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•	Personenbelasting	stabiel

•	Onroerende	voorheffing	ongewijzigd

•	Afbouw	leningsschulden	met	4,3	miljoen	Euro

•	12	miljoen	nieuwe	investeringen:

Ambitieuze	Meerjarenplanning

 y Investeringen	in	een	adequaat	fietsbeleid
 y Vernieuwen	van	riolering	en	bovenbouw	in	een	groot	aantal	straten

 y Aanleg	van	nieuwe	voetpaden	in	heel	wat	straten
 y Beveiliging	van	schoolomgevingen

 y Relighting	van	sporthal,	WZC	en	Muziekacademie
 y Opstarten	vergroeningsprojecten

 y Herinvoeren	mantelzorgpremie
 y Verhoging	infrastructuursubsidies	voor	verenigingen

 y Indexatie	van	de	subsidies	voor	verenigingen

editie januari 2020



Namens de ganse ploeg  
Armand De Raedt 

Voorzitter CD&V Buggenhout

•	zondag	26	januari	2020:  
Nieuwjaarsreceptie in parochiaal centrum Nicolaas  
> Gastspreker federaal volksvertegenwoordiger Leen Dierick

•	woensdag	12	februari	2020: Ledenvergadering 
(toelichting beleidsplannen) in parochiaal centrum Nicolaas

•	zaterdag	28	maart	2020: Garageverkoop in samenwerking met Femma, 
ACV, KWB, Pasar en het ‘t Middelpunt

•	zondag	28	juni	2020: Ledenreis naar Gent

•	zaterdag	15	augustus	2020: Jaarlijks 
ledenfeest  
in “Hof Ter Beucken”

•	zondag	11	oktober	2020: Zevende 
mosselfestijn in parochiaal centrum Nicolaas

Beste	inwoner	van	den	Briel,	van	Buggenhout-centrum,	van	Opdorp	en	van	Opstal

Met fierheid stellen we jullie onze ambitieuze beleidsdoelstellingen voor de volgende vijf jaar voor.

We houden ons aan onze verkiezingsbeloften!

De schuld wordt verder afgebouwd, de personenbelasting en de onroerende voorheffing blijven 
onveranderd en verder blijven we investeren in een groen, veilig en leefbaar Buggenhout.

Namens het bestuur wensen we jullie een gezond en succesvol 2020 toe!

•	Op 2 oktober 2019 bezochten we met 
60 senioren de manège “’t Hoefijzer” 
in Opstal.

•	Op 13 oktober 2019 serveerden 
we aan meer dan 500 aanwezigen 
mosselen en vol-au-vent tijdens ons 
zesde mosselfestijn in het Parochiaal 
centrum Nicolaas.

Proficiat aan de meer dan 50 
medewerkers die voor een vlekkeloze 
organisatie zorgden. 

Bedankt voor jullie aanwezigheid en 
steun.

•	Op 24 november 2019 werden 
de Buggenhoutse mantelzorgers 
bedankt voor hun inzet tijdens de 
Dag van de mantelzorg in “De Pit”

Gastsprekers:

•	Schepen van sociale zaken Nadine 
Sertijn

•	Mevr. Marjan Staelens van Samana

•	Mevr. Virigie Van Mol van Goed leven

•	Lise-Marie Van Den Bossche 
student Thomas More Mechelen

•	Op 27 november waren de dames 
van Vrouw en Maatschappij al druk 
in de weer met de voorbereidingen 
voor de kerstperiode, met een 
mooi kerststuk en/of een originele 
kerstkrans als resultaat.

•	Vrouw en Maatschappij organiseerde 
op zaterdag 19 oktober 2019 de 
theatervoorstelling “Charlotte” in het 
theatercafé “De Pallieter” in Opstal.

U	bent	van	harte	welkom	op	onze	volgende	activiteiten	in	2020

Jaaroverzicht	

2019

2 de Lantaarn | Januari 2020



VERENIGING	IN	DE	SPOT	:	

35	jaar	Samana	Opstal

Weten jullie nog hoe het destijds gestart is? 
Godelieve: 
Ja, in het centrum bestond Ziekenzorg al en in 1984 
zijn wij onder impuls van pastoor Van Royen in 
Opstal ook begonnen. De eerste vier jaar onder het 
voorzitterschap van Clementine Van der Hasselt, 
je weet wel de moeder van Bea Van den Broeck, en 
in 1988 heeft Irène Eeckhout overgenomen. 

Sinds 2000 was Wiske Ceulemans voorzitter en 
vanaf dit jaar is het Annie Clincke. 

Bij een 35 jarig bestaan mag er toch van een 
succesverhaal gesproken worden? 
Wiske en Annie: 
Ziekenzorg Opstal werd een succesverhaal en 
dat is het nu als Samana nog! Een succesverhaal 
in een succesparochie! Opstal heeft een eigen 
mentaliteit al sinds zijn ontstaan als parochie, wat 
verder van het centrum en vaak ook wat vergeten. 
Daardoor waren de mensen hier wat meer op 
elkaar aangewezen en vormen ze een heel hechte 
gemeenschap. Een Opstallenaar is een optimist, 
een enthousiasteling ook. We gaan ervoor, we 
houden vol, op ons kan je rekenen. We doen het 
samen. Weinig parochies kennen zo’n bloeiend 
verenigingsleven als Opstal. Het doel van al die 
verenigingen is hetzelfde: mensen bij elkaar 
brengen. Wat er op het programma staat is van 
minder belang dan het feit dat we gezellig kunnen 
samenzijn, kletsen en een pint drinken. Bij 
ziekenzorg, nu Samana, is dat niet anders: mensen 
houden eraan samen te komen met velen! 

Samen komen met velen, wat mogen we ons 
daar bij voorstellen? 
Godelieve:
Op onze activiteiten zijn er doorgaans tussen de 
75 en de 110 aanwezigen! 

Een grote groep mensen die gedragen wordt door 
een twintigtal kernleden. 

Kernleden, zijn dat de leden van het bestuur? 
Wiske en Annie:
Er zijn ongeveer 20 mensen in onze kern. Dat zijn 
mensen die het in zich hebben voor anderen te 
zorgen. 

Zij gaan op bezoek bij mensen die nood hebben 
aan contact. Ze nodigen mensen uit voor onze 
activiteiten en niet met een briefje in de bus, 
maar wel met een huisbezoek waar uiteraard een 
babbeltje bij hoort. 

Organiseren jullie veel activiteiten? 
Godelieve:
Jaja, we vieren Nieuwjaar, carnaval, Pasen, 
Kerstmis en Nationale Ziekendag! We trekken 
er soms op uit naar de boskapel op bedevaart, 
we gaan ook op weekend. We gaan naar een 
schlagerfestival of naar de kaasboerin en als er 
al eens een maand is zonder activiteit komen we 
gewoon samen in ons Samana-café! 

