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1 Ik ben gehuwd met Gerda en samen hebben we drie 
kinderen, Margot, Mathias en Anouk. Piet, Gwen 
en Kevin zijn onze schoonzonen en schoondochter 
en Jasmien en Robin onze kleinkinderen.

Ik ben Opticien-Optometrist.  
Mijn medewerkers en ikzelf staan ook in voor de 
afdeling Low-Vision in Gent en in het Forensisch 
Psychiatrisch Centrum te Gent en Antwerpen.

Ik ben eveneens bestuurslid bij MS-Liga Oost-
Vlaanderen, Unizo, Buggenhout troef en Ingobyi.

In Buggenhout ben ik al 12 jaar gemeenteraadslid en 
met uw steun wil ik een goede burgemeester zijn.

Als burgemeester wil ik een luisterend oor bieden 
en actief meewerken aan een goed beleid waar 
iedereen zich in kan vinden.

Met onze huidige CD&V-fractie hebben we 
meer dan 300 agendapunten aangebracht in de 
gemeenteraad.

Bovenaan mijn prioriteitenlijst staan:
•	Snel werken aan een mooie en veilige 

stationsomgeving.

•	Het aanleggen, verfraaien en onderhouden van 
onze fietspaden en voetpaden in de verschillende 
centra van onze gemeente.

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

•	Werken aan veiligere Schoolomgevingen.

Bedankt voor je steun en stem CD&V.

Vriendelijke groeten,

Pierre
PIERRE
CLAEYS

Biedt zicht op jouw toekomst

Toen het vernieuwde bestuur van CD&V Buggenhout zes jaar geleden aantrad, 
hebben we het herenigen van alle christendemocraten in Buggenhout en het 
verbeteren van de gemeentelijke financiën (schuldafbouw) als hoofddoel in deze 
legislatuur voorop gesteld.

Na vele constructieve gesprekken hebben we eerst met Beweging.net en nadien 
met andere onafhankelijke mandatarissen en kandidaten een overeenkomst 

bereikt om samen met vereende krachten als CD&V Buggenhout deel te nemen aan de 
volgende verkiezingen van 14 oktober 2018. 

Met fierheid kan ik jullie nu een hechte en een sterke ploeg met ervaren en gedreven 
kandidaten voorstellen.

Onder aanhoudende druk van onze CD&V gemeenteraadsleden en van onze schepenen en 
mandatarissen binnen de meerderheid heeft de huidige meerderheid ook de gemeentelijke 
schuld naar een aanvaardbaar niveau afgebouwd. 

Er zijn echter heel wat grote dossiers doorgeschoven naar de toekomst.

We zullen dus de tering naar de nering moeten zetten.

Beste inwoner van den Briel, van Buggenhout-centrum, van Opdorp en van Opstal
In deze uitgave stellen we u graag de kandidaten van 
CD&V Buggenhout voor.

Het zijn stuk voor stuk ervaren en gedreven mensen 
met het hart op de juiste plaats. 

Zij engageren zich om ons programma tijdens de 
komende zes jaar uit te voeren.

Ieder van hen verdient uw steun en uw stem op  
14 oktober 2018.

We zullen uw vertrouwen niet beschamen!

Namens de ganse ploeg

CD&V is nu de verenigde christendemocratische partij in Buggenhout! 

Armand De Raedt 
Voorzitter CD&V Buggenhout
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2 Afkomstige uit Opstal, uit het warme nest van 
Herman en Rosa, waar ik het genoegen had de 
grote zus van Jurgen te mogen zijn.

Reeds 28 jaar gehuwd met Kris en al 25 jaar de 
mama van Dylan.

Tante van Brent, Febe en Sammy en fiere mémé 
van Robbe.

De afgelopen 12 jaar had ik het voorrecht om 
met veel plezier en vol overgave uw schepen 
van Derde leeftijd, Middenstand, Rode Kruis, 
Volksgezondheid, Gehandicaptenzorg, Sociale 
zaken en gezin, Gelijke kansen, Kinderopvang 
en kerkhoven te zijn.

Sinds 2001 in de politiek eerst als raadslid en 
sinds 2007 als schepen.

We zijn elkaar wel al eens tegengekomen, op 
een jubileum, een trouw, kermis,… of gewoon in 
het straatbeeld als thuisverpleegkundige.NADINE

SERTIJN

De weg vooruit in de zorg

 Politieke interesse en prioriteiten
Mijn grote droom zou uitkomen als ik morgen wakker word in een Buggenhout waar iedereen 
zijn plekje zou kunnen vinden en zich zou kunnen thuisvoelen; een Buggenhout dat tevens oog 
zou hebben voor de toekomst en aandacht voor al zijn deelkernen. Ik zou niet alleen dromen 
over een aangenamere leefplek voor ouderen, maar ook voor jongeren en iedereen die zich daar 
tussenin beweegt en die eventueel een plaatsje zou willen vinden in het lokale handelsleven. 
Praktisch zou dit betekenen dat we een nieuwe kinderopvang zouden verwezelijken in Opstal, 
een strooibos voor onze nabestaanden zouden voorzien en dat de Alvat-site een nieuwe 
economische bestemming zou krijgen. Dat zou ook betekenen dat het dorpscentrum een nog 
aangenamere – en een nog groenere – plaats wordt om te vertoeven met een heraangelegd 
stationsplein, maar dat ook plaats zou bieden voor nieuwe, betaalbare handelspanden die 
gemakkelijk te bereiken zijn. En aangezien senioren een steeds grotere groep gaan vormen in 
onze gemeenschap, zouden ook een uitbreiding van de bestaande serviceflats en rusthuizen 
een deel zijn van mijn droomplek die Buggenhout zou kunnen worden. 

Reeds 27 jaar ben ik zelfstandige thuisverpleegkundige 
en in deze tijd heb ik al veel huizen gezien, veel mensen 
ontmoet en moeten loslaten. Ik ben enorm blij dat ik er 
dagelijks kan zijn met een fantastische groep collega’s 
om de nodige zorg te bieden aan onze patiënten.

Voorzitter van vzw Samen, mijn stokpaardje waar 
ik 16 jaar geleden mee aan de wieg stond, waar ik 
jaarlijks samen met vele prachtige vrijwilligers zorg 
voor de organisatie van ons jaarlijks kerstfeest voor 
alleenstaanden, een rolstoelwandeling, het bezorgen 
van kerstpakketten en zoveel andere zaken.

Verder ondersteun ik waar het kan de voetbalclub 
waar men zoon voorzitter van is, namelijk Spartak 
Buggenhout-Briel en men echtgenoot zijn duivensport, 
die aangesloten is bij duivenmaatschappij den Belg te 
opstal, en tal van andere verenigingen zoals fietsclub 
TGV Opstal, petanque,…

Ik ben dus sociaal geëngageerd.

Een leefbaar dorp voor iedereen.
Al meer dan 25 jaar probeer ik er te zijn voor mensen, 
zorg te dragen. Niet enkel op professioneel vlak, maar 
ook in mijn vrije tijd. Dag en nacht ten dienste van 
mijn medemens. Gesterkt door de voldoening die ik 
hierdoor mag ontvangen.

