
Zo kunt u als kiezer voor plaatselijke 
CD&V kandidaten stemmen. 

Zij zullen uw vertrouwen niet beschamen 
en kunnen op deze manier zeker een 
vinger aan de pols houden bij de verkozen 
parlementairen voor de belangrijke 
dossiers in Buggenhout.

Onze burgemeester Pierre Claeys staat 
op de Oost-Vlaamse CD&V-lijst voor het 
Vlaams Parlement op plaats nummer 9.
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GEERT 
HERMANS 

Kamer

Met een groot hart 
dicht bij de mensen

PIERRE 
CLAEYS 
 Vlaams parlement

9

SCHAKEL JE MEE MET ?

Beste inwoner van den Briel, van Buggenhout-centrum, van Opdorp en van Opstal
We zijn bijzonder fier dat we twee kandidaten uit onze CD&V fractie kunnen 
voorstellen voor de komende verkiezingen van 26 mei 2019. 

Onze eerste schepen Geert Hermans 
vindt u op de Oost-Vlaamse CD&V-lijst 
voor de Kamer ook op plaats nummer 9. 

We rekenen op uw steun voor beide 
kandidaten!

Stem dus op lijst 10 (CD&V) zeker ook 
tweemaal (voor het Vlaams Parlement en 
voor de Kamer) op nummer 9.
Hartelijk dank bij voorbaat.

editie mei 2019

V.U.: Armand De Raedt - Diepmeerstraat 21, Buggenhout



Op 15 mei om 20u is iedereen hartelijk welkom op onze 
verkiezingsmeeting in Parochiaal centrum Nicolaas.

We verwachten de lijsttrekkers en de meeste kandidaten van 
CD&V-lijst voor het Vlaams Parlement en voor de Kamer.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!

Jaaroverzicht 
eerste helft van 2019

•	Op 12 januari 2019 gingen we met 
een volle bus naar de nationale 
nieuwjaarsreceptie in Lint. 

Wouter Beke lanceerde de slogan 
“revolutie van de redelijkheid”

•	Op 16 januari 2019 trakteerde 
Vrouw en Maatschappij haar leden 
op een geslaagde nieuwjaarsdrink 
om hun werkjaar feestelijk in te 
zetten.

•	Op 27 januari 2019 hielden we 
onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
in Parochiaal centrum Nicolaas.

•	De voorzitters van onze 
afdelingen werden voor de 
volgende drie jaar herkozen.

•	Voor Jong CD&V is Dorien 
Meskens verkozen

•	Voor Vrouw en Maatschappij is 
Marlowis Verest verkozen

•	Voor onze senioren is Jozef 
Verhelst verkozen

•	Voor de CD&V afdeling 
Buggenhout is Armand De 
Raedt verkozen 

•	We stelden onze nieuwe 
Burgemeester en ons nieuw 
schepencollege voor met hun 
bevoegdheden.

•	Gastspreker was Vice-Eerste 
Minister en Minister van Werk, 
Economie en Consumenten, 
belast met Buitenlandse Handel 
Kris Peeters. 

De zaal luisterde geboeid 
naar zijn betoog, hij vertelde 
gepassioneerd over zijn werk 
in de federale regering en over 
wat men de volgende maanden 
nog wil realiseren als regering in 
lopende zaken. 

Hij had het ook over het ARCO-
dossier waarin nu eindelijk een 
positief vonnis is uitgesproken.

Kris Peeters is voor CD&V nu 
lijsttrekker voor de Europese 
verkiezingen van 26 mei 2016.
Hij is jullie stem meer dan waard!

•	Op 30 maart organiseerden we 
samen met ACV, Pasar, KWB, 
Femma en het huis-aan-huisblad 
Het Middelpunt met succes onze 
zesde garageverkoop. 

Er waren 220 deelnemers en er was 
mede door het mooie weer een zeer 
goede opkomst 
waardoor er veel 
is verkocht. 

We kregen 
vele positieve 
reacties van de 
deelnemers. 

Wordt volgend 
jaar zeker 
vervolgd.

•	Op 18 april werden aan vzw 
Avalon, MFC De Capelderij, 
Blijdorp Buggenhout en aan het 
dagcentrum Eindelijk elk € 500 
geschonken van de opbrengst 
uit de inschrijvingsgelden van de 
garageverkoop.

Tevens ontving vzw Samen deze 
avond ook € 500 van de verkoop 
van inpakpapier tijdens onze 
nieuwjaarsreceptie.

•	De dames van Vrouw en 
Maatschappij organiseerden op 
regelmatige basis een Doe-avond.

Namens de ganse ploeg  
Armand De Raedt 

Voorzitter CD&V Buggenhout

Joke Schauvliege
Vlaams Parlement1

Pieter De Crem
Kamer1

Kris Peeters
Europees Parlement1

•	Op 22 juni 2019 organiseren we onze volgende ledenreis 
naar Noord-Frankrijk met bezoek aan Saint-Omer en 
Clairmarais, waar we onder meer gaan genieten van een 
prachtige boottocht.

•	Op 15 augustus 2019 vergasten we onze leden op een 
gastronomisch ledenfeest in Hof Ter Buecken.

•	Op 13 oktober 2019 serveren we terug mosselen en vol-
au-vent tijdens ons zesde mosselfestijn in het Parochiaal 
centrum Nicolaas.

U bent van harte welkom op onze volgende activiteiten in 2019
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Hoe ben je ertoe gekomen om met een 
toneelgroep te starten, je was toch bondsleider 
van de KSA ?
Het is binnen de leidersploeg van de KSA 
gestart.  Het hoogtepunt van de jaarwerking 
was het kamp.  Jaarlijks animeerden Geert De 
Vlieger en ik de kampvuuravonden.  Laat ons 
zeggen dat dit zo’n losse vorm van toneel was 
en dat viel bij de rest van de leiding in goede 
aarde.  Tijdens mijn laatste actief jaar in KSA 
ontstond het idee om eens een ‘echt toneelstuk’ 
te spelen.  Jos Tilley, toenmalig voorzitter van 
ons oudercomité, zag het direct zitten om ons te 
regisseren.  Hij had trouwens al wat ervaring bij  
het ‘bostoneel’.  Zo werd Jos meer dan vijf jaar 
onze vaste huisregisseur.   Aanvankelijk moest 
het vooral plezant zijn. Komedies op het randje 
van kluchten stonden toen op het programma. 
Geert De Vlieger, Jan Van Lier, Luc Perdaens 
en ikzelf waren de stichters en eerste acteurs.  
Nadien kwam er uitbreiding met enkele vrienden 
en vriendinnen. De naam ‘Restant’ verwijst 
trouwens naar de stichters die een restant van de 
KSA-toneelploeg waren.

Er was eigenlijk nog een proloog.  In 1981 hebben 
we een toneelstuk  gespeeld onder de vlag van 
KSA.  Door dit succes hadden we de gekende 
microbe te pakken.  Door mijn visuele problemen 
zijn de plannen een beetje in de koelkast geraakt.  
Het was Jan Van Lier, geïnspireerd door een 
radio- interview die de vlam weer in de pan 
joeg:  “Polle, zet a rèsekes , ik hem een gralijk 
goei reportage geoeërd over ‘toneel voor en door 
blinden’.  Wijlen beginn terug en gij doet mee.”

