schepen van Sport wil ik dit 
absoluut vermijden, te meer daar 
voor verschillende gebruikers 
en scholen dit een uitstekende 
locatie zou zijn in het hart van 
ons Centrum. 

Voor deze uitbouw zijn 
momenteel gesprekken bezig 
met Farys, waardoor een nieuwe 
sportaccommodatie kan worden 
uitgebouwd zonder dat dit een 
al te groot impact zal hebben op 
de gemeentebegroting.

Schepen Geert Mannaert 

Momenteel is de sport-
accomodatie van Oud-
Sparta Buggenhout aan 
vernieuwing toe. Mede door de 
verouderde verlichting en het 
arbeidsintensieve onderhoud, 
lopen de kosten voor de 
huidige gebruikers erg hoog op. 
Hierdoor lopen we het risico dat 
de accommodatie in de nabije 
toekomst niet meer zal worden 
gebruikt.

Onze top 5
Uitbouw nieuwe sportaccommodatie 
aan site De Pit
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In 2023 wordt een nieuwe grote bosuitbreiding 
van meer dan 11 ha gepland. Het zijn 2 percelen 
die zich bevinden links en rechts van de 
Schommeldreef. Het ene perceel is 8ha, 77a20ca 
en het andere perceel is 3 ha, 7a30ca. 

CD&V is verheugd dat er terug een groot stuk bos 
bijkomt. Deze beide percelen zullen voornamelijk 
de verbinding realiseren tussen het bestaande 
bos en het Sprinkhaantjesbos dat eerder dit jaar 
werd aangeplant op 8 maart 2018. Toen werden 
4700 bomen geplant over een totale oppervlakte 
van 1,7 ha door de kinderen van de gemeentelijke 
basisschool ’t Sprinkhaantje te Buggenhout. 

Bij de bosuitbreiding van 2023 stelt CD&V voor 
om de hele Buggenhoutse bevolking erbij te 
betrekken. Zo kan er een grote volkshappening 
gebeuren. Mogelijks kunnen aan dit project één 
of meerdere goede doelen gekoppeld worden, 
waarbij de inwoners boompjes kunnen kopen 
en zelf aanplanten. De Buggenhoutenaren 
beschouwen dan ook Buggenhoutbos als hun 
bos.

Schepen van Leefmilieu Geert Hermans

De nieuwe brandweerkazerne 
betekent een boost voor onze vrijwilligers
Onze vrijwillige 
brandweer mannen en 
-vrouwen verdienen 
een vaste stek 
met alles erop en 
eraan. De nieuwe 
brandweerkazerne  
wordt gebouwd in de Kerkhofstraat en zal volledig 
operationeel zijn in 2019. De nieuwe kazerne zal 
een zegen zijn voor onze vrijwilligers want zij 
verdienen onze steun en waardering. Bedankt 
voor zoveel inzet! 

In het gebouw zal ruimte zijn voor 8 
brandweervoertuigen. Naast de voertuigenhal 
komt er een kleedruimte voor vrouwen en 
mannen. Er komen ook vergader- en leslokalen, 
een ontspanningsruimte en een eetzaal. De 
voorgevel krijgt een heel open structuur. Rond 
het gebouw is er voldoende paarkeergelegenheid 
voor de brandweerlieden en kan er ook een 
oefenterrein voorzien worden.

Schepen Geert Hermans 

Binnenkort schiet de Inter gemeentelijke 
Erfgoeddienst Schelde en Durme uit de 
startblokken. De gemeente Buggenhout 
heeft zich hier ook bij aangesloten met 
het oog op de renovatie van de pastorij 
te Buggenhout.

CD&V Buggenhout is van oordeel dat 
voor dit historisch gebouw op deze top-
locatie een mooie toekomst is weggelegd. 

Toekomst verzekerd

 Jong CD&V Buggenhout

NET ALS IN DE FILM…
Op 7 juni werden de awards uitgedeeld 
voor de Zorgwerkgever van het jaar 2018.

Uit een grote groep van 160 project-
indieners werden er 30 genomineerd 
waarvan er 10 geselecteerd werden voor 
een award. 

Dagcentrum Eindelijk werd zelfs voor 
2 categorieën genomineerd: het beste 
intern project én de persoonlijkheid van 
het jaar. En daar ben ik bijzonder trots op! 