Hopelijk krijg ik opnieuw de kans om er op deze 
manier te mogen zijn voor u en denkt u aan mij op 14 
oktober.

Nadine
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3 Wie ben ik?
huidig schepen van openbare 
werken, leefmilieu, economie, 
werk, patrimonium, landbouw 
en polders 

Typisch ik - mijn troeven:
•	alles wat ik doe, doe ik met 

bezieling
•	altijd aanwezig en 

aanspreekbaar bij werk-
zaamheden en activiteiten

•	bijstand aan huis: ik ga 
telkens ter plaatse 

•	eerst mens, altijd en overal
•	volks karakter
•	dossierkennis

Mijn concrete actiepunten:
•	Ik vind een goed onderhouden wegennet heel belangrijk. Ik kies resoluut 

voor meer veilige en comfortabele fietsverbindingen en voetpaden. 
•	Voor elke buurt wil ik een tof buurtplekje aanleggen waar mensen 

samenkomen of elkaar kunnen ontmoeten. 
•	Ik ondersteun voluit de verenigingen en buurtwerkingen. 
•	Ik wil elke Buggenhoutenaar alle kansen geven om deel te nemen aan 

onze gemeenschap. Dit is een mooie droom die bereikbaar blijft als we 
allemaal over onze schouders kijken. 

•	Om dit alles waar te maken, ga ik voor een sterke en efficiënte 
dienstverlening, gedragen door goed opgeleide gemeentelijke 
medewerkers.

Mijn meerwaarde:
Ik wil niet uitpakken met realisaties of beloftes. Ik heb mij de voorbije 18 
jaren ingezet voor de Buggenhoutse gemeenschap zowel in Buggenhout-
centrum, Opstal, Opdorp als Briel. Alle werken heb ik nauwgezet opgevolgd. 
Ik vind het belangrijk om een aantrekkelijke leefomgeving te creëren voor 
wie in Buggenhout woont, komt wonen, werkt of op bezoek is. Aan deze 
weg wil ik verder werken tussen de mensen. 

GEERT
HERMANS

Kiest voor een fietsgemeente en een groen Buggenhout

Achtergrond:
•	industrieel ingenieur met aanvullende studies in veiligheid, milieu en 

menselijke ecologie
•	docent risicobeheer, welzijnsbeleid en economie aan de Artesis 

Plantijn Hogeschool 
•	preventieadviseur arbeidsveiligheid
•	geëngageerd in diverse Buggenhoutse verenigingen en adviesraden 

(voorzitter fietsclub Opstal, vzw Samen, verkeerscommissie, milieuraad,...) 
•	vertrouwenspersoon Beweging.net
•	elk jaar ben ik stapper van de dodentocht ten voordele van vzw Samen
•	fervent fietser 
•	gewezen scoutsleider (lokaal en regionaal) 
•	voormalig voorzitter jeugdraad Buggenhout
•	Wat wil ik realiseren uit het CD&V-programma? 
•	verkeersveiligheid en -mobiliteit in Buggenhout waarbij fietsers en 

autobestuurders voor elkaar respect hebben
•	zo veel mogelijk voet- en fietspaden in onze gemeente
•	aanmoediging en ondersteuning van het verenigingsleven, 

dorpsevenementen en buurtinitiatieven
•	meer geschikt groen en buurtverfraaiingen in onze straten 
•	uitbreiding van Buggenhoutbos
•	een inspirerend personeelsbeleid

Waarom ook kandidaat voor de provincie?
Ik wil de belangen van Buggenhout verdedigen door mijn pijlen te richten op de mobiliteitsdossiers die een rechtstreeks effect hebben op onze gemeente. Zo is een fietsverbinding tussen Dendermonde en Mechelen langs de spoorlijn via het station van Buggenhout een heel interessant project voor woon-werkverplaatsingen, de schoolgaande jeugd en de recreatieve fietser. Een langeafstandsfietspad tussen Dendermonde en Puurs-St-Amands langs de oude spoorlijn is evenzeer wenselijk.
Daarnaast is een verbinding voor openbaar vervoer absoluut noodzakelijk tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de provincie Antwerpen. Dit kan perfect gerealiseerd worden via een trambus of lightrail op de oude spoorwegbedding tussen Dendermonde en Puurs-St-Amands via Buggenhout. Zo kunnen we de Provincialebaan en de Mandekensstraat voor een gedeelte ontlasten van verkeer en het sluipverkeer in onze centra verminderen. 

Ook wil ik een maatschappelijk gedragen lokale oplossing voor de Alvatsite uitwerken op maat van onze gemeente waarbij CD&V de buurt voorop stelt.

Om onze omgeving en regio in de toekomst van wateroverlast te vrijwaren, zijn extra bufferbekkens in Opstal, Opdorp en Buggenhout nodig. Deze bufferbekkens kunnen samen met de provincie gerealiseerd worden.

3de plaats gemeente CD&V
6de plaats provincie CD&V
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4 Ik ben François Suys, 61 jaar, en ik leid het bouwmaterialenbedrijf NV FLOR SUYS.   
Als zoon van Jeanneke en Flor groeide ik op in de Sint-Kristoffel, hun vermaarde café met speeltuin aan 
de rand van Buggenhout-bos.

Ik studeerde industriële scheikunde en behaalde vervolgens ook een diploma in de fiscale wetenschappen.

Samen met mijn echtgenote Gerda Aerts heb ik twee kinderen, Anne en David.

Naast mijn drukke baan als bedrijfsleider en functie als raadslid, maak ik met plezier nog tijd vrij 
voor het verenigingsleven. Sinds 1998 ben ik actief bestuurslid en penningmeester van de klim- en 
bergsportvereniging De Bergpallieters.

Op politiek vlak vertegenwoordig ik de CD&V al 18 jaar in de gemeenteraad, waarvan 12 jaar als 
fractieleider. Een van mijn politieke ambities is te streven naar een financieel gezonde gemeente.  
Na 12 jaar druk uit te oefenen op het bestuur zijn we opnieuw de goede richting ingeslagen. Verder ijver 
ik voor een fietsvriendelijke en propere bosgemeente en wil ik KMO’s weer een vestigingsplaats bieden 
in Buggenhout.

FRANÇOIS
SUYS

Voor een groene en onderhouden gemeente

3
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6 Ik ben licentiaat in de orthopedagogiek (KU Leuven) en heb de rijke ervaring van: 

3 jaar gemeenteraadslid
15 jaar OCMW-mandataris 
18 jaar lid van de Welzijnsraad
12 jaar deelnemer van het Lokaal woonoverleg

20 jaar therapeutisch coördinator in het revalidatiecentrum te Buggenhout 
18 jaar directeur in dagcentrum Eindelijk voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel
6 jaar actief bij de oprichting en de bouw van ’t Eigennest, een rolstoeltoegankelijk woonproject
18 jaar actief lid van diverse provinciale overlegorganen in de gehandicaptenzorg

37 jaar moeder van 3 volwassen kinderen : Tinne, Maaike en Dries
6 jaar schoonmoeder van Filip, Tim en Charlotte
4 jaar moemoe van Sep, Fil, Rik, Pol en de pasgeboren Fons.
39 jaar echtgenote van Jan Van Thienen 
en 62 jaar op de wereld…

dat kan tellen ! …

In juni 2018 ontving ik de award van zorgpersoonlijkheid van het jaar, een hele eer voor mij en tegelijkertijd 
een honorering van mijn jarenlange en gedreven inzet voor personen met een beperking.