Twee keer per jaar organiseren we een 
vormingsnamiddag met een spreker. Activiteiten 
genoeg, zoals je ziet!

Op welke manier onderscheidt Samana zich 
van andere verenigingen? 
Wiske en Annie: 
1. We werken voor een specifieke doelgroep, 
chronisch zieken en alleenstaanden. 

2. We willen laagdrempelig werken. Iedereen 
moet aan de activiteiten kunnen deelnemen. 

3. Bij Samana is iedereen gelijk! We maken geen 
onderscheid, arm of rijk, geletterd of niet, dat 
speelt allemaal geen enkele rol! We zijn gewoon 
allemaal mensen onder elkaar! 

4. Wij worden gesteund door CM maar staan 
open voor iedereen, zonder enige bevoordeling 
van CM-leden. Anderzijds verloochenen wij onze 
christelijke roots niet en vieren wij eucharistie 
met Kerstmis en Pasen. Op die momenten vragen 
wij respect. 

Krijgen jullie enkel van CM steun? 
Godelieve: 
We krijgen steun van CM en ook van de gemeente! 

We halen ook middelen uit onze tombola waarbij 
we de laatste keer wel 900 boekjes verkocht 
hebben! En daarnaast moeten we alle mensen 
bedanken die in ons Samana-café iets komen 
drinken. 

Samengevat zou je kunnen zeggen dat we 
gesteund worden door veel mensen die een warm 
hart hebben en het zorgen voor zieken belangrijk 
vinden! 

En de toekomst? 
Wiske en Annie:
Verder doen zoals we bezig zijn denk ik!

Onze werking loopt goed, dan hoef je niets 
te veranderen. Misschien hier en daar een 
kleinigheid aanpassen? 

“Never change a winning team” zeggen ze in de 
sportwereld!

Dames, hartelijk dank voor jullie enthousiasme 
en de grote inzet!

Veel succes! 

De vereniging die 35 jaar geleden 
begon als ‘Ziekenzorg Opstal’ 
viert nu haar 35 jarig bestaan als 
Samana Opstal.
Wij spraken met ex-voorzitter Wiske 
Ceulemans, voorzitter Annie Clincke en 
secretaris Godelieve Bosman.

 
Pol Verest 

Bestuurslid

Woensdag 2 oktober waren 65 
senioren op bezoek in ’den Opstal’.

We verzamelden in de Manège ’t 
Hoefijzer. 

Doel van dit bezoek: 
kennis maken met wat 
er in onze gemeente 
aanwezig is aan 
mogelijkheden rond 
ontspanning.

Velen waren verwonderd 
dat deze accommodatie 
zo een uitgebreid 

aanbod biedt voor de paardensport en 
al wat er bij hoort.

CD&V	Senioren	
Buggenhout

Na een lekker stukje taart met koffie 
kregen we een rondleiding in dit grote 
complex waar er een bedrijvigheid van 
allerlei disciplines met en rond paarden 
te zien was.

In de cafetaria (feestzaal) werden we 
vergast op een pintje en broodjes. 
Na een gezellige babbel zijn we een 
ervaring rijker en kijken we uit naar een 
volgende activiteit.

Jef Verhelst 
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Uitstap	naar	Philippine/Breskens	
Leden van Okra Opdorp genoten van een culinaire uitstap naar Philippine, de 
mosselstad van Zeeuws-Vlaanderen.

Bezoek	aan	Technopolis	Mechelen
Wetenschap, communicatie, technologie, vele nieuwe uitdagingen, geef toe: de 
ontdekkingen gaan in de voorbije decennia verbazingwekkend snel vooruit.

Technopolis geeft een duidelijk beeld 
waarbij de klemtoon vooral ligt op 
‘leerrijk zelf doen’ met als doelstelling: 
respect voor mensen, milieu en hun 
ruime omgeving. Een namiddag vol met 
interessante belevenissen

Johan Willaert  

Okra	Opdorp

Na een bezoek aan de Heilige Barbara-kerk in Breskens met zijn onvoorstelbaar 
mooie houtsculpturen, eindigde de reis aan de vissershaven met een frisse pint 
en een gezellige babbel.
‘Gesmaakt’ door iedereen!
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Onze jaarlijkse actie ”Veilig 
Schoolbegin” is intussen gekend 
in Buggenhout. Bij de start van 
elk schooljaar proberen we aan 
de hand van onze affiches de 
weggebruikers attent te maken 
op het feit dat er - na een 
welverdiende zomervakantie 
- opnieuw veel schoolgaande 
kinderen en jongeren zich 
begeven in het verkeer. 

Bij de opmaak van het 
meerjarenplan zagen we de 
kans om ons engagement voor 
een veilig schoolverkeer nog 
wat kracht bij te zetten. De 
uitrol van een ”Octopusplan” 
was voor ons een prioriteit. 

Jong	CD&V	gaat	voluit	voor	een	veilig	schoolverkeer
We zijn fier dat onze partij 
in haar meerjaren planning 
resoluut kiest voor veilig 
schoolverkeer. Er zal komende 
legislatuur fors geïnvesteerd 
worden in de omgeving van 
elke school in Buggenhout. 
We maken ze veiliger en 
toegankelijker voor zwakke 
weggebruikers. 

De bekende Octopus zal 
dus ook in het Buggenhouts 
straatbeeld opduiken. 
Bovendien kunnen we voor 
deze investeringen beroep 
doen op Vlaamse subsidies. 

We zorgen dus voor een 
update en verfraaiing van 
de verkeerssignalisatie en 
nemen kleine infra structurele 
maatregelen zonder de 
financiën van de gemeente 
extra te belasten. 

Slim investeren in de toekomst, 
daar willen we voor gaan.

Jonathan Van Dooren  
Fractieleider

Tijdens het bespreken van 
de meerjarenplanning is ook 
GC De Pit aan bod gekomen. 
Het gebouw staat daar al 
enkele jaren en hier en daar 
zijn herstellingswerken nodig. 
Zo gaan we de zetels in de 
zaal vernieuwen, nieuwe 
verlichting aanbrengen, 
regenwater aansluiten op het 
sanitair, de podiumdoeken 
vervangen,... Ook op gebied 
van sportbeleving gebeuren 
enkele ingrepen. Hiermee 
willen te volle inzetten op 
ons GC en de sporthal. 
We willen mensen laten 
deelnemen aan sport, cultuur, 
vrijetijdsactiviteiten.