35 jaar met een toneelgroep werken, dat liep 
toch allemaal niet vanzelf neem ik aan ?
Vooral qua locaties is dit toch een serieuze 
story.  We begonnen in het collegezaaltje waar 
nu de fitness is ondergebracht.  Nadien trokken 
we naar de toenmalige parochiezaal Rerum 
Novarum,waar een beperkte lichtinstallatie 
van slechts 5000 watt voldoende was om de 
elektriciteitsdraden in de muur te laten smelten.  
We hebben zelfs een keer  in de feestzalen Ter 
Roest gespeeld.  Het was toen niet evident om 
in Buggenhout een geschikte zaal met podium 
te vinden.  Na enkele jaren speelden we 2 
producties per jaar.  Eén productie speelden we 
in de Pallieter en de andere speelden we in Puurs 
in tejater ‘De Kollebloem’.

We hebben enkele stukken in samenwerking 
met KWB gespeeld.  We namen toen deel aan 
de Fakrea-wedstrijd voor toneel waar we bij de 
eerste deelname als laureaat bekroond werden.

Nadien hebben we enkele jaren in de nieuwe 
parochiezaal Nicolaas gespeeld ten tijde van 
Firmin en Maria.

In 1997 kocht de gemeente een gebouw om het 
verenigingsleven te ondersteunen.  Het kreeg 
de naam Cultuurhuis 
Orangerie.  Toenmalig 
schepen van cultuur heeft 
toen gevraagd of wij geen 
interesse hadden in deze 
locatie. 

Gedurende 10 jaar kon 
Restant twee producties 
per seizoen spelen in de 
Orangerie.  Sindsdien 
heeft Restant toch wel een 
serieuze groei gekend.  
Dit was een leuke periode 
voor onze vereniging, 
ware het niet dat we na 
korte tijd veel last kregen 
van een lekkend dak.  
Het gemeentebestuur had andere bedoelingen 
met het gebouw en wilde het niet renoveren.  
Op 1 januari 2007 kregen we het aangetekend 
schrijven dat het gebouw niet meer veilig was 
voor toneel!

We stonden op straat !  Dat was een moeilijke 
periode.  We hebben wat ‘gezwalpt’ van hier naar 
ginder.  We hebben in de Madelon gespeeld, in de 
schuur van de Wiesbeekhoeve en in de Pallieter, 
enfin we moesten weer de boer op, op zoek naar 
geschikte locaties.

Was er toen al sprake van een nieuwbouw door 
het gemeentebestuur?
Daar gingen een paar jaar over! De gebruikers 
van de oude Orangerie kregen voorrang om een 
stek te verwerven in de 
nieuwbouw.

Maar, in 2012 legde de 
toenmalige uitbater van 
de Pallieter de boeken 
neer.  Wij hadden er 
net een volledig seizoen  
geboekt. Andermaal was 
er een zaalprobleem!

Herman Maes en 
ikzelf zijn dan gaan 
onderhandelen bij de 
eigenaar ‘brouwerij Palm’ 
om de zaak te huren aan een haalbare prijs.  We 
waren aangenaam verrast dat we een positief 
antwoord kregen.  Na een tijdelijk contract met 
de bizarre benaming ‘bezetting ter bede’ en 
na goede onderhandelingen werd het contract 
verzilverd in een handelscontract van 3-6-9.

We kozen ervoor om op eigen benen te staan en 
we lieten het voorstel van de gemeente varen. 
Vanaf dat moment heeft tejater Restant zijn eigen 
stek in tejatercafé Pallieter aan de Broekstraat.

Wat zijn de meest memorabele momenten 
geweest bij 35 jaar Restant ?
De goede resultaten bij onze deelnames aan het 
provinciaal klasseringstornooi gaven telkens veel 
voldoening. De promotie van derde naar tweede 
categorie werd zelfs met champagne gevierd op 
de avond dat het resultaat in de bus viel.

Producties waar we met genoegen op terugkijken 
zijn er nogal wat!

‘Allo, allo!’ werd door een zeer talrijk publiek 
sterk geapprecieerd. ‘Dagboek van Anne Frank’ 
en ‘Eer de haan kraait’ waren  beklijvende 
stukken, waar nu nog regelmatig over gesproken 
wordt. ‘Het gezin van Paemel’ in de schuur van 
de Wiesbeekhoeve werd een mooie klassieker in 
een perfect passend kader.

Als ik de optelsom maak, zitten we nu aan 72 
producties. Dat begint al te tellen!

Jullie hebben een sterke jeugdwerking. Dat lijkt 
me niet evident?
De jeugdwerking is ontstaan uit ‘Oliver twist’, een 
musical waar nogal wat kinderen in meespelen.  
Na een auditie hielden we een ploeg van meer 
dan 20 enthousiaste jeugdige acteurs over.

Als we naar de toekomst kijken is de jeugdwerking 
zeker een meerwaarde. Het is niet evident en 
vraagt veel energie, maar het is absoluut de 
moeite waard!

Met ‘Lord of the Flies’ hebben onze jeugdige 
acteurs dit seizoen een niet te onderschatten 
prestatie neergezet.

Hoeveel mensen werken op dit ogenblik actief 
mee in Restant ?
Op dit moment zijn er dat meer dan 70! Een 40 
tal  acteurs, een sterke technische ploeg en een 
grote groep mensen die instaan voor alle hand- 
en spandiensten. Drie producties in één seizoen 
op de planken zetten vergt veel inzet van heel 
wat mensen, maar ons systeem draait goed! De 
combinatie van toneel spelen en werken wordt 
door de leden van Restant met graagte toegepast.

Toneel is ‘mensen samenbrengen’ en dat doen 
wij bij tejater Restant met veel aandacht voor ons 
publiek en dat levert bovendien voor iedereen 
veel voldoening op.

Herman Maes en jij, jullie lijken wel de perfecte 
tandem ?
Wij waren ooit ‘zogezegd’ concurrerende 
voorzitters, maar er was van meet af aan een 
goede verstandhouding tussen ons. Belangrijker 
nog, wij hadden altijd al dezelfde visie over het 
amateurtoneel. Vanaf het moment dat Herman 
vast lid en bestuurslid is geworden bij tejater 
Restant, zijn wij inderdaad een goed draaiende 
tandem. We dragen allebei het verenigingsleven 
hoog in het vaandel. We zijn uiteraard geen 
eeneiige tweeling. We werken naar hetzelfde doel 
en daarin vullen we mekaar aan. 

Sinds we onze eigen stek hebben in tejatercafé 
Pallieter werken we ook hard aan het soigneren 
van ons publiek. We kunnen dat echter niet met 
ons twee, zelfs niet met onze bestuursploeg, maar 
we zijn blij dat er een grote groep enthousiaste 
leden mee aan de kar trekt.

Restant of The Crumbles?
Stilte – Ik zou geen van de twee willen missen. 
Tejater en muziek zijn mijn twee grote passies. 
Er gaat wel meer tijd naar de werking van tejater 
Restant, maar de combinatie van de twee voelt 
voor mij perfect aan. De rode draad zowel bij 
tejater Restant als bij The Crumbles is: ‘samen 
met anderen iets creëren’.

Blijkbaar heeft Restant nog veel in zijn mars en 
kan Buggenhout hopelijk nog lang genieten van 
toneel van eigen bodem.  Bedankt voor de vlotte 
babbel.