Samen met mijn team, het bestuur en de talrijke vrijwilligers deel ik de EINDELIJK-passie!

Ik wil me de komende 6 jaren graag inzetten voor:
Vanuit mijn opleiding en professionele achtergrond focus ik mij vooral op 
welzijn en gezondheid:

•	gemeentelijke ondersteuning van de vergunde zorgaanbieders in onze 
gemeente (Avalon, Blijdorp, Capelderij, Eindelijk, ’t Eigennest) en het 
revalidatiecentrum 

•	samenwerking met een toegankelijkheidsbureau voor alle 
infrastructurele werken in onze gemeente 

•	toegankelijke wegen en fiets- en voetpaden: voldoende breed en 
zonder hindernissen en moeilijke opstappen. Ook driewielers en 
rolstoelen hebben hun rechten.

•	stimuleren van de toegankelijkheid van horecazaken, winkels, banken, … 

•	creëren van zorggroen op de site Klaverveld. We werken hiervoor 
momenteel mee aan een onderzoeksproject.

•	ontwerpen van gezellige hoekjes en pleintjes waar mensen mekaar ontmoeten

•	mobiliteit: verbeteren van de ritten en opstapplaatsen van de (bel)
bussen en van de trein. Belangrijk aandachtspunt bij de aanpassing 
van de stationsomgeving

•	aankoop van een eigen aangepaste liftbus voor het ocmw 

•	het woon- en zorgcentrum verder exploiteren door de gemeente 
en de initiatieven van de eigen diensten voluit ondersteunen  
(vb. slaatje praatje, taallessen, integratieprojecten,…)

•	organiseren van een lotgenotencontact door oprichting van een 
dementiecafé

•	mantelzorgers stimuleren zodat zorgbehoevende mensen langer thuis 
kunnen wonen. Vandaar de nieuwe invoering van de mantelzorgpremie.

BEA
VAN DEN BROECK

De weg vooruit in de zorg
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5 Samenstelling gezin: alleenstaand – 2 zonen

Hobby’s: voetbal

Job: Cost Accountant 

Interesses: Toerisme
 Plaatselijke Geschiedenis
 Wandelen in de natuur
 Bierproeven

Verenigingen:   
Zaalvoetbalclub Den Berg, Landelijke Gilde 
en Okra Opdorp, Natuurpunt ’s Heerenbosch, 
Bierpallieters, Heemkring Ter Palen, 
sympathisanten Oud-Strijders

Vrijwilligerswerk:   
ophalen zwerfvuil, medewerker VZW 
Samen, zwarte piet thuisverpleging

Verwachtingen in de politiek: 
Schepen Financiën, Sport of Feestelijkheden

Wat wens je te veranderen:
•	Minder dure, maar meer kleinschalige evenementen over 

heel Buggenhout, met ondersteuning van het Buggenhouts 
verenigingsleven (naar het voorbeeld van de Zomerse 
donderdagen) en meer ondersteuning voor Opdorp-Jaarmarkt, 
Buggenhout-kermis, Roparun Opstal en Bosbegankenis

•	Uitbouw van één centraal sportstadium aan site De Pit, met 
kunstgrasveld, sportschuur én extra terreinen voor Lacrosse 
en krachtbalclub ’t Klaverken. Verdere uitbouw van de 
jeugdvoetbal in Opstal en Opdorp. 

•	Opstal : een locatie voor petanque in de winter.
•	Briel : parking voor Spartak Briel.
•	Verkeersveiligheid rond de scholen verder uitbouwen en 

aanleg fietspaden 
•	Adviezen Milieuraad omzetten in beleidsbeslissingen.
•	Verdere uitbouw Trage Wegen met respect voor de landbouwers.
•	Realisatie mountainbikeroute .
•	Realisatie Middelpunt-van-Vlaanderen-wandelroute. 
•	Realisatie Wandelroute Opstal-Lebbeke (Heizijde).
•	Verdere afbouw gemeenteschuld. 
•	Verdere afbouw drijfkrachtbelasting naar het Vlaams 

gemiddelde (met als doel extra werkgelegenheid te creëren).
•	Ondersteuning zelfstandigen, landbouwers en KMO’ers.
•	Renovatie Pastorij Buggenhout met ruimte voor kerkelijk 

archief Opdorp, Buggenhout en Opstal.

GEERT
MANNAERT

Voor een groener en veiliger Buggenhout

•	de verdere uitbouw van een vrijwilligersmeldpunt. Het in kaart brengen 
van de mensen die vrijwilligerswerk willen doen en afstemmen op de 
mensen die hulp kunnen gebruiken.

•	via het lokaal woonoverleg stimuleren dat (sociale) woonsites 
en woningen rolstoelaangepast zijn zodat ‘levenslang wonen’ 
gegarandeerd wordt

•	gezinsondersteuning door oprichting van een consultatiedienst voor 
gezins- en opvoedingsvragen

Kortom ik wil mij met hart en ziel inzetten voor een zorgzaam, toegankelijk 
en inclusief Buggenhout!

Mijn grootste droom voor Buggenhout is:
•	te mogen besturen vanuit de normen en waarden van de opnieuw 

ééngemaakte Christen democratie met respect voor de noden en 
wensen van iedere burger apart en de gemeenschap in haar geheel. 

•	te mogen besturen met een dynamische eensgezinde ploeg van 
mensen met heel goede intenties en met verschillende achtergronden, 
opleidingen, expertise en interesses.

•	Samen een warme gemeente te creëren waar het goed is om wonen 
en waar iedereen - jong en oud, gezond en ziek of gehandicapt, arm 
en rijk - zijn plaatsje vindt en de nodige zorg en ondersteuning krijgt.

De weg vooruit >> betekent voor mij:
vanuit de visie op volwaardig burgerschap en inclusie resoluut kiezen 
voor onze medeburgers die het minder goed getroffen hebben: zieken, 
ouderen, personen met een beperking, mensen die leven in kansarmoede.

De weg vooruit is streven naar een zorgzame, toegankelijke, inclusieve 
gemeente: ‘waar mogelijk, zo normaal mogelijk’.

3
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8 Ik ben een 39-jarige technisch regent en woonachtig in de 
Lijneveldstraat. Samen met mijn vrouw, Sofie Mertens, heb ik 
twee kindjes, Louise (10 jaar) en Gust (7 jaar). Beroepsmatig 
heb ik bijna 18 jaar les gegeven aan jongeren in TSO en BSO. 
Sinds 2 jaar ben ik op deze Londerzeelse school kunnen 
doorgroeien naar de job van Technisch Adviseur Coördinator.

In 2006 was ik voor het eerst kandidaat voor de verkiezingen. 
Ik werd meteen verkozen tot gemeenteraadslid. Een taak die 
ik tot op heden erg graag doe. Ik hoop met uw steun deze 
taak verder te kunnen zetten.