Een speelweefselplan is een 
netwerk van autoluwe of 
autovrije fiets- en looproutes 
in een bepaalde buurt of wijk, 
aangevuld met ‘speelimpulsen’ 
onderweg. We brengen eerst 
in kaart waar kinderen spelen, 
waar ze naar school gaan, 
waar ze vriendjes ontmoeten, 
waar ze op ontdekkingstocht 
gaan… We bekijken dan 
welke ingrepen er wenselijk 
zijn, op welke manier we de 
veiligheid langs die routes 
kunnen verbeteren, waar er 
nood is aan extra speelruimte. 
Door de zones waar vaak 
kinderen komen veiliger en 
aantrekkelijker te maken, 
stimuleren we hen meer buiten 
te spelen. Bovendien worden 
ze zo meer ‘zelfstandig mobiel’ 
in de gemeente.

Mieke Van Malderen  
Schepen van jeugd en cultuur

Er wordt vaak gefeest in onze gemeente, 
wat zeker kan en mag. Maar de ervaring leert 
ons dat er soms nog kleinigheden verkeerd 
lopen. Het is natuurlijk niet te onderschatten, 
zo’n evenement organiseren en alles in 
goede banen leiden. Soms worden er zaken 
over het hoofd gezien. Daarom willen we de 
fuifbox introduceren. Deze box kan worden 
uitgeleend aan de verenigingen die een fuif/
evenement organiseren. Hierin zit ondermeer 
een draaiboek, een EHBO kit, fluovest, kassa, 
valsgelddetector, decibelmeter,... Hiermee 
willen we al het noodzakelijke materiaal 
compleet aanbieden om een fuif nog beter 
te laten verlopen. Er zijn al verschillende 
gemeenten die zo’n fuifbox hebben en dit 
met positief resultaat.

TIP: Wanneer er een evenement 
georganiseerd wordt dient men steeds 
goed na te gaan wat er verwacht wordt in 
verband met veiligheid. Bij twijfel kan er 
steeds vooraf contact opgenomen worden 
met de jeugddienst, dit om verwarring en 
misverstanden te voorkomen.

Fuifbox

Vroeger moest men als 
persoon in armoede zelf aan 
de balie aangeven dat hij/zij 
het niet breed had. Dit was 
een grote drempel maar is nu 
ook meteen verleden tijd. 

Met het UiTPAS-systeem 
krijgt iedereen een kaart. Het 
verschil zit in een klein bolletje 
die op de kaart staat waardoor 
de tarieven ook meteen 
worden aangepast 
aan de kassa. Met 
de UiTPAS-kaart 
kan je ook punten 
sparen en deze dan 
later omruilen voor 
een korting, cadeau of 
andere voordelen. 

De punten spaar je bij de 
baliemedewerker of aan 
de UiTPAS-zuil. Je kan 
punten sparen en ruilen in 
de hele UiTPAS Regio Dender, 
maar ook in alle andere 
gemeenten in Vlaanderen en 
Brussel waar de UiTPAS al 
werd gelanceerd. 

Het kansentarief is enkel 
binnen de eigen UiTPAS regio 
geldig. 

Een éénmalige aankoop van 
de UiTPAS aan €5 volstaat, (€2 
als je jonger bent dan 18) en 
deze pas blijft steeds geldig. 

MIA’s	en	UiTPAS

Heb je een beperkt inkomen? 
Dan kan je een UiTPAS met 
kansentarief aanvragen. Laat 
het OCMW een berekening 
maken of je in aanmerking 
komt voor een UiTPAS met 
kansentarief. Zo betaal je 
minder voor uitstapjes in je 
vrije tijd of op school: €1,5 per 
activiteit van een halve dag 
en €3 per activiteit van een 
hele dag of slechts 25% van 

de prijs bij een meerdaags 
aanbod. 

We gaan van start 
met enkele partners 
waaronder onze 
eigen diensten, De 
Taalkom, VZW Samen, 
Slaatje Praatje, Rap op 
Stap, VZW Eindelijk, 
VZW Avalon en MFC 
Capelderij. 

Het is de bedoeling dat later 
nog andere verenigingen 
aansluiten.

Samen kunnen we zo in onze 
gemeente werken aan een 
mooi cultuuraanbod met 
de mogelijkheid om voor 
iedereen in onze gemeente 
een aanbod te voorzien.

De UiTPAS wordt binnenkort ook in onze 
gemeente aangeboden in plaats van de 
vrijetijdspas. Hiermee willen we elke inwoner 

aansporen om deel te nemen aan cultuur, maar ook de 
drempel verlagen voor zij die het niet zo breed hebben. 
(Mensen In Armoede)

Inzetten	op	de	Pit

Van	speelweefselplan	tot	kindvriendelijke	gemeente
We stimuleren kinderen om 
meer buiten te spelen, maar 
dat werkt ook aanstekelijk 
voor volwassenen. Zo komen 
zij zelf meer op straat, leggen 
ze sociale contacten met 
buurtbewoners, passen ze 
hun verkeersgedrag aan… De 
wijk wordt op die manier een 
veel aangenamere plek om te 
wonen.

Bij het (her)invullen 
van publieke ruimte 
worden kinderen en 
jongeren zelden écht 
betrokken. Uniek aan 
het concept van de 
speelweefselplannen 
is dat men net wél 
vertrekt vanuit 
het perspectief 
van kinderen en 
jongeren. Via een 
intensief participatieproject 
met terugkoppelmomenten 
vragen we hen naar hun 
ervaringen, inzichten en 
meningen. We zien hen als 
gelijkwaardige partners, naast 
volwassenen wijkbewoners 
en professionals. Die 
professionals komen overigens 

uit diverse diensten: mobiliteit, 
jeugd, sport, samenleven, 
buurtregie, inspraak… En net 
die interdisciplinaire aanpak 
biedt een grote meerwaarde.

Dit is dan ook meteen de aanzet 
naar een kindvriendelijke 
gemeente. Dit label hopen 
we eind van de legislatuur te 
behalen. Hier kan men namelijk 

niet elk jaar instappen. 
Het vraagt daarnaast nog 
bijzonder veel inspanningen 
van de gemeente. We gaan 
hierbij nog een stap verder. 
Kindvriendelijkheid gaat over 
alle levensdomeinen en dus 
alle beleidsdomeinen.

Naast de speelpleinen zal ook het skateterrein 
aangepakt worden. Dit willen we realiseren in 
samenspraak met de skaters zelf. Zo kunnen 
we een aanbod op maat aanbieden. We willen 
in overleg gaan met hen, jongeren inspraak 
geven, hen laten meedenken over hoe we het 
kunnen aanpakken, wat de noden zijn... We 
vinden het belangrijk dat alle jongeren een 
plaats vinden in onze gemeente, waar ze zich 
ten volle kunnen ontwikkelen en amuseren.