Raf Lambrechts  
Bestuurslid 

VERENIGING IN DE SPOT : 

35 jaar tejater RESTANT

Een gesprek met 
de voorzitter van 
tejater Restant,  
Pol Verest.
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INVESTERINGEN IN VEILIGE WEGEN

LOKAAL KLIMAAT- EN ENERGIEACTIEPLAN VOOR BUGGENHOUT

Kleine dingen maken het verschil

Geert Hermans  
schepen van Openbare Werken en Mobiliteit

Veilige wegen voor Hoogweg, Lijneveldstraat, Zeveneikenstraat en Grote Kouterbaan
De werken worden nog dit jaar gegund aan 
een aannemer. Ook in deze straten komt een 
gescheiden rioleringsstelsel met een volledig 
nieuw wegdek en veilige fietspaden. Overal 
komt er eveneens ledverlichting. Het kruispunt 
Vierbunderstraat, Lijneveldstraat, Veldstraat en 
Hoogweg wordt opnieuw heraangelegd in functie 
van de veiligheid van de fietser. Een verkeerstafel in 
okerkleurige asfalt zal een duidelijk verschil geven 
in verkeersveiligheid.

Toekomstplannen voor Krapstraat en omgeving
Het project Krapstraat en omgeving zal het grootste 
project worden op het vlak van openbare werken in 
deze legislatuur. De werken zijn voorzien in 2021 en 
2022. Het project voorziet een volledige heraanleg 
en vernieuwing van de Krapstraat (van kruispunt 
Hoge Linde tot de Dreef), Breemstraat, Hofkwartier, 
Hofkwartierweg, Rauwenbos, deel Lindebos, 
Visgracht, deel Dreef (ter hoogte van de woningen), 
deel Beukenstraat (van kruispunt Hoge linde tot 
Kuipstraat) en deel Kuipstraat (ter hoogte van de 
woningen). Er komt een gescheiden rioleringsstelsel 
en het volledige wegdek wordt vernieuwd. De 
nutsleidingen en openbare verlichting worden 
eveneens vernieuwd. Overal komt ledverlichting.

Het voorontwerp werd voorgelegd aan de 
buurtbewoners. De rijweg wordt voorzien in 
asfalt en er worden enkelrichtingsfietspaden 
in asfalt aangelegd in de Krapstraat. Er komen 
ook verschillende poorten in het traject als 
snelheidsremmers. Ook het kruispunt Hoge Linde 
wordt volledig heraangelegd. De voorrangsregeling 
wordt gewijzigd. Voortaan zal de  Hanenstraat en 
Beukenstraat de hoofdas worden.  Op de Hoge 
Linde komt een pleineffect met een verhoogde 
verkeerstafel in okerkleurige asfalt. Dit moet de 
verkeersveiligheid verhogen.

Tussen de Krapstraat, Beukenstraat en Kuipstraat 
komen buffergrachten om het regenwater op te 
vangen en wateroverlast te vermijden.

Het project en de rioleringswerken worden 
grotendeels gefinancierd door Aquafin en Farys. 
De gemeente voorziet de financiering van de 
fietspaden, weg- en groenverfraaiingen.

De gemeente Buggenhout zal samen met de 
provincie een klimaat- en energieactieplan 
opmaken. Dit plan zal bestaan uit 2 luiken. Er 
zal een mitigatieplan opgesteld worden om een 
reductie van 40 % koolstofdioxide te bekomen 
tegen 2030. Daarnaast zal een adaptatieplan 
opgesteld worden om ons grondgebied aan te 
passen aan de toekomstige klimaatwijzigingen. 

We zullen hiervoor nog meer bomen planten. Zo is 
er al een bosuitbreiding van 12 ha gepland in 2023. 
Daarnaast willen we ook bomen planten op verlaten 
terreinen die eigendom zijn van de gemeente en/of 
OCMW. We willen inzetten op onthardingen, maar 
ook  extra buffercapaciteit creëren om hemelwater 
op te vangen en plaatselijk te laten infiltreren in de 
bodem. 

Buggenhout scoort vrij hoog in het aantal 
geïnstalleerde zonnepanelen. Deze weg willen 
we verder bewandelen. Momenteel is er een 
geïnstalleerd vermogen van 590 W/inwoner wat 
ons meteen tot koploper maakt in de regio. Er zijn 
in Buggenhout in het totaal 1105 installaties met 
een totaal vermogen van 9 MW. Dit willen we nog 
laten toenemen. 

Daarnaast wordt de openbare verlichting volledig 
verled wat een CO2-reductie van 100 ton oplevert.

We gaan de inwoners bij het klimaat- en 
energieactieplan actief betrekken door 
het oprichten van klimaattafels. Ook de 
Buggenhoutse bedrijfsleiders worden betrokken 
via ontbijtvergaderingen om het plan ook te laten 
uitrollen bij onze bedrijven.

Geert Hermans  
Schepen van Leefmilieu

Reigersweg wordt eindelijk aangepakt

Reigersweg wordt eindelijk een veilige weg. Er 
komt een sluis ter hoogte van Heibos zodanig 
dat sluipverkeer richting Beukenstraat vermeden 
wordt. Het eerste gedeelte van de Reigersweg 
vanaf Dammekensstraat wordt ingericht als 
fietsstraat waarbij de fietser voorrang heeft en 
waarbij de maximale snelheid 30 km/u bedraagt. 
Er komen speciale borden en markeringen om de 
fietsstraat duidelijk te maken.  

Deze oplossing werd samen met de Fietsersbond 
uitgewerkt. Hierdoor zal CD&V de eerste partij van 
Buggenhout zijn die een veilige oplossing voor de 
Reigersweg realiseert.

CD&V investeert ook in 
kleine wegenis. Zo werd 
het fietsbaantje achter 
de sporthal richting 
Hanenstraat heraangelegd. 

Ook werd een 
nieuw stuk voetpad 
vernieuwd in de Meir 
te Opstal ter hoogte 
van de kleuterschool. 
Op Ouden Briel werd 
de toegangsweg 
richting Scheldedijk 
aan de Brielkapel 
voorzien van een 
nieuwe slijtlaag. 

Alle paaltjes op 
Buggenhoutse fiets-
verbindingen werden 
duidelijker aangeduid met 
grondmarkeringen. De 
boordstenen aan fiets-
oversteekplaatsen worden 
overal aangepast wat het 
veel aangenamer maakt 
voor fietsers.
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François Suys  
schepen van Onderwijs

Een stuurgroep van enkele zeer 
betrokken partners zal systematisch 
projecten uitwerken die zorgen 
voor preventieve gezondheidszorg, 
sociale ontmoeting en cohesie , 
opvoedingsondersteuning  en gelijke 
onderwijskansen in onze gemeente. 
Stap voor stap komt ons aanbod tot 
een mooi geheel. 

Een eerste project is de Pamperbank. 
Mensen kunnen overschotten van luiers 
doneren in de daarvoor voorziene 
inzamelboxen. (Ibo centrum – Bib 
Centrum – Huis van het Kind) deze 
luiers worden herverdeeld per maat en 
per 25 stuks opnieuw aangeboden aan 
1€ voor maatschappelijk kwetsbare 
gezinnen. 

Ook ging er reeds een workshop 
‘draagdoeken en draagsystemen door’ 
voor jonge ouders. Deze wordt nog 
eens hernomen in het najaar. 

We willen op korte termijn werk 
maken van een schoolstartpakket en 
een sensibiliseringscampagne rond 
verslavingen. Daarnaast zijn zitdagen 
over het groeipakket ook iets wat ons 
aanbelangt. 

We hopen om lange termijn een 
meerwaarde te zijn voor alle partners 
en alle Buggenhoutse gezinnen. 