Ik wil vooral streven naar een sociale gemeente met 
kwaliteitsvol (gemeentelijk) onderwijs, waar er plaats is voor 
jong en oud met aandacht voor de veiligheid van iedereen.

In de politiek heb ik mij steeds als een echte teamspeler 
opgesteld. Overleg, aftasten van verschillende mogelijkheden 
en inwinnen van raad is belangrijk om tot de juiste beslissingen 
te komen. Het is dan ook op deze basis dat ik wens verder te 
werken. Ik ben erg tevreden dat ik dit kan doen in deze één 
gemaakte christendemocratische partij.

JAN
STEVENS

Een echte teamspeler, alleen bereik je immers niets!
•	Samenwonend met Sofie Mertens en 

hun twee kindjes Louise en Gust

•	Beroep: Technisch Adviseur Coördinator

•	Gemeenteraadslid sinds 2007

•	Politieraadslid sinds 2007

•	Voorzitter verkeerscommissie sinds 2013

•	Voorzitter commissie algemene zaken 
sinds 2013

•	Voorzitter Buurtcomité Lijneveldstraat

•	Kernlid ACV-Buggenhout

•	Vertrouwenspersoon Beweging.net
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7 Samen met ons oma, Roland , mijn kinderen en 7 
kleinkinderen, zijn wij in beweging op de weg vooruit.

We dromen van een groen en veilig Buggenhout waar 
iedereen van tel en iedereen mee is. Waar aandacht en 
zorg bestaat voor het welzijn van de allerkleinsten, de 
ouderen en de mensen met minder kansen.

Ervaring heb ik opgedaan in de huisartsengroepspraktijk 
waar ik werk maar ook in de RVB van Avalon, een thuis 
voor 30 personen met een beperking.

Ik hecht veel waarde aan trouw, geduld, mildheid, 
wilskracht en moraliteit.

Een goed bestuur is een evenwichtig bestuur met 
gelijkheid tussen man en vrouw, met meer vrouwen in de 
lokale politiek.

Ik ga zeker ijveren voor goede voet- en fietspaden en de 
toegankelijkheid van de gebouwen. Ik wil ons bos terug 
aantrekkelijker maken en al deze engagementen kracht 
bijzetten door een mandaat in het bestuur.

Ik dank u bij voorbaat voor een stem op CD&V, voor een 
stem op Pierre en op meerdere kandidaten, voor een stem 
op nummer 7.

RITA
DE MAEYER

Levenskwaliteit voor iedereen
•	Gehuwd met Roland Du Bois,

•	Moeder van Marie, Jan en Kelly, Lieven en 
Britt

•	Moeke van Nell en Vince, Mona en Liv, 
Ella, Donna en Bruce

•	Master in de Kinesitherapie

•	Secretaresse in de huisartsenpraktijk 
Groepspraktijk Opstal

•	Gemeenteraadslid sinds januari 2013

•	Ondervoorzitter CD&V Buggenhout

•	Lid evenementengroep CD&V 
Buggenhout, medeorganisator 
mosselfestijn, redactielid van “De 
Lantaarn”, bestuurslid Vrouw en 
Maatschappij 

•	Lid Femma Opstal, lid vriendenkring 
Eendracht Buggenhout

•	Lid Raad van Bestuur VZW Avalon
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10
Sinds 2007 OCMW fractieleider.
Vroeger actief geweest:
•	Penningmeester/secretaries KWB Opstal

•	Bestuurslid wielerclub de Goeien

•	Leiding chiro Hemo Opstal

•	Medeorganisator van Parochiefeesten en 
Parociehaanfeesten Opstal

•	Speler voetbalclub Eendracht Opstal

•	Speler voetbalclub Sparta Buggenhout

Nu nog
•	Bestuurslid Parochiale werken Opstal 

•	Bestuurslid CD&V Buggenhout

•	Vertrouwenspersoon Beweging.net

Ik ben Dirk Van Mulders, 61 jaar en gehuwd met Hilde De Rijbel.  
Heb 2 dochters Femke en Sarah en ben peterke van 4 kleinkinderen, Louis, Sil, Nette en Juul.

In 1979 afgestudeerd als bachelor in de boekhouding en 13 jaar werkzaam geweest bij Unilever in de 
Ola fabriek in Baasrode.

Nu sinds 1992 aan de slag bij Nestle als Kaderlid op de logistieke dienst.

Ik wil graag meewerken aan 
•	Een gepaste en betaalbare zorg voor ouderen

•	Een fietsvriendelijke gemeente

•	Ondersteunen van het verenigingsleven met aangepaste 
subsidies

•	Zomerse donderdagen in elke deelgemeente

•	Opwaardering van het stationsplein centrum en 
kerkomgeving Opstal

•	Aantrekkelijker en veiliger maken van de centra en 
schoolomgevingen

Samen met Pierre Claeys, onze kandidaat-burgemeester 
en onze andere verkozenen wil ik ten dienste staan van 
iedere Buggenhoutenaar en meewerken aan .

DIRK
VAN MULDERS

Kiest voor een fietsgemeente

PLAATS
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9 Ik ben Linda Steps, 59 jaar, gehuwd met Armand De Raedt, mama en 
schoonmama van Kris en Stien en van Maarten en Inge en trotse oma 
van drie kleinkindjes.

Na het behalen van mijn diploma heb ik gedurende meer dan 
18 jaar lesgegeven in het secundair onderwijs. Vele mensen kennen 
me ook als gewezen uitbater en beheerder van het parochiaal 
centrum Nicolaas, een job die ik gedurende 13 jaar met hart en ziel 
uitgeoefend heb ten dienste van de Buggenhoutse bevolking en de 
vele verenigingen. Momenteel ben ik administratief medewerker aan 
de Arteveldehogeschool te Gent.

Daarnaast ben ik kernlid van Samana Buggenhout-centrum, 
vertrouwenspersoon van Beweging.net, van de beheerraad van de 
Bib en het GC “De Pit”, van KVLV, van de Sympathisantenvereniging 
van de Oudstrijdersbond en van ter Palen. Sinds januari 2013 ben ik 
gemeenteraadslid voor CD&V en ook redactielid van De Lantaarn, 
medeorganisator van de Garageverkoop en secretaris van Vrouw en 
Maatschappij.

Ik wil graag meewerken aan een zorgzaam en sociaal Buggenhout 
waar iedereen mee is en aan een veilig en leefbaar Buggenhout met 
blijvende extra aandacht voor de zwakke weggebruiker. 

•	Meer verkeersveiligheid in Buggenhout door het bannen van het 
doorgaand zwaar verkeer

•	Invoeren van zone 50 en soms tijdelijke zone 30

•	De wegen, fiets- en voetpaden en trage wegen beter onderhouden

•	Nog meer verbeteren van het fietsnetwerk en het realiseren van 
veilige fietsverbindingen naar de scholen en de centra van alle 
deelgemeenten

Ik wil graag meedenken om de Kerkstraat in Buggenhout-centrum 
in samenspraak met de middenstand en de bewoners aangenamer, 
veiliger en aantrekkelijker te maken om te winkelen, met plaats voor 
horeca.

Als kernlid van Samana wil ik ijveren voor het invoeren van een 
nieuwe mantelzorgpremie via een degelijk en eerlijk systeem voor 
niet-familieleden die zorgbehoevenden bijstaan.