Skateterrein



 Beste mantelzorgers,

Via deze weg willen we jullie graag laten weten hoeveel jullie voor de hulpbehoevende mensen betekenen. Mantelzorg kan op veel manieren ingevuld worden, maar één ding hebben alle mantelzorgers gemeen: ze zetten zich vrijblijvend in voor iemand. 
Mensen die door een ongelooflijke, onzekere periode gaan in een achtbaan van emoties met pijn, woede, verdriet en diepe angsten.
Wat jullie allemaal doen met zoveel energie, liefde en toewijding voor deze mensen is echt ongelooflijk! Jullie staan altijd klaar met een luisterend oor, begrip en liefdevolle aandacht. Respect hoor! Want het is lang niet altijd even gemakkelijk. Familie en vrienden zien jullie als een inspirerend voorbeeld van vriendelijkheid, zorgzaamheid, behulpzaamheid enz. Dank je wel voor wie jullie zijn en wat jullie doen, altijd recht uit het hart en nooit omdat het moet, voor jullie geduld, liefde en tijd. Voor het dragen van zoveel verantwoordelijkheid. Echt, blijf dit alsjeblieft doen!   Want jullie inzet en volharding is van onschatbare waarde!

Een oprechte dank u wel namens zowel het Gemeentebestuur als mezelf.

Onze dank gaat vooral uit naar de sprekers: Marjan Staelens Van Samana en Virigie Van Mol van Stichting Gewoon Leven. Deze twee ongelooflijke dames gidsten ons door de wereld van de Mantelzorg. Het ganse gebeuren werd opgefrist met een intermezzo door de lokale rockgroep The Crumbles.
Tot slot wil ik eindigen met een positieve noot. Begin 2020 wordt de mantelzorgpremie opnieuw een feit, er werden budgetten vrijgemaakt en goedgekeurd tijdens de begroting.
Ik wens op mijn beurt iedereen een gelukkig, warm, gezellig, liefdevol, en vooral een gezond nieuw jaar.

Met genegen groeten

Nadine Sertijn  
Schepen

Dag	van	de	mantelzorg	24	november	2019
“Want	zorgen	doe	je	samen”

Gezien de budgettaire toestand van het 
verleden was de opmaak van het budget en 
meerjarenplan voor de volgende 6 jaar een 
grote uitdaging voor ons nieuw bestuur.

We hadden de intentie om de belastingen zo 
miniem mogelijk te verhogen, maar toch de 
mogelijk te hebben verder in onze gemeentelijke 
infrastructuur en diensten te blijven investeren.

We zijn er namelijk in gelukt zonder de 
belastingen te verhogen, te blijven investeren 
en onze schulden aanzienlijk te verminderen.

Wat zijn de voornaamste kernpunten 
van het meerjarenplan:

•	De aanvullende belasting op 
de personenbelasting blijft 
stabiel op 7.8 %.

•	De opcentiemen op de 
onroerende voorheffing 
blijven ongewijzigd op 819 
opcentiemen.

•	De leningsschulden dalen de volgende 6 jaar 
van 24,5 miljoen euro naar 20,2 miljoen euro 
eind 2024. 

•	Dit betekent dat de schuld per inwoner in onze 
gemeente daalt van 1680€ naar 1390€/inw. 

Deze cijfers liggen nog boven het Vlaams 
gemiddelde maar we zijn goed op weg om 
terug een financieel gezonde gemeente te 
worden.

•	Ongeveer 12 miljoen nieuwe investeringen.

Onze	financiële	beleidsdoelstellingen
Waar worden onze inkomsten deze legislatuur 
voornamelijk aan besteed?

•	Er wordt geïnvesteerd in een adequaat 
fietsbeleid; aanleg fietspaden in o.a. de 
Kerkhofstraat, Ravenstraat, Krapstraat, 
Hoogweg, enz….

•	Realisatie van de fietsverbinding tussen 
Dendermonde en Londerzeel.

• Voetpaden in Kerkweg, Kerkhofstraat. 

• Vernieuwen van riolering en 
bovenbouw in een groot aantal 
straten : o.a. Krapstraat, Breemstraat, 

Hoogweg, Hopveld, Hopveldweg, deel 
Mandekenstraat, Stenenmolenstraat, 
Schoolstraat, Rode, Kluisweg, 
Roodbos, enz….

• Beveiligen van de schoolomgevingen.

• Relighting van de sporthal, WZC en 
Muziekacademie.

•	Vergroening en heraanleg kerkplein Opstal 
en omgeving Klaverveld

•	De mantelzorgpremie wordt terug ingevoerd.

•	Verhoging van de infrastructuurpremies voor 
de verenigingen

•	 Indexatie van de financiële toelagen voor al 
onze verenigingen.

François Suys  
Schepen van onderwijs en financiën
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Yasmine De Bleser heeft om 
beroepsredenen ontslag 
genomen uit het Bijzonder 
Comité voor de Sociale 
Dienst. Zij wordt opgevolgd 
door Ronald van Gemerde. 
We bedanken Yasmine 
voor haar engagement en 
inzet en wensen Ronald 
veel succes toe. Tijdens 
de gemeenteraad van 28 
november legde Ronald de 
eed af.

Vervanging	in	de	CD&V	Fractie	van	het	BCSD
Het bijzonder comité is, 
naast het vast bureau, het 
tweede uitvoerend orgaan 
van het OCMW. De taken 
van het bijzonder comité zijn 
vastgelegd in het Decreet 
over het Lokaal Bestuur. 
Het bijzonder comité is 
onder meer bevoegd voor 
de individuele dossiers 
inzake maatschappelijke 
dienstverlening en 
maatschappelijke integratie.

François Suys 
Schepen van onderwijs en financiën

Op de gemeenteraad van 
24 oktober is de beslissing 
genomen om géén peuters en 
leerlingen te weigeren in onze 
gemeentelijke scholen.

Het Buggenhoutse bestuur 
wil vanaf het schooljaar 2021-
2022 instappen in een centraal 
aanmeldingssysteem voor 
nieuwe kleuters en leerlingen 
in haar twee gemeentescholen: 
De Pupil in Opdorp en ‘t 
Sprinkhaantje in Buggenhout-
centrum.

Om de invoering van dat 
digitaal inschrijfplatform 
mogelijk te maken diende 
de gemeenteraad de 
maximumcapaciteit te bepalen 
voor elke gemeenteschool 
afzonderlijk:

•	Voor de gemeentelijke 
lagere school De	 Pupil is 
de maximumcapaciteit voor 
de hele school vastgelegd 
op 312 leerlingen of 52 
leerlingen per geboortejaar.

Plaats	voor	alle	kleuters	en	leerlingen	
in	gemeentescholen!