Nadine Sertijn  
Schepen van Welzijn en gezin

Je kan ons vinden: Platteput 8a (locatie Kind en Gezin en kinderdagverblijf) – huisvanhetkind@buggenhout.be

Elk kind, met of zonder beperking, 
heeft recht op kwaliteitsvolle 
vrijetijdsbesteding en ontmoeting met 
leeftijdsgenootjes. Ook daar wil ons 
Huis van het Kind een overkoepelend 
ondersteunend laagdrempelig orgaan 
zijn. 

Huis van het Kind Buggenhout is geen 
fysiek huis maar tracht wel een beetje 
een thuis te zijn. We willen toegankelijk 
zijn voor iedereen die vragen heeft over 
bv. opvoeden, opvang, schoolkeuze, 
vrijetijdsbesteding, … We proberen jou 
steeds op het juiste pad te brengen. 

Elk kind, van welke afkomst ook, 
verdient gelijke onderwijskansen. De 
populatie maatschappelijk kwetsbare 
gezinnen is niet groot in onze 
gemeente maar hoe klein de groep ook 
is, we willen inzetten op een degelijke 
ondersteuning van onze scholen en 
diens leerlingen. 

Huis van het Kind Buggenhout trok de 
kinderschoentjes aan en ging met veel 
liefde voor de doelgroepen net van 
start in onze gemeente.  

Een Huis van het kind is een 
samenwerkingsverband waarbinnen 
verschillende organisaties samen 
zorgen voor een multidisciplinair, 
geïntegreerd en afgestemd aanbod 
ter ondersteuning van (aanstaande) 
gezinnen met kinderen en jongeren. 
Buggenhout bundelt meer dan 30 
partners. 

De uitdaging waarrond partners zich in 
een Huis van het Kind verzamelen is: 
“Hoe kunnen we samen (aanstaande) 
gezinnen, kinderen en jongeren zo 
goed mogelijk ondersteunen?” Dat 
is een enorme uitdaging met veel 
mogelijke antwoorden. 

Elk kind, hoe jong of hoe oud ook, verdient 
een maximale kans op een zo goed 
mogelijke ontwikkeling. Buggenhout wil 
meebouwen aan deze kansen. 

Het gebouw van de academie van 
Buggenhout krijgt een warm jasje

Het gebouw van de academie Buggenhout 
gelegen aan de rand van Buggenhout-bos in 
de Kasteelstraat wordt grondig gerestaureerd. 
Het gebouw werd opgericht begin de jaren 
zestig als burelencomplex voor de voormalige 
radiatorenfabriek “de Sun”. 

Na de stopzetting van de fabrieksactiviteiten 
begin de jaren 90 werd het gebouw 
aangekocht door de gemeente Buggenhout. 

In september 1994 verhuisde de alsmaar 
groeiende academie van de gemeentelijke 
lagere jongensschool in de Hanenstraat naar 
dit gebouw in de Kasteelstraat. Het gebouw 
werd toen enkel binnenin gerenoveerd en 
volledig heringericht naar de noden van een 
moderne academie.

Nieuw is dat vanaf 2020 het gebouw van 
de academie een ware facelift krijgt. De 
energieprestatie van het gebouw wordt 
drastisch aangepakt. 

Op het 500m² grote dak komt een isolatielaag 
van 20cm Pir en wordt afgewerkt met een 
nieuwe EPDM deklaag.

Het buitenschrijnwerk wordt vervangen door 
ramen met super isolerend glas.

De gevels worden bekleed met 16cm 
pir-isolatie en afgewerkt met duurzame 
onderhoudsvriendelijke kunstharsplaten.

Aan de zuidkant van het gebouw wordt er 
een extra zonnewering aangebracht omdat 
door de grote glaspartijen de temperatuur 
in de leslokalen op zonnige dagen te hoog 
opliep.

De voorziene kostprijs van dit project wordt 
begroot op € 455.000.

Dankzij de tussenkomst van het Agentschap 
voor infrastructuur in het onderwijs (AGION) 
kan de gemeente een subsidie bekomen voor 
de werken van € 172.500.

1. Isoleren van het dak en vernieuwing van de dakbedekking.  
500 m2 - 20 cm PIR-isolatie - EPDM

2. Isoleren en bekleden van de gevels. 
430 m2 - 16 cm PIR-isolatie - kunstharsplaten

3. Vervangen van het buitenschrijnwerk. 
230 m2 ramen

4. Plaatsen van zonnewering. 
230 m2

Gebouw : is meer dan 55 jaar oud. Begin de jaren 60 gebouwd. 
Dit waren de burelen van het vroeger radiatoren 
fabriek de SUN. In 1994 heeft de muziekacademie 
haar vaste stek hier gevonden.

Drastische renovatie

2 voordelen :

•	besparing aan energiekosten voor de verwarming.

•	Zonnewering : aangenamere temperaturen in de lokalen 

Prijs : € 455.000 incl. btw

Uitzonderlijke subsidie van agion : € 172.250 of ongeveer 35 %
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Okraleden van Opdorp bezoeken het Federaal ParlementLeden van Okra Opdorp ontdekken 
nieuwe wandel-fietsroutes met gebruik 
van GPS-systeem

Geert Mannaert  
Schepen van Feestelijkheden

Een bruisende gemeente met meer aandacht voor de deelgemeenten, 
een lagere ecologische voetafdruk en… een lagere kostprijs.

Dit is onze visie op het evenementenbeleid voor de komende 6 jaar. Buggenhout 
heeft de reputatie uitgebouwd om op vlak van evenementen, een bruisende 
gemeente te zijn. En dat is goed! Een bruisende gemeente is goed voor het 
economisch leven, het verenigingsleven en voor de sociale warmte tussen 
de mensen. Minpunten van het vroeger beleid was dat er te weinig aandacht 
was voor de kostprijs (denken we hier aan de Ronde van België) en voor de 
verschillende deelgemeenten. Daarom is ons motto: ‘we behouden wat goed 
was en we veranderen wat beter kan’.

Krachtlijnen voor de kermissen en de Zomerse Donderdagen:

•	 De Zomerse donderdagen blijven op het 
Kerkplein in het Centrum. Meer lokale 
groepen zullen hierbij aan bod komen.

•	 Voor de september-kermis in het 
Centrum wijken we voor de optredens 
uit naar het Kamiel Van Belleplein 
(achter de kerk). Unizo schakelt over 
naar een licht-laser-show ipv de 
traditionele vuurwerkshow, wat meer 
klimaat- en diervriendelijk is. Voor de optredens wordt gekozen voor een 
mix van plaatselijke bands en grote namen.

•	 Voor Opdorp blijft de ondersteuning van de kermisweek volgens de huidige 
formule, maar wordt extra geïnvesteerd in de jaarmarktdag (optreden 
bekende zanger in de namiddag).

•	 Den Briel krijgt een volwaardige kermis. Hierbij wordt vooral de focus gelegd 
op de betrokkenheid van de plaatselijke bewoners.

•	 Voor Opstal wordt meer ingezet op kermis-zaterdag en wordt het accent 
gelegd op de jeugd (bekende jeugdband en straatanimatie) en op het volks 
karakter (kroegentocht en volksbal). Bij wijze van proefproject wordt dit jaar 
op 13 juli een Zomerse Zaterdag georganiseerd op de binnenkoer van de 
Patattenmolensite.

We zullen als gemeente ook investeren in het gebruik van herbruikbare plastic 
bekers, die ook kunnen uitgeleend worden aan onze verenigingen. 