Ik wil graag ons Buggenhouts bos nog meer promoten en de horeca 
nieuw leven inblazen.

Alle Buggenhoutse verenigingen en het vrijwilligersleven verdienen 
speciale aandacht en ondersteuning, zowel materieel als financieel. Dit 
geldt ook voor de kermissen, jaarmarkten, zomerse donderdagen,… 

Samen met Pierre Claeys, onze kandidaat-burgemeester en alle 
verkozenen wil ik meedenken en meebouwen aan een warm bestuur 
met visie en respect voor iedereen.

LINDA
STEPS

Voor een Buggenhout waar iedereen meetelt!
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12 Mijn naam is Ronald van Gemerde.

Ik ben 49 jaar en woon sinds 1992 in Opdorp. Ik ben gelukkig getrouwd met mijn lieve vrouw Nancy Van 
Sande en wij hebben twee tienerdochters, Amy en Femke. 

Ik ben geboren in Nederland en heb daar voor kok gestudeerd. 25 jaar geleden ben ik van Nederland 
naar Opdorp verhuisd en ik voel mij hier goed. Ik draag Opdorp dan ook een warm hart toe. Sinds kort 
bezit ik ook de Belgische nationaliteit. Ik ben in België vele jaren werkzaam geweest als kok en chef-kok. 
In 2003 heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs, meer bepaald het buitengewoon onderwijs. 

In Nederland ben ik vele jaren actief geweest bij de Scouts en zong ik in het plaatselijke zangkoor. Ik ben 
lid van de Landelijke gilde Opdorp en geef regelmatig met veel plezier kooklessen. 

Als leerkracht leer ik mijn leerlingen om verdraagzaam te zijn en met respect met 
elkaar om te gaan. Deze jonge mensen zijn immers de toekomst van onze samenleving.  
Ik wil mij graag inzetten op sociaal vlak. Een verdraagzame samenleving waar men zorg draagt voor 
elkaar en waar naar elkaar geluisterd wordt zijn zaken waar ik voor wil gaan. Een hechte gemeenschap 
zijn begint al bij u in de straat of in de buurt. Ik ben voorzitter van- en drijvende kracht achter het 
buurtcomité van de Nieuwstad. 

Ik vind de C van CD&V ook enorm belangrijk. Christelijke waarden en normen nastreven en hier bewust 
mee omgaan. Zijn wie je bent en elkaar hierom respecteren. Aandacht en oog hebben voor de mensen 
die het iets minder hebben in onze samenleving is waar ik mijn schouders mee wil onder zetten. Ik wil mee 
strijd voeren tegen kansarmoede en iedereen betrekken, een kans en een plaats geven in Buggenhout. 
Iedereen heeft recht op wonen, gezondheidszorg, cultuur, onderwijs…

Mijn politieke interesse en prioriteiten:
•	Welzijn en gezondheid

•	Armoedebestrijding

•	Onderwijs

•	Ouderzorg

•	Kinderdagverblijf, vakantieopvang

•	Sociale woningbouw

•	Integratie van anderstaligen bevorderen

We moeten niet achteruit maar vooruit kijken. Uitkijken naar de toekomst. 
De weg vooruit naar een samenleving waar je elkaar graag mag zien. 
Ik kijk ernaar uit om samen te werken met de geweldige en enthousiaste mensen van de CD&V in onze 
gemeente Buggenhout.

RONALD
VAN GEMERDE

Naar een samenleving waar je elkaar graag mag zien
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11 Ik ben gehuwd met Dominiek Van Dooren en moeder 
van Marieke en Jonathan.

Geboren en getogen op den Dries in Opdorp onder de 
kerktoren. Nu woon ik in de Vierbunderstraat.

Jarenlang heb ik me ingezet in Ro-VKSJ Buggenhout, 
als leiding, als kookouder en als voorzitster van de 
vriendenkring. Nu nog steeds een enthousiaste Amee 
(oud-leiding).

Vertrouwenspersoon Beweging.net.

Ik hou van reizen naar Engeland en Schotland en 
organiseer dit ook voor de familie en vrienden.

Reeds 24 jaar ben ik actief in de Buggenhoutse 
politiek, vooral als OCMW-raadslid en 6 jaar als lid 
van de gemeenteraad. Tevens ben ik reeds 24 jaar 
vertrouwenpersoon van Beweging.net

Ik werk aan een zorgzaam Buggenhout, zowel voor 
oud als jong, wandelaar en fietser, gezinnen en 
alleenstaanden, werkenden en niet(meer)-werkenden. 
Kortom, iedereen mee!

BETTIE
DE MUL

Werken aan een zorgzaam Buggenhout

3
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CD&V kiest voor het verenigingsleven
Onze kandidaten zijn actief in of lid van talrijke Buggenhoutse verenigingen...

 • Landelijke gilde Opdorp, centrum/Opstal

 • Bergpallieters

 • Buurtcomité Nieuwstad

 • Welzijnsraad

 • Buurtcomité Lijneveldstraat

 • Seniorenraad

 • Milieuraad

 • Bloedgevers

 • MS-liga

 • Rode kruis

 • Unizo
 • ACV

 • Buggenhout Troef

 • KWB

 • Rotary

 • Oudercomité KSA

 • Vrouw en maatschappij

 • Wielerploeg TGV Opstal

 • vzw Eindelijk NAH

 • Toneelvereniging Cocktail

 • RvB parochiaal centrum Nicolaas

 • Reuzengilde Marjaas

 • vzw Parochiale werken Torenhof Opstal

 • CD&V

 • Vriendenkring KSA-Roodkapjes  • Vzw Avalon

 • Amnesty International

 • Buurtcomité Weiveld Willekooi

 • Beweging.net

 • Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening ( GECORO)

 • Amees ( oud-leiding VKSJ)

 • Zaalvoetbalploeg Den Berg

 • Vzw Samen

 • Natuurpunt

 • Fietsersbond

3
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CD&V kiest voor het verenigingsleven
Onze kandidaten zijn actief in of lid van talrijke Buggenhoutse verenigingen...

 • Ingobyi

 • Gezinsbond

 • Rotary

 • Oudercomité KSA

 • Vrouw en maatschappij

 • Boogschuttersgilde

 • Femma Opdorp, Opstal, centrum

 • Landbouwraad

 • Toneelvereniging Restant

 • Verkeerscommissie

 • Okra Opdorp, Opstal

 • Voetbalclub Eendracht Buggenhout
 • Wandelclub De Vossen

 • Sympathisanten van de Oud-strijders

 • Reuzengilde Marjaas

 • Bouwcomité KSA-Roodkapjes

 • Roparun opstal

 • Wielerclub De Goeien

 • Bierpallieters

 • vzw Parochiale werken Torenhof Opstal

 • RvB Spelemee

 • Lacrosse

 • Gros

 • Samana centrum, Opstal

 • KVLV • Buurtcomité Weiveld Willekooi

 • Heemkring Ter Palen

 • Oudervriendenkring Scouts

 • Jeugdraad

 • Kookploeg scouts

 • Oud-leiding Chiro Hemo Opstal

 • Zaalvoetbalploeg Den Berg

 • Vzw Samen

 • Natuurpunt

3
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14

DORIEN
MESKENS

Voor een dynamisch & verenigd Buggenhout!