•	Voor de gemeentelijke 
basisschool ‘t	Sprinkhaantje	
is de maximumcapaciteit 
voor de hele school 
vastgelegd op 520 leerlingen: 
312 leerlingen in de lagere 
school en 208 leerlingen in 
de kleuterschool. Ook hier 
geldt een maximum van 52 
leerlingen per geboortejaar.

Met deze beslissing kunnen 
we alle Buggenhoutse 
peuters, kleuters en 
lagereschoolkinderen de 
garantie geven dat ze in 
onze gemeente les kunnen 
volgen. Tot op heden is er 
geen plaatsgebrek in onze 
gemeentescholen.

Het gemeentebestuur zal 
blijven investeren om aan 
al onze leerlingen het beste 
kwaliteitsonderwijs te bieden.

Opening	‘t	Eigennest



Zo wordt de jaarlijkse 
retributie van 30 euro voor 
een groene GFT-container 
afgeschaft. 

Elk gezin heeft dus recht 
op 1 gratis groene GFT-
container. Men kan kiezen 
tussen een grote groene 
GFT-container van 120 liter 
of een kleine groene GFT-
container van 40 liter. Op 
deze manier zal er meer GFT 
(groente-, fruit- en tuinafval) 
apart ingezameld worden en 
zal de hoeveelheid restafval 
dalen. Dit is goed voor 
het milieu, maar ook voor 
de portemonnee van elke 
Buggenhoutenaar. 

In deze legislatuur willen we 
ook het kerkplein van Opstal in 
een nieuw kleedje steken met 
aandacht voor vergroening 
zodanig dat de grijze zone 
wordt omgevormd tot een 
omgeving waar het aangenaam 
vertoeven wordt met een 
aantal zitbanken. We willen de 
Kerkstraat aanpakken tussen 
spoorweg en Kasteelstraat 

Reigersweg, Nieuwstraat, 
Sportveldstraat en Zittingsweg 
zijn of worden fietsstraten. 
Daarnaast voorzien we nieuwe 
fietspaden in de Kerkhofstraat, 
Ravenstraat, Hoogweg, 
Lijneveldstraat en Krapstraat. 
In de Molenstraat en Vitstraat 
vernieuwen we grote delen 
van het fietspad. 

Er komt een nieuw voetpad 
in de Blijdorpstraat ter 
hoogte van Blijdorp en in de 
Kerkweg in het centrum van 
Opstal. Grote delen van het 
voetpad in de Kerkhofstraat 
en Sportveldstraat in het 
centrum van Buggenhout 
worden eveneens vernieuwd.

In samenwerking met 
het Agentschap Natuur 
en Bos van de Vlaamse 
overheid werden blauwe 
reewildspiegels geplaatst 
langs de Kasteelstraat in 
Buggenhout. De spiegels 
weerkaatsen de koplampen 
van de auto’s, wat de dieren 
afschrikt en aanrijdingen moet 
voorkomen. 

Het duurde vrij lang vooraleer 
reeën het Buggenhoutbos 
ontdekten, maar sinds 
een vijftiental jaren is het 
aantal reeën systematisch 
toegenomen. Op verschillende 
plaatsen steken de dieren 
vanuit het bos of veld de 
Kasteelstraat over, die dwars 
door het Buggenhoutbos 
loopt. Spijtig genoeg loopt dat 
op sommige momenten fout.

Vanaf 1 januari 2020 
worden ook kleine gele 
zakken van 30 liter te 
koop aangeboden via de 
verschillende verdeelpunten 
in Buggenhout. Sinds de 
invoering van de nieuwe 
blauwe zak voor PMD in 
2019, ontstaat er minder 
restafval voor de gele zak 
en is dus niet altijd een grote 
gele zak van 60 liter nodig. 
Alleenstaanden of kleine 
gezinnen zullen eerder 
kiezen voor de kleine gele 
zak. 

CD&V	promoot	doorgedreven	GFT-sortering
Na een aantal goede 
overlegmomenten met NMBS 
werden een aantal afspraken 
gemaakt. Zo zal het project in 
3 fasen verlopen. 
De eerste fase is voorzien 
in 2020. Dan komt er een 
nieuwe slijtlaag asfalt 
langs beide kanten van het 
Stationsplein. Tegelijkertijd 
zal NMBS de fietsrekken en 
-voorzieningen op de perrons 
voor haar rekening nemen en 
vernieuwen. 
De tweede fase bestaat uit de 
aanleg van een fietspad langs 
de Kerkhofstraat naast de 
spoorwegbedding. Hierdoor 
wordt de fietsverbinding 
tussen Dendermonde en 
Londerzeel stelselmatig 
gerealiseerd. Als de nieuwe 
brandweerkazerne gebouwd 
is in deze straat, wordt de 
oude kazerne afgebroken 
en kunnen op deze site 
parkeerplaatsen komen. 

Het afgelopen jaar vonden 
enkele aanrijdingen met reeën 
plaats, met dode dieren en 
blikschade tot gevolg. De 
spiegels vormen dus een 
belangrijke factor voor het 
verhogen van de veiligheid 
voor zowel dier als mens.

Reeën	op	pad	
Reeën leven in de winter 
samen in groepjes. In de 
lente vallen die groepen uit 
elkaar en gaan de dieren, als 
voorbereiding op de paartijd, 
apart nieuwe territoria 
verkennen en inpalmen. Veel 
dieren trekken dan rond op 
zoek naar een geschikte plek. 
Daarbij kruisen reeën vaak 
onnatuurlijke barrières zoals 
wegen. Die vormen een grote 
hindernis en veroorzaken dus 
af en toe ongevallen.

Reewildspiegels	helpen	reeën	veilig	oversteken	
in	Buggenhoutbos

Inzet	voor	veilige	fiets-	en	voetpaden	
in	Buggenhout

Voor de Stenenstraat plannen 
we in de volgende legislatuur 
een fiets- en/of voetpad. 
Ook komt er een nieuw 
fietspad in de Kalkenstraat 
tussen Bovendonkstraat en 
Kasteelstraat.

In samenwerking met het 
Vlaams gewest voorzien we een 
veilige fietsoversteekplaats op 
de Provincialebaan ter hoogte 
van Sluis en Weide.

In samenwerking met Infrabel 
komt er een fietstunnel ter 
hoogte van Koudehaard, 
Hooilaart en Hauwerstraat.

om er een echte winkelstraat 
van te maken met brede 
voetpaden en de invoering 
van éénrichtingsverkeer. De 
Schoolstraat moet dan weer 
een autoluwe omgeving 
worden met voorrang voor de 
voetgangers en fietsers. Ook 
willen we de schoolomgeving 
van Klaverveld aanzienlijk 
vergroenen. 