Voor onze evenementen willen we samenwerken met onze plaatselijke 
brouwerijen, Bosteels (Interbrew) en Malheur.

We zoeken ook samenwerkingsverbanden met privé-partners om gezamenlijk 
evenementen uit te werken. Hierbij zal de gemeente bijkomende logistieke en/of 
financiële steun verlenen. Zo wordt dit jaar in december een kerstshow voor senioren 
uitgewerkt en in mei een sport- en dansevenement (Camping Cosmos) voor onze 
jongeren.

EVENEMENTENBELEID BUGGENHOUT : PROGRAMMA 2019
Briel-Kermis (1/06 en 2/06) met focus op plaatselijke betrokkenheid en optredens van 
•	Johnny's little drumsticks 
•	La Folie Jolie.

Opdorp-kermis (28/06 - 7/07) 
•	 jaarmarktmaandag (1/07) met live-optreden van Willy Sommers om 15 u.

Zomerse Donderdagen op het kerkplein in 't Centrum:
•	4/07 : TV-Oost
•	 11/07 : De Gies
•	 18/07 : Diaz
•	25/07 : De Nieuwe Martelaren
•	 1/08 : The Crumbles
•	8/08 : The Blue Tone Lypps
•	 15/08 : M-Band
•	22/08 : Hammertime
Zomerse Zaterdag (13/07) op de Pattatenmolensite te Opstal met optreden 

Buggenhout-kermis (31/08 - 1/09) 
•	zaterdag 31/08
•	 Jeuk
•	 Motown-band
•	 Guy Swinnen (ex-Scabs)

•	zondag 01/09
•	 winnaar Lokale Helden
•	 the Fake Band
•	 Peter Koelewijn

Opstal-Kermis (27/09 - 29/09) 
•	27/09 : kroegentocht in de Opstalse cafés met covergroepen
•	meer focus op de jeugd met Ketnetband, straatanimatie, circusartiesten en 's avonds volksbal met Gert en Geert

Zondag 8/12 zaal Nicolaas : medewerking aan Kerstshow voor Senioren met o.a. Luc Caals en Garry Hagger

De opdracht was: hoe gebruiken we een navigatietoestel voor sport? Hoe 
downloaden en opslaan? Hoe stippelen we een tocht uit? 

Enkele van de vele vragen die beantwoord werden op een infonamiddag rond 
creatief sportgebruik werden na een theoretische gedeelte ook in de praktijk 
omgezet. 

Een leerrijke infonamiddag gesmaakt door vele aanwezige leden. 

Johan Willaert

In de eerste lentezon vertrokken de leden van Okra Opdorp naar het Federaal 
Parlement voor een uitgebreid bezoek.

Na een toespraak van Volksvertegenwoordiger Leen Dierick was er een 
deskundige rondleiding aan kamer en Senaat met gids.

Vervolgens een lekker middagmaal en nadien op stap met onze gidsen Marc 
en Geert in het pittoreske gedeelte van onze hoofdstad.

Het was ten volle genieten van een prachtige dag!

Johan Willaert
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NIEUWE WIND IN HET JEUGDHUIS 
VAN BUGGENHOUT

We willen sterk inzetten op de kwaliteit 
van het jeugdhuis. Het moet duidelijk 
zijn dat er geen plaats is voor drugs in 
het jeugdhuis. Hiervoor gaan we te rade 
bij allerlei organisaties en instanties die 
ons hierbij kunnen helpen en bijstaan 
waar nodig. 

Concreet gaan we binnenkort de lokalen 
herschilderen, buiten orde scheppen 
en allerlei achterhaalde documenten 
opnieuw “up to date” maken. Er zal ook 
reclame gevoerd worden om de jeugd 
te laten kennismaken met de nieuwe 
wind die door Bobo waait. Iedereen 
die zich geroepen voelt mag zeker 
langs komen in ons jeugdhuis. Want de 
jeugd is de generatie van morgen!

Mieke Van Malderen  
Schepen van jeugd en cultuur

Samen met de jeugddienst en het 
enthousiaste Bobo-team gaan we dan 
ook alles stap voor stap onder de loep 
nemen en bijsturen, veranderen waar 
nodig. We willen terug gaan naar een 
levendig jeugdhuis waar alle jongeren 
terecht kunnen. Samen voor een 
meer verdraagzame, ecologische en 
ruimdenkende jeugd. Want jongeren 
kunnen meer dan alleen feesten 
en drinken, we willen dit duidelijk 
communiceren naar andere generaties 
toe. 

Zowel de verenigingen als de niet-
georganiseerde jeugd moeten bij 
ons een plaats vinden. We willen 
hen hiermee een plaats bieden om 
contacten te leggen, een veilige 
plaats waar ze terecht kunnen en 
hunzelf kunnen zijn. Er kunnen ook 
allerlei ontspannende activiteiten 
georganiseerd worden. Hierbij denken 
we aan workshops, themamomenten, 
fuiven,… 

Bobo is het jeugdhuis van Buggenhout dat 
we dringend willen aanpakken. Het geeft 
soms een verlaten en niet al te positieve 
indruk. Daarom gaan we samen, met de 
start van deze nieuwe legislatuur meteen 
alles eens grondig herbekijken.

Buggenhout is één van de 15 
gemeenten van Vlaanderen waar sinds 
1 april ook de meeste huishoudelijke 
plastic verpakkingen in de blauwe 
zak mogen. Denk maar aan 
yoghurtpotjes, botervlootjes, 
bakjes, schaaltjes, folies, 
tubes en zakjes. Er zijn 
een aantal uitzonderingen 
zoals bijvoorbeeld 
verpakkingen van 
gevaarlijke producten, 
emmers, regenponcho’s 
en laarzen. De oude 
PMD-zakken blijven 
onbeperkt geldig. De 
extra toegelaten plastic 
verpakkingen mogen 
ook in de oude blauwe 
zakken.

Deze nieuwe sorteerregels 
zijn eenvoudiger en gemakkelijker 
voor iedereen. Hierdoor komt er 
minder afval in de gele restafvalzak 
wat goed is voor het milieu en voor 
de portemonnee. Er wordt geschat 
dat hiermee 8 kg minder restafval per 
inwoner per jaar kan bekomen worden.

De verandering zit vanbinnen

Voor meer info kan je terecht op de website www.denieuweblauwezak.be

Primeur!
Samen recycleren we meer !
Sinds 1 januari 2019 zijn er ook nieuwe 
GFT-sorteerregels. Dat betekent dat 
niet alleen groenten en fruit, maar ook 

dierlijke bijproducten zoals vlees- en 
visresten, vaste zuivelproducten, 

bereide etenswaren en 
eierschalen toegelaten zijn in de 
groene GFT-container.

Ook voor textiel gelden 
er nieuwe regels. Naast 
herbruikbare kledij en 
schoenen, mogen nu ook 
versleten kledij, schoenen, 
handdoeken, lakens en 
andere stoffen via de 
textielcontainers ingezameld 
worden. Als kledij nog in 

uitstekende staat is, vergeet 
dan de kringloopwinkel niet. 

Hergebruik blijft de beste vorm van 
afvalpreventie!