Na een persoonlijke voorstelling op 4 
juni voor een jury bestaande uit mensen 
van ZorgAnders (de initiatiefnemer 
en het grootste mediabedrijf in de 
zorgsector), vertegenwoordigers uit 
de zorgsector en journalisten, werd ik 
verkozen tot persoonlijkheid van het jaar 
voor een zorgaanbieder met minder dan 
50 werknemers. Een hele eer die me te 
beurt viel. 

WINNAAR — Persoonlijkheid van het jaar
 kleine organisatie <50 medewerkers

Zorgwerkgever
van het jaar

2018

BEA VAN DEN BROECK (VZW 
EINDELIJK BUGGENHOUT)

Het was een prachtig georganiseerde, 
flitsende en wervelende avond, net als in 
de film… bloemen, foto’s, handdrukken, 
felicitaties… Ik leefde op een wolk… een 
beetje onwerkelijk.

Maar ik verdien deze award niet alleen.   
Deze award draag ik van harte op aan 
mijn fantastisch Eindelijk-team, aan 
mijn Raad van Bestuur die mij steeds 
ondersteunt, aan alle vrijwilligers die 
onze werking versterken, aan alle 
instanties, sponsors en investeerders die 
ons financieel helpen én aan de cliënten 
en families die in ons vertrouwen stellen.

We delen met zijn allen de Eindelijk-
passie! 

Voor een uitgebreid verslag over dit event kan je even googelen naar zorganderstv.be/nieuws

foto: ZorgAnders

We hebben als gemeente 
de afgelopen jaren niet 
stilgezeten. Met de komst van 
het pesticidendecreet moesten 
we voor onze kerkhoven 
een omvormingsprogramma 
opstellen, wat een grote uitdaging 
bleek te zijn. 

Als grootste verandering waren er de 
voorziene ontgravingen voor Opstal 
in 2013, voor Opdorp in 2014, voor 
den Briel in 2016 en voor Buggenhout-
centrum in 2017. Er werden op alle 
kerkhoven nieuwe urnenvelden 
aangelegd en men plaatste 
gieterrekken. Een nieuwe vorm van 
begraven werd goedgekeurd (enkel 
nog rechtopstaande zerken op zowel 
gewone als gekochte grond). Het 
plaatsen van nieuwe grafkelders 
behoort tot het verleden.

Op de kerkhoven 
van Buggenhout-
Centrum en Opstal 
zorgden we voor 
een prachtige 
restauratie van 
de columbarium 
muren.

Een herinrichting van het kerkhof van 
Opstal deed zich voor in 2014, iets wat 
we hierbij zeker mogen vernoemen is 
de prachtige opwaardering van het 
ereperk en zijn omgeving.

Vervolgens werden in 2015 zowel 
het kerkhof van Opdorp als dat van 
Briel onder handen genomen. Bij 
deze laatste was vooral behoefte 
aan watervoorziening. Er werd een 
putboring uitgevoerd en handpomp 
geplaatst. We brachten ook een 
kunstwerk aan. Naar de toekomst toe 
streven we nog naar een overkapping 
of rouwkapel voor dit kerkhof.

In het Centrum plaatsten we een 
nieuwe afsluiting, en vernieuwden 
we de bijhorende toegangspoort. De 
zes bestaande banken restaureerden 
we, en we werken volop door aan het 
lopende dossier van de herinrichting 
van dit kerkhof.

Als gemeente pakten we telkens ook 
de omgeving mee aan. Zo kwam 
er te Opstal een nieuwe parking 
in de Blauwselstraat, en was er in 
het centrum een heraanleg van de 
Kerkhofstraat.

Onze kerkhoven kregen een nieuwe groene look!
Recent werd het monument van het 
kruisbeeld en de vijf kolommen in 
blauwe steen grondig gereinigd, en 
plaatsten we een gedenkplaat voor 
onze oud-strijders in Opstal.

Op alle kerkhoven vernieuwden we de 
vlaggenmasten en voorzagen we bij 
de strooiweiden prachtige steenzuilen 
om de urnen op te plaatsen.

Met al deze werken en het voltooien 
van de herinrichting van het kerkhof 
in ons Centrum is onze missie nog 
niet volbracht. We moeten blijven 
werken en streven naar een rustieke, 
nette en groene omgeving waar we 
onze dierbaren ten ruste leggen.

Persoonlijk heb ik voor Buggenhout 
nog één grote toekomstvisie op 
dit vlak. Ik zou maar al te graag in 
onze groene Bosgemeente nog een 
strooibos verwezenlijken.