Voor de volgende legislatuur 
willen we de ontwerpplannen 
voor de Kalkenstraat en 
Scheldestraat afwerken 
en willen we met Aquafin 
afspraken maken voor 
rioleringswerken in de 
Vekenstraat, Driehuizen 
en Spiedamstraat. Deze 
straten willen we op dezelfde 
manier aanleggen als de 
Houtenmolenstraat.

Geert Hermans 
schepen van Openbare Werken

Meerjarenplanning	voorziet	investeringen	en	openbare	werken	voor	12	jaar

Om dit probleem op te lossen 
werden reewildspiegels 
geplaatst langs de 
Kasteelstraat om de 25 meter. 
Die weerkaatsen het licht van 
de voorbijrijdende auto’s, wat 
de dieren afschrikt. Hierdoor 
zullen ze minder gemakkelijk 
de straat oversteken. Het 
systeem werkt uiteraard enkel 
’s nachts. De wildspiegels 
werden om de 25 meter 
geplaatst. De kleur van de 
reflector is blauw, dit zou 
volgens onderzoek en ervaring 
het beste effect hebben. Wilde 
dieren kunnen enkel groene en 
blauwe kleuren onderscheiden. 
Blauw geldt voor hen als een 
waarschuwende kleur, omdat 
deze kleur in de natuur niet 
voorkomt. 

Geert Hermans 
schepen van Leefmilieu en Natuur

tussen Bovendonkstraat 
en Kerkstraat. We maken 
plannen op voor Minneveld, 
Verbindingsstraat en 
Missiestraat. In samenwerking 
met Lebbeke en Dendermonde 
wordt de Mandekensstraat, 
Hopveld en Hopveldweg 
onder handen genomen. 

In 2020 staan 
asfalteringswerken gepland 
in de Schommeldreef en 
het volledige Stationsplein 
langs beide kanten. In 
de Stationsstraat tussen 
Vierhuizen en Kerkstraat 
komen bovendien okerkleurige 
fietssuggestiestroken.

Op het vlak van openbare 
werken werd een 
meerjarenplanning opgesteld 
voor 12 jaar. Op deze manier 
bepalen we de richting 
voor deze legislatuur, maar 
worden ook al plannen 
gemaakt voor de volgende 
legislatuur. We willen nu al de 
plannen klaarstomen voor de 
volgende legislatuur, kwestie 
van vooruit te denken en 
een langetermijnvisie uit te 
bouwen.

In 2020 starten we op 13 januari 
met de rioleringswerken in 
Lijneveldstraat, Hoogweg, 
Grote Kouterbaan en 
Zeveneikenstraat. Tevens 
staan de Stenenmolenstraat, 
Kluisweg en Roodbos op 
het programma in deze 
legislatuur. De volgende jaren 
wordt werk gemaakt van 
rioleringswerken in Krapstraat, 
Breemstraat, Hoge Linde, 
Rauwenbos, Lindebos, Dreef, 
Visgracht en Hoge Jan. Ook 
het dossier Brakeleer staat 
op het programma met 
rioleringswerken in een deel 
van de Bovendonkstraat en 
een deel van de Hanenstraat 

Aanpak van onze Stationsomgeving

De derde fase zal dan de volledige 
opwaardering van de stationsomgeving 
betekenen met onder meer het verhogen van 
de perrons. De huidige plannen worden herzien 
in functie van de vervoerscombinatie fiets en 
trein en zullen aangepast worden tegen 2023 
waarna de plannen kunnen uitgerold worden.
Door een fasering en een spreidingsplan blijft 
dit project financieel haalbaar en zijn ze ook 
meer realistisch voor iedereen zowel voor 
de NMBS, de gemeente, de inwoners en de 
handelaars.

Geert Hermans 
schepen van openbare werken en mobiliteit

Geert Hermans  
schepen van Mobiliteit gemeente Buggenhout

 
Geert Hermans 

schepen van Leefmilieu

Jan Stevens 
voorzitter gemeenteraad  
en bestuurder VERKO voor Buggenhout
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Trage	Wegen
In 2020 zal het Trage Wegen-plan verder worden uitgewerkt. 
Dit betekent niet alleen zoeken naar nieuwe verbindingen (die 
op langere termijn kunnen resulteren in nieuwe wandelroutes 
in Opstal en Briel), maar ook dat zal worden ingezet op een 
beter onderhoud van deze trage wegen.

Wat	zijn	de	concrete	plannen	voor...
Toerisme	in	2020
Toeristisch willen we vanaf 2020 
Buggenhout meer in de kijker zetten. We 
doen dit door een combinatie van onze 
toeristische en gastronomische troeven 
te mengen met ons onroerend erfgoed. 
Toerisme willen we laten beleven op een 
sportieve manier door in te zetten op fiets- 
en wandelroutes.

Zo komt er in het voorjaar een stripverhaal 
over de geschiedenis van Buggenhout 
met als titel ‘ Het Spook van de pastorij’. 
Daarnaast komt er een update van de 
toeristische brochure met daarin de 
bestaande wandel- en fietsroutes. Hierin 
wordt dus ook een nieuwe wandelroute 
opgenomen ‘Tussen Bos en Brouwerij’, 
welke wordt uitgewerkt in samenwerking 
met wandelclub De Vossen en met 
brouwerij Bosteels.

Sport	in	2020
In het voorjaar wordt een eigen 
Buggenhoutse mountainbikeroute 
gerealiseerd, waarbij dan de link kan 
worden gelegd naar de andere routes van 
de ons omliggende gemeenten.
We zoeken op lange termijn een nieuwe 
toekomst voor de ex-Sparta-site aan de 
Pit, maar vast staat dat dit blijvend voor 
sportieve recreatie zal worden gebruikt. 
Op korte termijn wordt één van de twee 
voetbalterreinen gebruikt als extra 
speelruimte voor krachtbalclub ’t Klaverken 
en voor de sportclub Lacrosse. Op het 
ander voetbalplein is het de bedoeling 
dat er tijdens de zomermaanden tijdelijk 
een mobiele PADEL-accommodatie wordt 
opgesteld. De energie verslindende huidige 
verlichting zal worden vervangen door een 
LED-verlichting.

Het bestaand kunstgrasveld en de 
afsluiting worden vernieuwd en er wordt 
werk gemaakt van een hondenloopweide.
In de sporthal worden de vloeren en de 
wanden van de kleedkamers vernieuwd en 
komen er afsluitbare bergruimtes voor de 
clubs. 

Opdorp krijgt een derde petanqueplein op 
de Dries en voor Opstal worden er speciale 
petanque-matten aangekocht zodat ook in 
de winter deze sport kan worden beoefend.