Geert Hermans  
Schepen van Leefmilieu

Jan Stevens  
Voorzitter gemeenteraad 

Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

KOM CO2-VRIJ NAAR GEMEENTERADEN 
EN MAAK KANS OP EEN BELONING

“Waar een WIJ is, is een weg” stelden 
de voorzitters van de gemeenteraden 
van Dendermonde en Buggenhout. 
Samen pakken we uit met een nieuw 
initiatief voor meer duurzaamheid. 
Raadsleden, personeelsleden of 
bezoekers die CO2-vrij naar de 
gemeenteraad komen, maken 
kans op een beloning.

Bij de aanvang van de 
gemeenteraad zal elke 
aanwezige aankruisen 
op welke manier hij/zij 
naar de vergadering is 
gekomen. De voetgangers 
en fietsers maken dan een 
kans op een beloning. Het 
is de bedoeling deze actie 
maandelijks te herhalen.

Als eerste burgers van onze 
gemeente en stad vinden we het 
maar logisch dat we acties voeren 
tegen de CO2-uitstoot. Ongeveer 
iedereen heeft een mening, welnu, 

wij doen er wat aan. We 
kunnen op onze eigen 
manier iets in gang zetten 
en zeg nu eerlijk: het 
zijn toch de mensen van 
onze vergadering die het 
voorbeeld mogen geven.

Ik vind het belangrijk in 
onze bosgemeente dat 

we blijvend inzetten op de 
klimaatinspanningen. Mijn 

collega, Dirk Abbeloos vindt dat 
de stad Dendermonde ook het 

voortouw moet nemen. Dat wij 
hierin samenwerken is een duidelijk 
signaal dat we vanuit onze beide 
buurgemeenten op dit vlak misschien 
het startschot geven voor collega-
voorzitters van andere gemeenten 
en steden.

10 Mei 2019

50 jarig huwelijksjubileum  
van Maria Roels (+ 15-12-2015) & Robert Asselman.
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Joke, waar heb je Pierre voor de eerste keer ontmoet?

De exacte datum weet ik niet meer, maar ik ken wel nog  de omstandigheden. 
Ik was aanwezig in Buggenhout op een grote CD&V-meeting. Pierre was toen, 
net als ik, kandidaat. Ik merkte direct de grote dynamiek in Buggenhout. Ook 
het enthousiasme van Pierre zelf om zaken in beweging te zetten, werkte 
bijzonder aanstekelijk. Het is op die manier dat CD&V Buggenhout terug in 
de meerderheid is geraakt en Pierre burgemeester is geworden. We hebben 
dus samen al een hele weg afgelegd binnen de partij.

En jij Pierre, wat is jouw eerste herinnering aan Joke?

In 2008 kreeg ik een telefoontje van Joke waarbij ze mij vroeg op de lijst te 
staan voor de verkiezingen van 2009. Zij stelde mij een 16de plaats op de 
lijst van het Vlaams Parlement voor. We hebben samen campagne gevoerd 
en ik bewonderde haar. Wederzijdse sympathie en respect vormden vanaf 
dan een sterke band. In 2014 waren we weer van de partij voor het Vlaams 

Parlement en nu voor de derde maal.

Wat was je eerste indruk van Pierre?

Toen ik hem de eerste keer ontmoette, zag 
ik dat hij heel veel mensen enthousiast 

kan maken. Hij blijft steeds rustig maar 
weet zeer goed welke richting hij moet 

uitgaan. Hij doet dat altijd in overleg 
en betrekt veel mensen bij zijn 
verhaal. Dat enthousiasme en die 
passie, daarmee zet hij dingen 
in beweging en brengt dit 
gemakkelijk over op anderen. 
Wat hem bijzonder sterk maakt 
is zijn zachte, menselijke 
aanpak.

En Buggenhout? Ken je 
Buggenhout eigenlijk goed?

Ik ken Buggenhout best 
goed ja. Ik heb als bevoegde 
minister heel veel kunnen 
doen voor de gemeente. In 
het Buggenhoutbos is veel 
geïnvesteerd. We hebben 
daar onder andere heel wat 
extra bos aangelegd door 
nieuwe percelen aan te 
kopen en er te planten.

We hebben ook het nieuwe 
loopparcours gerealiseerd. 
En ik ben trouwens trotse 
meter van één van de 
Galloway-runderen die 
rondlopen aan het bos.

Ik ben er ook ooit eens geweest 
voor een live uitzending van 

MNM, vanuit een hoge boomhut. 
Je mag gerust zeggen dat dat mijn 

lievelingsplekje in Buggenhout is.

DUBBEL INTERVIEW MET

LIJSTTREKKER JOKE SCHAUVLIEGE &  
 BURGEMEESTER PIERRE CLAEYS

Interessant, wat is jouw lievelingsplek Pierre?

Ik zou durven zeggen dat Buggenhout in zijn geheel zoveel charme heeft. 
Het is overal aangenaam vertoeven tussen de mensen. Bovendien heeft elke 
deelgemeente zijn heel uniek verhaal.

En buiten Buggenhout dan?

Gerda, mijn vrouw, en ikzelf komen tot rust op het eiland ”Isle of Coll” in 
Schotland. Het heeft die typische rust en pracht van andere eilanden rond 
Groot-Brittannië, maar het is er iets zonniger (lacht).

Joke, wat is je ambitie na 26 mei?

Ambitie hangt samen met visie. We moeten ons de vraag stellen in welk 
Vlaanderen we na 26 mei willen leven. Ik wil een Vlaanderen waar er 
geen polarisatie is en waar mensen niet tegen elkaar worden 
opgezet. Waar politici niet met zichzelf bezig zijn. Een 
Vlaanderen waar het om de mensen gaat en op een 
redelijke manier naar oplossingen wordt gezocht.  
We moeten stap voor stap en in dialoog met 
mensen zaken in beweging zetten. Het is 
tijd voor de redelijkheid!

Tot slot, Wat wens je aan Pierre?

Ik wens aan Pierre dat hij altijd 
zichzelf blijft, dat hij het 
enthousiasme blijft uitstralen 
dat hij altijd heeft uitgestraald. 
En natuurlijk wens ik hem 
een zeer goede uitslag 
op 26 mei. Maar bovenal 
wens ik hem een goede 
gezondheid om de vele 
uitdagingen waarvoor hij 
staat tot een goed einde 
te brengen.

En omgekeerd Pierre?

Ik wens Joke veel succes 
in haar strijdvaardigheid 
om het menselijke 
aspect, waarvoor CD&V 
staat, te verdedigen en 
vorm te geven. Ik volg haar 
zinswijze. Redelijkheid, 
oplossingen, een positieve 
kijk op de toekomst, dat 
bindt ons binnen deze partij.

Kaï Van Nieuwenhove  
Bestuurslid

“Onze Pierre” staat op “haar” lijst, en dat is niet zomaar een toevalligheid. Joke Schauvliege en Pierre Claeys kennen 
elkaar reeds een hele poos. Net voor de verkiezingen leek het ons een goed moment voor een informeel dubbelinterview.
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SCHAKEL JE MEE MET ?

3

MILIEU, KLIMAAT EN MOBILITEIT
Naar een goed leven mét redelijke  

oplossingen voor milieu, klimaat en mobiliteit. 
Waar het goed leven is en het vlot bereikbaar  

is in een gezonde wereld. 

1

KOOPKRACHT EN JOBS
Naar een stijgende koopkracht en 

meer jobs in een innovatieve economie 
op mensenmaat. Iedereen aan de slag 
met 240.000 extra jobs, een goed loon 

én meer koopkracht voor de burger  
in een innovatieve en KMO  

vriendelijke economie. 

2

VEILIGHEID EN JUSTITIE
Naar veiligheid en justitie. 