Een woordje van dank gaat naar 
alle diensten die hier intensief aan 
meewerkten.

Schepen Nadine Sertijn 

Nieuwe bosuitbreiding in 2023: 
een duidelijke toekomstvisie

Hierdoor zijn we verzekerd van 
deskundige hulp bij de renovatiewerken 
en de opstart van de subsidiedossiers.

Schepen Geert Mannaert 

Wie het verleden vergeet, verliest zijn toekomst

Bea Van den Broeck

de Lantaarn | September 2018 7



naam:  

adres: 
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telefoon:    geboortedatum: 

Lid worden van onze partij?
Bezorg dan deze strook aan één van onze mandatarissen.

 Christen-Democratisch Vlaams

www.facebook.com/cdenv.buggenhout twitter.com/CDenVBuggenhout
www.buggenhout.cdenv.be info@buggenhout.cdenv.be

Armand De Raedt
Diepmeerstraat 21 
9255 Buggenhout
0477 99 05 34

Ronald van Gemerde
Nieuwstad 10
9255 Opdorp

0472 28 70 69

Bezoek ons op sociale media en 
blijf zo op de hoogte van het laatste 
politieke nieuws en onze activiteiten En bekijk alle foto’s van activiteiten op 

www.buggenhout.cdenv.be/beeld

In september 1968 begon het verhaal van de 
Buggenhoutse krachtbal in het toenmalige Sint-
Michielscollege. Een jonge leraar Nederlands, 
Pol Brusselmans, wist heel wat sportievelingen 
enthousiast te maken voor een nieuwe sport! 
Krachtbal was toen in Buggenhout ongekend, 
maar 50 jaar later is het in onze gemeente een 
begrip en kent iedereen KBC ’t Klaverken, een 
club om U tegen te zeggen! 

Toevallige ontmoeting 
Walter Decoene, afkomstig uit Beitem in de buurt 
van Roeselare, sleet grote delen van zijn jeugd 
in Sint-Amands bij zijn grootouders. Hij liep 
school in het VTI van Dendermonde en was lid 
van chiro in Sint-Amands. Uiteraard houdt een 
mens vrienden over aan de jeugdbeweging en 
één daarvan was Pol Brusselmans, die in dezelfde 
straat woonde als de grootouders van Walter.

Na de studietijd gaat ieder zijn weg en Walter 
keerde terug naar Beitem. Chirojongens worden 
volwassen mannen, trouwen en stichten een 
gezin... maar alsof toeval niet bestaat, op de 
trouwdag van Walter Decoene trouwt in Sint-
Amands Pol Brusselmans. 

In augustus 1968 ontmoeten Walter en Pol 
mekaar toevallig op de kaai in Sint-Amands 
nadat ze mekaar in jaren niet meer hadden gezien. 
Tijdens een gesprek tussen oude vrienden vertelt 
Walter over krachtbal, een nieuwe sport die hij in 
Beitem beoefende. De uitspraak “Dat zou nog iets 
voor jou zijn, Pol!” is de start geweest van het hele 
Buggenhoutse krachtbalverhaal!

In september 1968 begon Pol Brusselmans met 
krachtbal in Buggenhout en zijn neef, Robert 
Brusselmans, deed hetzelfde in Sint-Amands!

Joon Gorissen, Matthieu Coppens, Milan Van Lierde, 
Sita Moyens, Rien Durinck, 

Finn Mouton, Leander Van Puyenbroeck en Jannes 
Van den Berghe verpletterden hun tegenstanders uit 
Male met 25-9!

Coach Timo Van Gucht en assistent-coaches en 
trainers Matthias Maes, Elisa Van Verre en Daphne 
Bieseman zagen met trots hun pupillen de ‘Beker van 
België’ in de hoogte steken. 

Hier en nu 
Bij een terugblik op 50 jaar krachtbal in Buggenhout, 
kunnen we niet rond de naam Brusselmans. 
Vandaag is Lies Brusselmans voorzitter van KBC ’t 
Klaverken, een club die niet minder dan 180 leden 
telt en beschikt over een prachtige accommodatie 
met zes volwaardige terreinen en een mini terreintje 
voor de allerkleinsten. Het is wellicht geen toeval 
dat Lies de jongste dochter is van Pol, huidig ere-
voorzitter en na 50 jaar nog steeds de bezielende 
vader van het Buggenhoutse krachtbal. Een leuke 
wetenswaardigheid is dat na Pol zelf, ook zijn drie 
kinderen en zes van de zeven kleinkinderen hun 
hart aan de krachtbalsport hebben verloren. Eens 
nummer zeven oud genoeg is geworden, zal het rijtje 
ongetwijfeld worden vol gemaakt!