Kermissen	en	Jaarmarkten	in	2020
In het algemeen moet op dit gebied worden 
bespaard, maar wees gerust, Buggenhout is én 
blijft een bruisende gemeente. Dit betekent wel dat 
er minder geld zal worden uitgegeven aan artiesten 
en dure podia.

Tijdens deze evenementen zullen we ook kunnen 
gebruik maken van onze eigen herbruikbare bekers 
zodat ook hier onze ecologische voetafdruk kan 
worden verkleind.

En waarom geen 
‘boterhammen in het 
park’ in de tuin van 
de pastorij? Of een 
aperitiefconcert? Of 
een ‘Cour de Jardin’ 
op een zomerse 
zaterdagavond?

de Lantaarn | Januari 2020 7

Kinderopvang	in	Buggenhout,	een	constant	streven	naar	kwaliteit	en	geborgenheid

Als gemeentebestuur willen we ons 
inzetten voor een gemeenschap waar 
mensen de kansen krijgen om hun 
werk en gezin zo goed mogelijk te 
combineren. Een gemeente waar ook 
alleenstaande ouders de mogelijkheid 
moeten krijgen om een job uit te 
oefenen of een opleiding te volgen.

En dat kan pas als er voldoende en 
kwalitatieve kinderopvang voorhanden is.

Via deze weg zetten we dan ook graag 
onze verschillende diensten die bezig 
zijn met kinderopvang eens in de kijker. 

Zo beschikken wij over een 7-tal 
onthaalouders die zich dagelijks 
met hart en ziel ontfermen over 
gemiddeld 42 kinderen. Om deze 
dienstverlening verder uit te breiden 
zetten wij de komende maanden 
een wervingscampagne op touw om 
vrouwen én mannen te overtuigen om 
zich als onthaalouder aan te sluiten bij 
onze dienst. 

Een interview met een onthaalouder 
en ouder in het gemeentelijk krantje, 
vacature via de VDAB, flyers en affiches 
in het straatbeeld van Buggenhout, 
facebook, de gemeentelijke website,… 
Alle mogelijke kanalen zullen gebruikt 
worden om nieuwe onthaalouders 
te vinden met een groot hart voor 
kinderen.

Daarenboven voorzien we in een woning 
in de Nieuwstraat een groepsopvang 
voor 16 kinderen. De renovatie van 
deze woning zal in de komende 
maanden van start gaan zodat we 
ook in het hart van Buggenhout een 
warm nest kunnen voorzien voor onze 
toekomstige generatie.

Mocht u interesse hebben in de job 
van onthaalouder of u wenst meer 
info over dit mooi beroep neem 
dan zeker contact op met dienst via 
dienstonthaalouders@ocmwbuggenhout.be

Ook in het kinderdagverblijf ’t 
Pagadderke wordt er elke dag hard 
gewerkt om onze jongste inwoners een 
goede start te geven. Met kleurrijke 
en geklimatiseerde opvangruimtes en 
voldoende plaats om buiten de wereld 
te verkennen proberen we een waardig 
alternatief te bieden voor de ouderlijke 
opvang.

In de komende jaren zullen zowel de 
onthaalouders als de kinderverzorgsters 
zich verder toeleggen op de uitbouw 
van een kwalitatief verblijf. En dit 
zowel via diverse opleidingen als 
via constante zelfevaluatie van hun 
pedagogische aanpak.

Voor de schoolgaande jeugd in 
Buggenhout blijven we ondertussen 
een oplossing bieden voor de opvang 
voor en na de schooluren en tijdens 
een groot deel van de schoolvakanties. 
Het groot aantal inschrijvingen voor 
de schoolvakanties bewijst telkens 
opnieuw de noodzaak maar ook het 
vertrouwen in onze buitenschoolse 
opvang. 

Sinds dit jaar beschikken we ook over 
een Huis van het Kind. In het Huis van 
het Kind kunnen ouders en kinderen 
terecht voor alles rond opvoeden en 
opgroeien.

Dit initiatief streeft ook naar meer 
samenwerking tussen de verschillende 
organisaties en diensten die actief 
met kinderen en jongeren bezig zijn in 
Buggenhout.

Voor 2020 heeft het Huis van het Kind al 
heel wat activiteiten gepland waarvan 
het project ‘even tijd voor mama’ al van 
start gaat in januari ‘20. De bedoeling 
hiervan is om jonge mama’s samen te 
brengen en ervaringen uit te wisselen 
rond opvoeding van hun kinderen in 
de ruime zin van het woord. ‘Even 
tijd voor mama’ start op vrijdag 10 
januari en wordt zo’n 10 keer per jaar 
georganiseerd telkens de 2e vrijdag van 
de maand, behalve in juli en augustus. 
Dit gaat door in het Huis van het Kind, 
Platteput 8A.

Zoals u ziet is kinderopvang een 
hoeksteen binnen onze dienstverlening.

Kwaliteit, professionele aanpak, 
innovatie, inspelen op de noden van 
vandaag, het zijn geen holle woorden 
maar belangrijke doelstellingen waar 
elke dag opnieuw wordt aan gewerkt 
door onze medewerkers.

Nadine Sertijn  
Schepen van Welzijn en gezin

Het	 project	 ’ijskelder’	
in	Opdorp	is	afgewerkt.

Het project wordt door de subsidiërende 
overheden (Provincie Oost-Vlaanderen 
en Vlaamse Landmaatschappij) als één 
van de meest geslaagde projecten van 
de laatste jaren beschouwd.

Het is een perfect voorbeeld van het 
samengaan van:

•	een toeristische attractie

•	de opwaardering van geschiedkundig 
onroerend erfgoed

•	de inzet voor de natuur (als 
overwinteringsplaats voor vleermuizen 
en inderdaad, Vladimir de eerste is al 
gearriveerd

•	sociaal doel (samengewerkt met 
Spoor 2, Buso Capelderij en Buso ’t 
Claevervelt)

Misschien een ideale plaats om te 
picknicken? Of om gewoon wat te 
genieten van onze mooie Buggenhoutse 
landschappen.

Eerste	Vleermuis	is	een	feit

Geert Mannaert  
Schepen van sport en feestelijkheden



Grote garageverkoop7de

Zondag 26 januari 2020 - 11u 
Parochiaal centrum ‘Nicolaas‘

Welkom	op	onze	nieuwjaarsreceptie

Praktisch
Van 11u tot 14u.

Gastsprekers
Leen Dierick,  
federaal parlementslid en 1e schepen van Dendermonde

Pierre Claeys, burgemeester

Geert Hermans, 1e schepen

Armand De Raedt, voorzitter CD&V Buggenhout

CD&V Buggenhout nodigt je van harte uit  
op haar nieuwjaarsreceptie.