Nabij, rechtvaardig en kordaat. 
Een schakel voor wie het goed 

meent, kordaat voor  
wie overtreedt.

SCH
AKEL

JE M
ET M

IJ 
M

EE?

SCHAKELT MEE

SCHAKEL JE MEE  
MET CD&V?

VU: M
arc Roman, K

oning Alb
ertl

aan 214, 9
000 G

ent. 

Verk
iezingsdru

kwerk m
ei 2

019. 

Niet o
p de openbare

 w
eg gooien.

PIERRE  
CLAEYS 
Vlaam

s parlem
ent

9

1

3

MILIEU, KLIMAAT EN MOBILITEIT
Naar een goed leven mét redelijke  

oplossingen voor milieu, klimaat en mobiliteit. 
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1

KOOPKRACHT EN JOBS
Naar een stijgende koopkracht en 

meer jobs in een innovatieve economie 
op mensenmaat. Iedereen aan de slag 
met 240.000 extra jobs, een goed loon 

én meer koopkracht voor de burger  
in een innovatieve en KMO  

vriendelijke economie. 

2

VEILIGHEID EN JUSTITIE
Naar veiligheid en justitie. 

Nabij, rechtvaardig en kordaat. 
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meent, kordaat voor  
wie overtreedt.

SCH
AKEL

JE M
ET M

IJ 
M

EE?

SCHAKELT MEE

SCHAKEL JE MEE  
MET CD&V?

VU: M
arc Roman, K

oning Alb
ertl

aan 214, 9
000 G

ent. 

Verk
iezingsdru

kwerk m
ei 2

019. 

Niet o
p de openbare

 w
eg gooien.

PIERRE  
CLAEYS 
Vlaam

s parlem
ent

9

2 3

MILIEU, KLIMAAT EN MOBILITEIT
Naar een goed leven mét redelijke  

oplossingen voor milieu, klimaat en mobiliteit. 
Waar het goed leven is en het vlot bereikbaar  

is in een gezonde wereld. 

1

KOOPKRACHT EN JOBS
Naar een stijgende koopkracht en 

meer jobs in een innovatieve economie 
op mensenmaat. Iedereen aan de slag 
met 240.000 extra jobs, een goed loon 

én meer koopkracht voor de burger  
in een innovatieve en KMO  

vriendelijke economie. 

2

VEILIGHEID EN JUSTITIE
Naar veiligheid en justitie. 

Nabij, rechtvaardig en kordaat. 
Een schakel voor wie het goed 

meent, kordaat voor  
wie overtreedt.

SCH
AKEL

JE M
ET M

IJ 
M

EE?

SCHAKELT MEE

SCHAKEL JE MEE  
MET CD&V?

VU: M
arc Roman, K

oning Alb
ertl

aan 214, 9
000 G

ent. 

Verk
iezingsdru

kwerk m
ei 2

019. 

Niet o
p de openbare

 w
eg gooien.

PIERRE  
CLAEYS 
Vlaam

s parlem
ent

9

3

PIERRES SCHAKELPUNTEN
Integratie is een zekerheid om de

toekomst een kans te geven.
Extreme standpunten leiden tot agressie

en hypothekeren onze welvaartstaat.
Populisme dient de persoon die het propageert,  

laat je niet beetnemen en volg je hart.

Een stimulans geven
aan onze industrie om
klimaatvriendelijk en

milieubewust te investeren
en producten te creëren.

2
Fietsers, voetgangers en auto’s

samen een kans geven. Een sterk
mobiliteitsplan dringt zich op.

3

Aan bijkomende
belastingen heeft

niemand een boodschap.

1

GEERTS SCHAKELPUNTEN
Met gezond verstand en voeten op de grond zoek ik  

steeds naar haalbare oplossingen voor iedereen.  
Het is de weg van de redelijkheid die ik 
samen met uw steun wil bewandelen.

Duurzame mobiliteit met
aandacht voor meer en beter

openbaar vervoer in combinatie
met fietstrajecten.

2
Integraal veiligheidsbeleid met

aandacht voor brandpreventie en
wijkwerking van politiediensten,

zichtbaar en dichtbij.

3

Innovatief energiebeleid. Durven 
investeren in waterstoftechnologie 
zowel voor de energiebehoeften 
van woningen en bedrijven als 

voor een milieuvriendelijk 
wagenpark.