Geheim
Als we Pol Brusselmans vragen naar het geheim 
achter een succesverhaal dat al 50 jaar duurt, zegt 
hij dat het eigenlijk niet zo veel inhoudt! Slechts 
twee dingen, eerst en vooral de gedrevenheid in een 
gezonde verenigingsgeest en ten tweede en dat is 
misschien wel het belangrijkste... dat iedere speler, 
trainer, coach en alle medewerkers het met plezier 
onbezoldigd doen!

Pol Verest 

Huisvesting 
Dat een beginnende club of vereniging op 
zoek moet gaan naar de geschikte huisvesting 
om haar activiteiten te organiseren is evident. 
Oorspronkelijk kon SIMIBU, want zo heette de 
club toen,gebruik maken van de terreinen van 
het Sint-Michielscollege. Met de jaren groeide 
de club en de nood aan geschikte infrastructuur 
groeide evenzeer. Het aantal verschillende locaties 
opnoemen waar in Buggenhout gekrachtbald 
werd, zou ons te ver leiden. Begin jaren 80 
ontstond de wil om een degelijke infrastructuur in 
eigen beheer en eigendom te verwerven en vanaf 
1983 werden de terreinen aan de Bovendonkstraat 
in gebruik genomen. Op dat moment werd de club 
KBC ’t Klaverken Buggenhout, genoemd naar de 
locatie van de terreinen.

Enkele jaren geleden, toen bleek dat de terreinen 
niet in recreatie- maar in een bedrijvenzone 
gelegen waren, moest de club opnieuw op zoek 
naar een nieuwe thuis. Onderhandelingen met 
het gemeentebestuur brachten soelaas. Op 
20 november 2016 werd de prachtige nieuwe 
accommodatie aan de Platteput geopend door 
schepen van sport Geert Mannaert. Krachtbalclub 
’t Klaverken Buggenhout heeft nu net als de 
Buggenhoutse voetbalclubs een eigen terrein 
op gemeentelijke grond, waarop ze met eigen 
middelen de nodige infrastructuur ,kleedkamers, 
kantine en dergelijke, heeft gebouwd. Zowat elke 
andere krachtbalclub in heel Vlaanderen kan 
enkel van een dergelijke accommodatie dromen!

Palmares 
KBC ’t Klaverken Buggenhout kijkt vandaag terug 
op een halve eeuw clubgeschiedenis. Heel wat 
kinderen uit Buggenhout en omgeving verloren 
hun hart aan de krachtbalsport en dit had als 
gevolg dat de Buggenhoutse club ononderbroken 
bleef groeien. Er ontstonden zelfs nieuwe clubs 
in naburige gehuchten en gemeenten. De clubs 
in Opstal en Baasrode behoren momenteel tot de 
groep goed draaiende clubs!

Een sportclub streeft uiteraard ook naar sterke 
sportieve prestaties ! Spelers en oud-spelers kunnen 
met trots terugblikken op talloze glansprestaties 
en de club kan dus best fier zijn op een rijk gevulde 

trofeeënkast. In 1994 werd de mannenploeg 
landskampioen en de damesploeg pakte liefst 8 
landstitels en 7 bekers van België. Voeg daarbij 
nog alle titels die door de jeugdploegen werden 
vergaard en dan kunnen we terugkijken op een 
palmares van een topclub!

Gouden jubileum 
Op zaterdag 26 mei 2018 nodigde KBC ’t Klaverken 
alle leden en oud-leden uit op de terreinen aan de 
Platteput om het gouden jubileum in stijl te vieren. 
Meer dan 300 genodigden genoten van een viering 
in een gemoedelijke clubsfeer. Er werd ook een 
fototentoonstelling georganiseerd, die vooral de 
oud-spelers liet likkebaarden van de vele foto’s die 
mooie herinneringen opriepen.

Het clubbestuur wist op zondag 27 mei de 
organisatie van de finales in alle reeksen van de 
beker van België binnen te halen. Dit was een 
dag topkrachtbal en voor de Buggenhoutse club 
de kers op de taart in de viering van het gouden 
jubileum.