Ik ben Dorien Meskens, geboren en getogen in Buggenhout. 

Mijn eerste kinderjaren bracht ik door op den Opstal, om vervolgens naar Buggenhout-Centrum te 
verhuizen. Naar school ging ik dan weer in Opdorp, waar mijn mama Pascale Bussens werkte als 
coördinator en leerkracht. Sinds 2012 ben ik lid van de gemeenteraad en van de beheerraad van de 
bibliotheek en de Pit.

Zoals de slogan “Voor een dynamisch & verenigd Buggenhout!” doet vermoeden, ligt het 
verenigingsleven mij nauw aan het hart. Zelf ben ik dan ook bestuurslid van theatergroep Restant en 
ben ik lid van wandelclub De Vossen, waar mijn papa Franky Meskens fiere voorzitter van is. 

Mensen kennen mij ook wel als de kleindochter van Nildy Buyens van bakkerij Pijpkens of als de 
kleindochter van Juliette Tilburg uit de Molenstraat. Of misschien zag u mij wel al eens spelen bij 
de toneelkringen Scaramouche en Restant of op de Academie van Buggenhout. Momenteel ben ik 
leerkracht Nederlands in Merchtem en schrijf ik af en toe een wetenschappelijk artikel met betrekking 
tot jeugdliteratuur.

Graag wil ik mijn carrière in de politiek verderzetten, om aan de hand van de dynamische combinatie 
tussen mijn frisse kijk en de ervaring die ik reeds heb opgedaan als gemeenteraadslid een stem te 
kunnen bieden voor zowel jong als oud.
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13

JONATHAN
VAN DOOREN

De toekomst verzekerd!

Ik ben Jonathan Van Dooren, 25 jaar, en kom uit Opdorp. 

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012 studeerde ik rechten aan de Universiteit van Gent.  
Ondertussen heb ik mijn master diploma op zak en bouw ik sinds 2015 mee aan een informatica- en 
telecombedrijf. 

Dit jaar verlaat ik mijn ouderlijk nest in Opdorp om samen met mijn vriendin Leen Van Ransbeeck in de 
Molenstraat in Opstal te gaan wonen. 

Ik ben leider geweest bij de scouts van Buggenhout en ga nog steeds mee op kamp als lid van de 
kookploeg. Het verenigingsleven ligt me dan ook nauw aan het hart. 

Vertrouwenspersoon Beweging.net.

Het zijn de vrijwilligers binnen de verenigingen die zorgen voor een levendige gemeente.  
Het is de taak van een gemeente om deze inzet maximaal te ondersteunen, zowel logistiek als 
financieel.

3
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15

MIEKE
VAN MALDEREN

Daden zijn belangrijker dan woorden

Hallo allemaal, mijn naam is Mieke Van Malderen, 23 jaar. 

Ik ben afkomstig en woonachtig te Buggenhout. Buggenhout ligt me nauw aan mijn hart. Ik ben er ook 
graag naar school geweest. Na het middelbaar ben ik kleuteronderwijs gaan studeren in Mechelen.  
Ondertussen ben ik nu 2 jaar werkzaam als kleuterjuf.  
Ik heb een groot hart voor kinderen en vind het fijn om hen nieuwe dingen bij te brengen. 

Naast het onderwijs en de kinderen heb ik een grote interesse in economie. Ik heb hiervoor 
avondschool boekhouden en bedrijfsbeheer gevolgd. Deze zijn ondertussen succesvol afgerond.

In het weekend en in de vakanties kan je mij meestal terugvinden bij bakkerij Marc&Katrien te 
Buggenhout. Dit doe ik al sinds mijn 16 jaar en nog steeds met evenveel enthousiasme. Ik hou van het 
sociaal contact en de babbel met de mensen. Zo hoor ik tevens de noden en wensen van vele mensen. 
En daar wil ik me ook graag voor inzetten. Daarnaast hou ik van reizen, winkelen en een terrasje doen.

Mijn ouders zijn zelfstandig in grond- en wegeniswerken. Mijn moeder geeft daarnaast ook les in het 
volwassenenonderwijs te Merchtem. Ik weet dat er hard gewerkt moet worden om iets te bereiken. 
Dit hebben mijn ouders, beiden afkomstig uit een landbouwersfamilie, mijn zus en mij zeker geleerd. 
We hebben het met de paplepel ingegeven gekregen. 

Daarom is de natuur en het groen in onze gemeente onrechtstreeks ook van groot belang.

PLAATS

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

17 Al sinds jaar en dag woon ik in Buggenhout, een gemeente die mij nauw aan het hart ligt. 
Daarom wil ik me dus ook inzetten om samen met de bewoners ons prachtig dorp te behouden.

In de kleuterschool charmeerde ik mijn leerkrachten al met mijn speelsheid.  
In de lagere school terroriseerde ik mijn leerkrachten dan weer met mijn leergierigheid.  
En om mijn creativiteit te kunnen combineren met mijn passie voor techniek, koos ik er voor om 
grafische media te studeren.

Mijn sociaal engagement heb ik met de paplepel binnen gekregen van mijn mama die nu nog zingt voor 
een betere wereld in een solidariteitskoor.  
Mijn bezorgdheid voor de natuur en zijn bewoners kreeg ik dan weer van mijn papa die zich nu actief 
inzet voor Natuurpunt.

In mijn vrije tijd schrijf ik brieven voor Amnesty International.  
Ontspannen doe ik door me actief en passief bezig te houden met muziek.

LIEN
DE PAUW

Met stoute schoenen de weg vooruit!
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16

YASMINE
DE BLESER

Iedereen telt mee

Mijn ouders en grootouders zijn afkomstig van Buggenhout Centrum. Mijn overgrootvader Gerard Hals, 
beter gekend als Gerard van den Tot, was aannemer in Buggenhout. 
Deze kant van de familie is in de streek blijven hangen.

Mijn jeugd heb ik in het bijzonder doorgebracht op het Speelplein van Buggenhout als (hoofd)animator 
en later ook als voorzitter. Mijn interesse is altijd uitgegaan naar de jeugd. Een nieuwe belangstelling is 
sport, specifiek Lacrosse. Het verenigingsleven in het algemeen is me steeds dierbaar geweest.

Toen ik een opleiding moest kiezen, koos ik voor Sociaal Werk en daaropvolgend Orthopedagogie.  
Ik hoopte te kunnen luisteren naar de noden van anderen en deze te verwezenlijken.  
De politiek werd een logische volgende stap.

Ik wil mij vooral inzetten voor de jeugd en jongvolwassenen van Buggenhout en een gevoel van 
samenhorigheid creëren voor alle bewoners en verenigingen.  
Er moet nu gezorgd worden voor een goede toekomst.