Samen met onze mandatarissen en bestuursleden klinken 
we op een jaar vol nieuwe kansen. Breng gerust familieleden, 
vrienden en buren mee.

Iedereen is welkom.

”WIJ wensen je het komende jaar veel vreugde, gezondheid 
en zonneschijn, zodat JIJ en WIJ elke dag opnieuw tevreden 
en gelukkig kunnen zijn”

Een team voor burgerzaken, voor sociale 
dienst en thuiszorg, voor vrije tijd, voor 
grondgebiedszaken en een onthaalteam staan 
in voor de eerste opvang.

Bij elke dienst heb je de medewerkers, de 
deskundigen en het diensthoofd. Ieder van 
hen heeft zijn verantwoordelijkheid en zijn 
bekwaamheid, en je kan bij hen onmiddellijk 
terecht of op afspraak.

Wij gaan voor kwaliteitszorg, u toch ook!

Zoals u opmerkt hebben we verschillende clusters.

Een eerste is “Vrije tijd” waar de bib, jeugd, 
sport, senioren, cultuur, evenementen en 
toerisme thuishoren.

Onze cluster “Ruimte” is verantwoordelijk 
voor ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en 
mobiliteit, openbaar domein, wegen, riolering 
en werken door derden. Niet onbelangrijk is het 
beheer van ons eigen patrimonium en de werken 
in eigen beheer en onze operationele mensen.

De cluster “Zorg” omhelst assistentie woningen 
en het woonzorgcentrum, residentiële 
ouderenzorg en ondersteuning en de 
kinderopvang. Eveneens hebben we “Het huis 
van het Kind” om kinderwelzijn te steunen.

Naast bovenstaande diensten heb je het 
onderwijs en preventie en veiligheid.

Ons “Onderwijs” omvat de academie en 
de gemeentelijke scholen. Dit is een sterke 
meerwaarde voor jong en oud. Professionele 
mensen werken aan kennis, ontdekking en cultuur.

“Veiligheid” op politioneel vlak, in samenwerking 
met Lebbeke en de federale diensten werkt 
aan vernieuwing qua mobiliteit, nieuwe ICT-
technieken, ANPR camera’s (Automatic Number 
Plate Recognition) en body camera’s.

Ons zonaal veiligheidsplan spitst zich op 
cybercriminaliteit in samenwerking met andere 
partners, bestuurlijke handhaving, informatie 

Beste,

Het jaar 2019 heeft heel wat verandering gebracht in het reilen en zeilen binnen onze 

gemeente. Een fusie van gemeente en OCMW is nu een feit en deze professionele 

aanpak was en is nog een beetje wennen, maar zo belangrijk.

delen om de criminaliteit te bestrijden, intra 
familiaal geweld aanpakken en het toenemende 
drugsgebruik en drugsverkoop sneller 
detecteren in samenwerking met verenigingen, 
scholen, ziekenhuizen, artsen en u (BIN).

Natuurlijk speelt ordehandhaving hier ook een 
grote rol en zal er streng opgetreden worden bij 
ongepast (rij)gedrag.

In “Veiligheid” hoort ook onze brandweer 
Zone-Oost met meer dan 340 brandweerlieden 
die zich elke dag opnieuw inzetten voor onze 
veiligheid. 7 steden en gemeenten vormen één 
zone. Zij beschermen ons en geven technisch 
advies. Brandveilig samenleven.

Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen 
van brandweercommandant Mario De Neef. Hij 
stond aan de wieg van de Zone-Oost.

De lokale dispatching te Dendermonde verhuist 
tegen de zomer van 2020 naar de hoofdkazerne 
in Gent. De integratie verloopt al vanaf nu en was 
noodzakelijk. Ons huidig systeem is verouderd. 
De dispatchers zullen over 36 Oost-Vlaamse 
gemeentes waken.

Om dit allemaal in goede banen te leiden (zoals in 
elk bedrijf) hebben we een Algemeen Directeur, 
een Adjunct-Directeur, een Directeur van 
Financiën. een communicatiestaf, een HR afdeling, 
een dienst ICT, een dienst secretariaat, de dienst 
financiën, de politionele dienst zone Buggenhout-
Lebbeke en de brandweerdienst Zone-Oost.

Vanaf het begin van deze legislatuur hebben we 
één doel voor ogen, namelijk “samenwerken en 
samenleven”.

In naam van alle medewerkers en alle politieke 

collega’s, wensen we u een mooi 2020.

Vriendelijke groeten,

Pierre Claeys 
Uw burgemeester

Deelnemingsformulier
Naam:  (deelnemer)

Adres:  (deelnemer)

Tel.:  e-mail: 
wenst deel te nemen aan de garageverkoop en biedt volgende spullen te koop aan: (aankruisen indien van toepassing)

boeken tuinmeubilair fietsen decoratieve stukken

speelgoed tuingereedschap kindermeubelen schilderijen

kleding (kinderen/volwassenen) pc-benodigdheden meubelen autobenodigheden

huishoudelijke spullen sportartikelen babyartikelen DVD/CD’s

doe-het-zelfmateriaal kinderfietsen Andere: 

Ik ben lid van  / geen lid van een Buggenhoutse vereniging en betaal €  inschrijvingsgeld* 
met vermelding van het deelnemersadres door dit bedrag vóór 23 maart 2020 te storten op rekeningnr. BE06 0680 5116 7022 van CD&V Buggenhout. 
(Vermeld hierbij van welke Buggenhoutse vereniging u lid bent.)
* Leden van CD&V en van de andere Buggenhoutse verenigingen betalen € 5, anderen betalen € 10 inschrijvingsgeld.

Het gestorte inschrijvingsgeld wordt integraal aan dagcentrum Eindelijk, vzw Avalon, het MFC Capelderij en Blijdorp Buggenhout geschonken.
Info op buggenhout.cdenv.be en www.pasar.be/buggenhout.
Ingevulde formulieren mailen naar: info@buggenhout.cdenv.be, etienne.hermans@telenet.be of afgeven bij: 
Ronald van Gemerde, Nieuwstad 10 Franky Meskens, Zittingsweg 5 Kris Van Den Berge, Bosstraat 43
De Raedt–Steps, Diepmeerstraat 21 Etienne Hermans, Hooilaart 57 Optiek Claeys, Kerkstraat 111
Romanie Van Londersele, Kerkhofstraat 4  Rita Du Bois, Meir 12/ 15

Zaterdag 28 maart 2020 van 9u tot 16u

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 www.instagram.com/cdenv_buggenhout
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

Bekijk alle foto’s van activiteiten op 

buggenhout.cdenv.be/fotos

Dank aan de organisatoren 
van de Grote Garageverkoop!

8 de Lantaarn | Januari 2020