Beker van België voor Buggenhoutse pupillen 
De finale van de ‘Beker van België’ betwisten op 
eigen terrein is uniek! De pupillen van KBC ’t 
Klaverken wisten zich, als enige Buggenhoutse 
ploeg, te plaatsen voor de finale en hadden dus op 
zondag 27 mei 2018 een belangrijke afspraak met 
de krachtbalgeschiedenis. De pupillen van KBC 
Male zullen zich wellicht hun finale herinneren, 
maar De Buggenhoutse pupillen speelden op 
zo’n hoog niveau dat bij de rust de winnaar reeds 
gekend was.

BUGGENHOUTSE VERENIGING IN DE SPOT 
GOUDEN JUBILEUM KBC ’T KLAVERKEN BUGGENHOUT BEKROOND MET BEKER VAN BELGIE!

Op donderdag 28 juni is Pierre Stallaert  
(Ereschepen van Buggenhout) op 79 jarige leeftijd overleden. 

Pierre was burgerlijk ingenieur en Eredirecteur - generaal bij het ministerie 
van Tewerkstelling en Arbeid.
Hij kwam uit een sterke generatie CVP jongeren 
onder het voorzitterschap van wijlen Georges Eraly. 
Pierre drong er sterk op aan om de nieuwkomers 
bij de verkiezingen van 1970 een prominente plaats 
op de lijst te geven. Zo werden hij en Karel Baeck 
onmiddellijk tot schepen verkozen. 
Pierre Stallaert was de man achter de 
brandweerkazerne en de bezieler van de grote 
sociale woningbouwprojecten zoals Lentepark en 
Pastoor Andriespark. 
Met grote deskundigheid was hij ook verantwoordelijk voor ruimtelijke 
ordening en allerhande vergunningen. Velen zullen hem ook nog gekend 
hebben als jeugdschepen.

Pierre bleef schepen tot 1994 en was tot vandaag altijd een trouw lid van 
onze partij.

In memoriam Het nieuwe schooljaar is weer gestart en CD&V Buggenhout 

wenst alle leerkrachten en leerlingen veel succes toe.

Een goede ondersteuning en een degelijke aanpak naar onze 

scholen toe is een “must” vanuit het gemeentelijk beleid.

Ook veilig van en naar school vraagt onze speciale aandacht.

Op dringende vraag van onze CD&V-fractie zijn er door 

het huidige beleid reeds een aantal aanpassingen naar 

verkeersveiligheid toe gebeurd, maar het werk is verre van af. 

Zo zijn nog een aantal straten zeer onveilig en dringt een 

onmiddellijke aanpak zich op. 

Het kerkplein van Buggenhout-centrum kreeg al een nieuwe aanblik met extra 

parkeergelegenheid achter de kerk. Nu verdienen ook de Kerkstraat en het 

stationsplein een complete make-over.

Kansen geven aan vernieuwing, in de bouw, in bedrijvigheid, in landbouw, in 

ondernemerschap en aan zovele initiatieven moet een punt van vertrouwen en 

wederzijdse steun zijn tussen de gemeente en zijn inwoners. Wij willen instaan voor 

een gemeentelijk adviserend aanspreekpunt.

“Voor CD&V telt iedereen mee!”

Dit moet zich uiten in betaalbaar wonen (rekening houden met de omgeving en het 

milieu), in voldoende opvang, in een verantwoorde mobiliteit en in veiligheid.

Ontspanning, cultuur en het verenigingsleven zijn van onschatbare waarde voor onze 

gemeenschap en verdienen onze volle steun.

Een vernieuwde, menselijke aanpak is onze wens. 

Zes jaar geleden is dit ons door de huidige beleidsmensen niet gegund, maar 

CD&V is niet bij de pakken blijven zitten en het resultaat mag gezien worden. 

De Buggenhoutse Christen-democraten gaan als één partij naar de komende 

gemeenteraadsverkiezingen.

Ons gemeentelijk CD&V programma, zoals uitvoerig beschreven in dit krantje, 

moet je overtuigen om te geloven in onze kandidaten. We zullen je vertrouwen niet 

beschamen!

Mogen we rekenen op je steun? Dank om dit krantje eens door te nemen.

Vriendelijke groeten,

Pierre Claeys 
Kandidaat-Burgemeester
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