1
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EFFECTIEVE LIJST
NAAM EN VOORNAAM M/V LEEFTIJD GEMEENTE 

1. PEETERS KRIS M 57 ANTWERPEN

2. FRANSSEN CINDY V 43 OUDENAARDE

3. VAN KEMSEKE PETER M 47 VILVOORDE

4. DE KEYSER JAN M 53 OOSTKAMP

5. BALFOORT BRIGITTE V 57 BRUGGE

6. MOULIGNEAU BRIGITTE V 52 HAACHT

7. LUTUMBA NDOY AMINA V 38 DILBEEK

8. KABLAN BEKIR M 23 TESSENDERLO

9. VAN EYKEREN TREES V 42 ASSENEDE

10. DE BETHUNE JEAN M 59 KORTRIJK

11. BELET IVO M 59 HASSELT

12. THYSSEN MARIANNE V 62 OUD-HEVERLEE

OPVOLGERS
NAAM EN VOORNAAM M/V LEEFTIJD GEMEENTE 

1. VANDENKENDELAERE TOM M 34 ROESELARE

2. MARIS LIESBETH V 31 HOUTHALEN-HELCHTEREN

3. DE VOLDER JAN M 51 ANTWERPEN

4. KAMOEN CHARIS V 48 HOOGSTRATEN

5. CLAESEN LIESBETH V 51 KEERBERGEN

6. VAN DE VIJVER MARC M 57 BEVEREN

7. TOBBACK KAREL M 57 PUURS - SINT-AMANDS

KANDIDATENLIJST EUROPA  
EUROPEES PARLEMENT

KANDIDATENLIJST 2019
1. SCHAUVLIEGE Joke

2. BOTHUYNE Robrecht

3. VAN PETEGHEM Vincent

4. DE RUDDER Maaike

5. TAELDEMAN Valerie

 6. BEULENS Katrien

 7. VERSCHELDEN Ann

 8. PARDON Paul

 9. CLAEYS Pierre

 10. SMAGGHE Simon

 11. VAN de VIJVER Ase

 12. VAN VAERENBERGH Johan

 13. CNUDDE Lieven

 14. BEECKMAN Anja

 15. AYDINLI Ismail

 16. VAN PUYENBROECK Maaike

 17. VAN OVERMEIRE - DE MEY Dominique

 18. VAN QUICKELBERGHE Simon

 19. VAN KAER Yari

20. VANDENHOUCKE Joris

1. DE ROO Stijn

2. EL MOUSSAOUI Saloua

3. SCHEIRLINCKX Katelijne

4. DE GREVE Patrick

5. LIETAR Brecht

 6. SMET Filip

 7. DE SCHRIJVER Steven

 8. SERGEANT Ellen

 9. VAN SCHOOTE Brigitte

 10. DE MUYNCK - DE BAETS Magda

 › Opvolgers

OOST-VLAANDEREN 
VLAAMS PARLEMENT

21. GEIRNAERT Lies

 22. DE SMET Charlotte

 23. NKUNDAKOZERA UWASE Laure

 24. MANNAERT Dieter

 25. VAN der GUCHT Ann

 26. MARTENS Kim

27. VERMEULEN Jan

11. DE KERPEL Marijke

12. VAN de VEERE Hendrik

 13. DECATELLE Kim

 14. DERDER Isabelle

 15. DE CUBBER Robin

 16. THIENPONT Filip

OOST-VLAANDEREN 
KAMER

1. DE CREM Pieter

2. DIERICK Leen

3. VERCAMER Stefaan

4. UYTTERSPROT Ilse

5. ÖZTÜRK Eda

 6. HUYLENBROECK Johanna

 7. VAN ONGEVAL Thomas

 8. VAN der MYNSBRUGGE Jef

 9. HERMANS Geert

 10. MICHAUX Ignace

 11. DE SMET Griet

 12. LAMBERT Steven

 13. VERSCHELDE Delphine

 14. DE BOM Maaike

 15. VERVAET Chris

 16. DE WILDE Elsy

 17. COSIJNS Sally

 18. ROEGIERS Sven

 19. COENS Isolde

20. DE POTTER Jenne

 › Opvolgers
1. BRIERS Jan

2. BAETEN Lore

3. DE NUL Jan

4. DE CEUNINCK Koenraad

5. POLFLIET Laura

 6. VERTÉ Els

 7. PIENS Leen

 8. WAEYTENS Sara

 9. MORREELS Noël

 10. DE BUCK Frederik

11. LOETE Koen
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CLAEYS Pierre

Actief als schepen van financiën, lokale 

economie en toerisme in Dendermonde, 

is een nieuw gezicht op de lijst voor het 

Vlaams parlement. 

In Dendermonde is Dieter bekend als 

gedreven ondernemer met een grote 

betrokkenheid bij het verenigingsleven. 

‘Het is dankzij mijn gedrevenheid dat CD&V 

mij oppikt en een kans geeft in Vlaanderen. 

Met de steun van de kiezer hoop ik ook 

daar mensen te enthousiasmeren zoals ik 

dat ook lokaal doe’ bevestigt Mannaert 

zijn ambitie.

Dieter Mannaert
Vlaams Parlement24

Ik heb van onze partij de unieke kans gekregen 
om de Europese uitdaging aan te gaan vanop 
de 2de plaats. Ik heb hier geen seconde over 
getwijfeld. Meer en meer worden beslissingen, 
die een impact hebben op ons dagelijks leven, 
op Europees niveau genomen. De thema’s 
die ik reeds jaren opvolg, raken dan ook die 
Europese context: hormoonverstorende 
stoffen, gezondheid, armoedebestrijding, 
welzijn op het werk,...
Zowel als parlementslid of als schepen, heb ik de 
zorg voor de medemens, de meest kwetsbaren 
steeds behartigd volgens de principes: zien, 
oordelen en handelen. Die overtuiging neem ik 
nu mee naar Europa:
Voor een toekomstgericht Europa, dat wereldwijd 
het voortouw neemt met een slimme economie, 
door innovatie en klimaatbescherming.

Voor een sociaal Europa dat mensen perspectief biedt op vooruitgang, onze levenskwaliteit vergroot en nog forser inzet op sociale veerkracht, zodat niemand achter blijft.
Voor een beschermend Europa dat onze veiligheid in de hand neemt en stabiliteit brengt, niet met gesloten grenzen, wel door de handen in elkaar te slaan.
Kortom, wij willen Europa terug aan de mensen geven.

Samen met onze Europees lijsttrekker Kris Peeters en onze andere talentvolle kandidaten ben ik enorm gemotiveerd om deze uitdaging aan te gaan.

Cindy Franssen
Europees Parlement2
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 “Beste inwoners van Buggenhout,

Pierre Claeys en Geert Hermans haalden in Buggenhout 
met de lokale verkiezingen een schitterende score! 

Wij slaan nu de handen in elkaar om Buggenhout, 
Dendermonde en de ganse regio nog meer een stem te 
geven in Brussel!

Dankzij uw stem kunnen wij meer energie geven voor 
Buggenhout!”

naam:  

adres: 

e-mail: 

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

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 activiteitenBekijk alle foto’s van activiteiten op 

buggenhout.cdenv.be/fotos

Beste allemaal,

Het is zo ver,   
we bewandelen de weg naar een nieuwe 
dienstverlening in onze gemeente.

Iedereen heeft een boekje ontvangen 
om wegwijs te raken in onze nieuwe 
aanpak in de gemeentediensten.

Tot nu toe liepen back office en front office door elkaar. Een 

medewerker concentreerde zich op een dossier maar kon 

ten allen tijden aangesproken worden, waardoor het dossier 

eventjes op zij gelegd werd en daarna, na het gesprek met de 

burger, weer verder ter studie genomen werd. 

Soms verloor men daardoor ook tijd om de draad weer op te 

nemen.

Wij beseffen allemaal dat dit eerst en vooral stresserend was 

voor u maar ook voor ons. 

Het was ook zo dat u niet altijd wist waar naartoe en wie u 

moest aanspreken. De indeling was een beetje verwarrend.

Vanaf nu bewandelen we een andere piste.

Iedereen die in “Het Gemeentehuis” (vroeger ACC) 

binnenkomt wordt ontvangen aan de centrale balie door een 

onthaalteam.

Hier kan u terecht voor informatie en afspraken en wordt u 

desgevallend doorverwezen naar één van onze spreekruimtes 

of themabalies.

Het onthaalteam beantwoordt eveneens mails en telefoons.

Ook kan je thuis in vele gevallen het digitaal loket gebruiken.

Er is eveneens een snelbalie en hiervoor staat het onthaalteam 

in. Daar kan u producten afhalen zonder afspraak. (vb.een 

reispas, afvalkalender,…)

In “Het Gemeentehuis” hebben we de themabalies of 

spreekruimtes. 

De ondersteunende diensten bevinden zich in het “AC” 

(vroeger OCMW) en daar hoeft u niet meer te gaan.

Wanneer de ondersteunende diensten een afspraak hebben 

dan heeft die plaats in “Het Gemeentehuis” en niet meer in 

het “AC”.

U ziet het, wij zijn er voor u!

•	Efficiënt werken door de scheiding van front (themabalies 

of spreekruimtes) en back office.

•	U heeft altijd een aanspreekpunt dank zij het digitaal- of 

onthaalloket.

•	Hierdoor hebben we ook de tijd om uw dossier grondig voor 

te bereiden en dit dankzij het nieuwe afsprakensysteem.

•	U kan zelf producten aanvragen op om het even welk 

moment via het digitaal loket. Enkele klikken en het belandt 

ofwel in uw mailbox, ofwel kan u het afhalen aan de snelbalie.

•	Nieuwe openingsuren zijn nu ook van toepassing. Op 

woensdagmiddag kan u langskomen met de kinderen om 

bijvoorbeeld een Kids-ID aan te vragen.

•	Met de ticketzuil wordt u naar de juiste balie verwezen en 

u weet perfect wanneer het uw beurt is voor de afspraak.

•	Eveneens kunnen producten van de sociale dienst, thuiszorg 

en vrije tijd in “Het Gemeentehuis” afgehandeld worden.

U bent belangrijk, misschien tot binnenkort? 

Vriendelijke groeten,

Pierre Claeys 
Burgemeester

SCHAKELT MEE

Geert Hermans
Kamer

Charlotte De Smet
Vlaams Parlement

Dieter Mannaert
Vlaams Parlement

Leen Dierick
Kamer

Pierre Claeys
Vlaams Parlement

Buggenhout – Lebbeke – Dendermonde
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