3
de Lantaarn | Verkiezingen 2018 11



PLAATS

19 POL
VEREST

Poster_individueel.indd   19 29/06/2018   8:32:37

19 Wie ben ik:
60 jaar

Gehuwd met Anita Keppens, papa van een dochter 
en een zoon, en opa van 2 kleinkinderen

Bachelor lager onderwijs

Gepensioneerde leerkracht lager onderwijs

OCMW- raadslid sinds januari 2013

Bestuurslid CD&V

Lid van de evenementenploeg van CD&V

Redactielid van de Lantaarn

Voorzitter toneelvereniging Restant en tejatercafé 
De Pallieter

Acteur bij tejater Restant en gedurende drie jaar bij 
het professionele gezelschap Theater van A tot Z 

Politieke interesse en prioriteiten:
Beleid rond cultuur en het gebruik van “De Pit” 
herbekijken

Voorrang verlenen aan de Buggenhoutse 
verenigingen

Mantelzorgpremie herinvoeren

Opnamereglement Seniorama hervormen 
en transparanter maken voor de mensen die 
ingeschreven zijn

Toegankelijkheid voor mensen die minder mobiel 
zijn verbeteren op straat en in gebouwen

Speciale aandacht voor de zwaksten in onze 
samenleving

POL
VEREST

kiest voor het verenigingsleven
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18 Mijn naam is Sigrid Bertier, 
dochter van Albert (secretaris Samana) 
en Jenny Denuwelaere (van Femma 
Buggenhout Centrum en yoga).

Ik heb een master in de 
handelswetenschappen specialiteit fiscale 
wetenschappen en accountancy en werk 
bij de NMBS (Eerste adviseur-afdelingschef 
“central controlling” directie finance).

Ik was secretaris van CD&V Buggenhout 
van 2006 tot 2012 en ben gemeenteraadslid 
sinds januari 2013.

Ik sta weer voor 100% achter onze lijsttrekker Pierre.

Belangrijke thema’s:

Verenigingen:
•	Bestuurslid CD&V Buggenhout
•	Bestuurslid Vrouw & Maatschappij Buggenhout
•	Medeorganisator garageverkoop
•	Kernlid van FEMMA Buggenhout Centrum
•	Vertrouwenspersoon Beweging.net
•	Lid welzijnsraad
•	Lid sympathisanten van de oud-strijdersbond
•	Vrijwilliger bij Samana
•	Lid van de Raad van Bestuur van het parochiaal centrum 

Nicolaas

SIGRID
BERTIER

Luisteren, realiseren en verantwoordelijkheid nemen

VEILIGHEID
Een goed veiligheidsgevoel in Buggenhout creëren

Verkeersveiligheid verhogen

MOBILITEIT
Goed onderhouden wegen

STOP-principe

Een volledig fiets- en voetpadenplan 
(vb. van dorp naar bos)

Stationsomgeving

WELZIJN

Toegankelijkheid verbeteren voor onze 
rolstoelgebruikers & kinderwagens

Aanbod van 0 tot ... jaar: 
kinderopvang, scholen, rusthuizen, ...

Mantelzorgpremie herinvoeren

FINANCIËN
Financieel evenwicht

Goed beheer

Verantwoord investeren

3
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21 Wie een VEREST kent, weet dat we sociaal gedreven zijn voor het welzijn van anderen!

Gehuwd met Daniel Cooreman mama van 2 zonen, oma van 1 kleinkind en 3 pluskinderen

Gepensioneerde verzorgende – Palliatieve en Retoucheuse

Vertrouwenspersoon van OCMW raadslid Pol Verest

Voorzitter van Vrouw En Maatschapij (V&M)

Lid van evenementen ploeg en bestuurslid van CD&V

Lid van Femma Opstal, Okra en leesclub Okra Opstal, Tejater Restant

Vrijwilliger voetbalclub Eendracht Buggenhout

Project verantwoordelijke Tanga bassa in Indonesië: 
•	schooltje voor kinderen met aangeboren hersenletsel SoloJawa Tengha
•	kleuterschool Kaliwungu Semarang Jawa Tenga

Politieke interesse en prioriteiten:
•	mantelzorgpremie terug invoeren
•	opname voor reglement Seniorama hervormen en transparanter maken voor de ingeschreven mensen
•	Toegankelijkheid voor de minder mobiele mensen verbeteren op straat en in gebouwen 

(vooral Buggenhout-centrum)
•	Welzijn en gezondheid!

SAMEN MET PIERRE, SAMEN IS ALTIJD BETER!

MARLOWIS
VEREST

Samen anders, samen streven, samen beter…

PLAATS
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20 Ik ben Kris Van Den Berge of ‘diene van 
’t boekske, van’t Middelpunt’.

Ik ben 20 jaar getrouwd met Tina Saeys 
en heb 4 kinderen, Lend (18), Vinz (16), 
Tess (14) en Kass (10).

Ik ben gepassioneerd door geschiedenis, 
en dat is ook de reden waarom 
je mij veel op de velden ziet met 
mijn metaaldetector… op zoek naar 
geschiedenis. 

Daarnaast ben ik ook bestuurslid bij 
onze eigen Heemkring Ter Palen en lid 
van Ingobyi, Buggenhout Troef en Unizo.

KRIS
VAN DEN BERGE

“diene van ’t boekske, van’t Middelpunt”
Waarom doe ik in godsnaam aan politiek? 

Ik hoop daarmee, ‘ons aller Buggenhout’ nog mooier, beter 
en leefbaarder te maken.   
Buggenhout is een fijne gemeente met toffe mensen, we 
zijn allemaal anders en dat is wat het ook zo boeiend maakt.  
Ben ik te naïef als ik zeg dat we nog meer voor elkaar moeten 
zorgen, steunen, helpen, …?   
Misschien wel, maar wie niet droomt, heeft geen toekomst.

Met mijn creativiteit wil ik een deeltje zijn van de 
Buggenhoutse ‘groene’ motor die vooruitgaat en geen kans 
krijgt om stil te staan!

Wil je nog meer weten over mij, kom dan eens op onze bank 
zitten aan ons huis in de Bosstraat 43 en dan doen we een 
gezellig klappeke op het ‘Bosstraatbankske’.

Creatieve groetjes,

Kris Van Den Berge

PLAATS

22 IVAN
DE BOOM
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22 Wie ben ik?
•	Echtgenoot van Ingrid Willems, podoloog 

in Buggenhout

•	Papa van 2 dochters; Margot en Paulien

•	Werkzaam als afdelingshoofd bij de 
Vlaamse overheid; departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin

•	Master in de toegepaste economische 
wetenschappen

•	Verschillende jaren voorzitter van het 
bouwcomité van KSA – Roodkapjes 
Buggenhout

•	Lid van Natuurpunt, van de Fietsersbond 
en van Beweging.net 

•	Met een passie voor Noorwegen (meer 
dan 5000 kilometer met de fiets). 
Zwerfvuil is er een rariteit!

Waar sta/ga ik voor?
•	Niet het recht van de sterkste, maar voor iedereen een 

volwaardige plaats in de samenleving: investeren in 
mensen. (De beleidsruimte die de Vlaamse overheid 
daartoe biedt aan lokale besturen maximaal benutten: 
lokaal sociaal beleid.)

•	Geen maatschappij waar we rijk zijn in ons hebben, maar 
arm(er) in ons (wel)zijn

•	Meer fiets, minder auto

•	Een aangename en veilige leefomgeving vergt 
inspanningen van iedereen

•	Meer groen in onze gemeente (en verdere uitbreiding 
van ons bos)

•	De aantrekkingskracht van het centrum verhogen en 
de stationsomgeving dringend verfraaien: bijzondere 
aandacht daarbij voor personen die minder goed te 
been zijn

•	Weloverwogen en efficiënt omspringen met 
belastinggeld

IVAN
DE BOOM

Dé boom die nog ontbreekt in Buggenhout
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DAG BESTE LEZER,

Misschien heeft u mijn naam ergens gehoord en weet u dat ik gemeenteraadslid en van Opstal ben.

Sommigen kennen me vanuit het verenigingsleven vroeger en nu (reuzengilde, oud-strijders, toneel, oud-
leiding Chiro, Bierpallieters…). Ooit was ik nog gewest- en verbondsleider van Chiro.

Anderen weten dat ik woon in de Broekstraat met Conny, Lanka (uitgezwermd naar West-Vlaanderen), 
Marie (afgestudeerd en vertrekplannen), Jannes, Nette en Kato. (blijven hopelijk nog )

Minder bekend is dat ik vertegenwoordiger ben in het comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Maar …of dit nu zo speciaal is om u te overtuigen om op mij te stemmen op 14 oktober daar twijfel ik aan. 
Zovelen zetten zich immers dagelijks in alle stilte in voor hun gezin, vereniging, werk zonder dit aan de 
grote klok te hangen. 

Dus moet ik u op een andere manier proberen te overtuigen.

Vooreerst wil ik u als lijstduwer vragen om op CD&V te stemmen.

Als gemeenteraadslid met 22 jaren op de politieke teller en nog wat meer jaren in de partij, kan ik zeggen 
dat onze lijst van “goudmerk kwaliteit” is.

Hiermee wil ik geen afbreuk doen, en met veel dank en fierheid terugdenken aan al diegenen die in CD&V 
tijdens de moeilijkste jaren bleven geloven, vertegenwoordigen en steunen.

PLAATS

23 DIRK
STALLAERT
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23

DIRK
STALLAERT

Onze lijst:
•	Pierre, onze kandidaat-burgemeester. Een straffe ondernemer met een 

gouden hart.

•	Heel wat realisaties, inzicht, werkkracht en ideeën. Nadine, Geert en 
Geert, drie schepenen tussen de mensen.

•	François, sinds 18 jaar vanuit de oppositie de behoeder van een gezond 
financieel beleid.

•	Onze ervaren vrouwen en mannen die hun sporen verdiend hebben in 
OCMW en gemeenteraad, allen met een groot sociaal hart: Bea, Rita, 
Linda, Bettie, Sigrid, Marie-Louise, Dirk, Jan en Pol.

•	Onze toekomst, een fantastisch vijftal. Jongeren om te koesteren én 
op het beleid te laten wegen Lien, Mieke, Yasmine en de twee jongste 
raadsleden Dorien en Jonathan.

•	Drie nieuwe mannen die met brede waaier aan interesses en geweldige 
goesting om er met durf en talent aan te beginnen. Ronald, Kris en 
Ivan.

Deze 23 maken een unieke mix die samen met u ons verkiezings programma 
gemaakt hebben. Een programma dat zeker mag gezien worden. 

Daarenboven voelen we ons allen zeer gesteund door de werkkracht van 
velen, in het bijzonder van voorzitter Armand en secretaris Ronald die 
met hun organisatietalent een partijwerking op touw gezet hebben om 
u tegen te zeggen.

Binnen deze ploeg klikt het. Meer zelfs wij zijn een team. Een groep die 
klaar is om eensgezind onze gemeente een nieuwe richting te geven. 
Buggenhout kan terug eensgezind bestuurd worden.

Maar …ons verkiezingsprogramma is een belofte en belofte maakt schuld.

Ikzelf ben nu sinds 1996 gemeenteraadslid. Graag had ik er nog eenmaal 
zes jaar bijgedaan.

Wie mijn politiek van de afgelopen 22 jaar kent weet dat ik steeds 
gestreden heb voor een betere en veiligere leefomgeving. Vanuit de 
oppositie was dit nooit gemakkelijk. Toch zijn er vele goede resultaten 
geboekt.

De strijd is nog niet gestreden, integendeel. Met uw stem kan u ook de 
komende jaren op mij rekenen. 

Dirk Stallaert

Bruisend Buggenhout dóór iedereen 
 Veilig Buggenhout vóór iedereen

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

U kan geldig op meerdere kandidaten  
van de CD&V lijst stemmen.

Kandidatenlijst Gemeenteraad Buggenhout

1
Claeys
Pierre

2
Sertijn
Nadine

3
Hermans
Geert

4
Suys
François

5
Mannaert
Geert

6
Van den Broeck
Bea

7
De Maeyer
Rita

8
Stevens
Jan

9
Steps
Linda

10
Van Mulders
Dirk

11
De Mul
Bettie

12
van Gemerde
Ronald

13
Van Dooren
Jonathan

14
Meskens
Dorien

15
Van Malderen
Mieke

16
De Bleser
Yasmine

17
De Pauw
Lien

18
Bertier
Sigrid

19
Verest
Pol

20
Van Den Berge
Kris

21
Louise Verest
Marie

22
De Boom
Ivan

23
Stallaert
Dirk

3  CD&V 3
LijstNr 
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Stem ook op onze kandidaat voor de provincie (lijst 3):

Geert Hermans (plaats 6)

DIGITAAL STEMMEN
in 12 stappen
#vlaanderenkiest op zondag 14 oktober 2018: lokale en provinciale verkiezingen

Steek de witte chipkaart 
in de richting van de pijl 
tot aan de streep in de 

stemcomputer.

1

Breng uw stem uit.

U mag op meerdere 
kandidaten stemmen.

3

Neem de witte 
chipkaart terug.

5

Kijk uw stembiljet na.
Uw stemkeuze staat in 

kleine letters gedrukt.

7

Verlaat het stemhokje met
uw stembiljet en chipkaart.

9

Ga naar de stembus,
vouw uw stembiljet 

terug open en 
scan de QR-code.

11

In het stemhokje

Aan de stembus

Volg de instructies 
op het scherm.

2

Bevestig uw stem.

Pas bevestigen nadat u al 
de kandidaten waarop u 
wilt kiezen hebt aangeduid.

4

Neem uw papieren 
stembiljet (papierstrook).

6

Vouw uw stembiljet
dubbel met de bedrukte

zijde naar binnen.

8

Geef de witte chipkaart 
terug aan een lid 

van het stembureau.

10

De klep opent automatisch.
Steek het dichtgevouwen
stembiljet in de stembus.

12

Aan de voorzitterstafel

 #vlaanderenkiest @ABB_Vlaanderen info@vlaanderenkiest.be vlaanderenkiest.be
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ALTIJD MENS 
OVERAL MENS

GEERT HERMANS

3
6

GEMEENTE
PROVINCIE

PLAATS

1 PIERRE
CLAEYS

PLAATS

3GEERT
HERMANS

PLAATS

2 NADINE
SERTIJN

PLAATS

5 GEERT
MANNAERT

PLAATS

4 FRANÇOIS
SUYS

3

Stem ook op onze kandidaat voor de provincie
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