
Gemeente Buggenhout  -  Post-Corona Lokale steunmaatregelen
CD&V 10-Puntenprogramma

1. Bedeling van een gratis mondmasker voor elke inwoner. 
Kostenplaatje: 16.000 euro

2. Terugbetaling retributie voor markt-, foorkramers en ambulante handel
Kostenplaatje: 5.350 euro/kwartaal

9. Oproep laptops voor kinderen die 
geen computer ter beschikking hebben
Vanuit de sociale dienst werd een oproep gedaan om 
gebruikte laptops te doneren. De gemeente betaalt de 
onkosten nodig voor het cleanen van de gedoneerde 
laptops en deze te voorzien van essentiële software 
door een IT-firma.
Kostenplaatje: 400 euro per 10 laptops

8. Retributie Kinderopvang, vergoeding 
onthaalouders

In de voorschoolse opvang zullen geen respijtdagen gerekend 
worden voor ouders die hun kinderen thuis houden.

De onthaalouders die onmiddellijk inkomsten verliezen 
omdat ouders aangezet worden om hun kinderen thuis te 
houden, krijgen de garantie van hun normale vergoeding. 
Kostenplaatje: 6.000 euro

7. Ondersteuning lokale middenstand bij heropening 
met social distancing
Buggenhoutse middenstanders kunnen via de gemeentelijke diensten 
gratis vloer- en raamstickers ontvangen, dit om de social distancing 
duidelijk in beeld te brengen en te kunnen waarborgen. 
Kostenplaatje: 5.000 euro

De gemeente zal extra inspanningen doen voor de promotie van 
winkelen in de eigen gemeente, onder meer een extra infoblad om onze 
handelaars in de verf te zetten en een extra duwtje in de rug te geven.
Ondertussen werd ook een dienst ondernemingen opgericht met 
een ambtenaar lokale economie om als eerste contactpersoon te 
fungeren voor alle handelaars en ondernemingen in Buggenhout.

10. Overige maatregelen gericht op het informeren van de bevolking
Extra editie informatieblad, gewijd aan Covid-19 (reeds uitgegeven en bedeeld).
Bel-actie naar onze oudere bevolking om hun noden na te gaan en te helpen waar nodig.

6. Online platform voor de lokale handelaars
Via het platform Buggenhoutshopt.be kunnen Buggenhoutse 
middenstanders hun producten online te koop aanbieden. Als gemeente 
willen we dit initiatief ondersteunen en toegankelijk maken voor onze 
middenstanders. Daarom zullen de Buggenhoutse middenstanders geen 
inschrijvingskosten betalen om van dit platform gebruik te kunnen maken. 
Kostenplaatje: 1.210 euro

5. Schorsing retributies inname openbaar domein
Zijn niet verschuldigd in de periode van lockdown.

4. Subsidies voor verenigingen
Het gemeentebestuur verhoogt de subsidiepot voor de Buggenhoutse 
jeugd-, cultuur- en sportverenigingen voor 2020 met 10 procent. 
Kostenplaatje: 11.700 euro

Verenigingen die een gemeentelijk lokaal/zaal reserveerden, 
zullen een terugbetaling ontvangen voor reeds betaalde bedragen.   
De stelregel is: niet gebruikt = niet betalen. 
Kostenplaatje: 6.490 euro voor cultuur, 23.700 euro voor sport incl. zwembad

Terugbetaling sportkampen en Tai-Chi.  
Kostenplaatje: 5150 euro

Verenigingen met onroerende goed die het extra moeilijk hebben, kunnen 
rekenen op een renteloze lening van de gemeente. 

3. Kwijtschelding van huur- en concessie vergoedingen
Voor de maanden april en mei. 

Extra 156.500 euro voor de Buggenhoutse 
verenigingen van het Vlaamse noodfonds

Dit 10-puntenprogramma wordt voorlopig begroot en geraamd op 100.000 euro in het exploitatiebudget. 
In het investeringsbudget kunnen de renteloze leningen voor verenigingen worden opgenomen.

V.U.: Armand De Raedt - Diepmeerstraat 21, Buggenhout
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Namens de ganse ploeg  
Armand De Raedt 

Voorzitter CD&V Buggenhout

•	zaterdag 15 augustus 2020: Jaarlijks etentje voor 
de leden in “Hof Ter Beucken”. (onder voorbehoud)

•	zondag 11 oktober 2020: Zevende mosselfestijn in 
parochiaal centrum Nicolaas. (onder voorbehoud)

•	donderdag 22 oktober 2020:  
Nationaal voorzitter van de CD&V senioren Eric Van 
Rompuy komt als gastspreker voor onze senioren 
naar parochiaal centrum Nicolaas. (onder voorbehoud)

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

•	Op 26 januari 2020 hielden we samen met 
meer dan 150 aanwezigen een geslaagde 
nieuwjaarsreceptie met een huldiging van 
gewezen volksvertegenwoordiger Jos De Meyer 
en met als gastspreker volksvertegenwoordiger 
en eerste schepen van de stad Dendermonde 
Leen Dierickx. 

•	Op 12 februari 2020 stelde ons college 
het meerjarenbeleidsplan voor aan onze 
leden in het Parochiaal centrum Nicolaas.

•	Vrouw en Maatschappij organiseerde op 21 februari 2020 haar eerste 
succesvolle “Lentedrink” op den Opstal. 

Bij een natje en droogje genoten de aanwezige dames van het vrolijke 
optreden van Little Dixie.

De wekelijkse crea-avonden zijn omwille van de opgelegde 
veiligheidsmaatregelen voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Spijtig genoeg heeft Covid-19 ook in Buggenhout 
zijn tol geëist.

Veel sterkte aan de getroffen families die op een 
bevreemde manier hebben moeten afscheid nemen 
van hun dierbaren.

Als groot eerbetoon voor alle zorgverleners en mensen 
die ons land draaiende houden gaf Jan Van Thienen 
elke avond om 20.00u voor een trouw publiek een 
gesmaakt optreden aan zijn voordeur in de Ravenstraat. 
Proficiat Jan en 50X bedankt. Je moet het maar doen!!

Nu kijken we allen vol verwachting uit naar de zomer 
met spijtig genoeg nog wel “social distancing” en 
misschien ook naar wat vakantie in eigen land of elders.

Gelukkig kunnen we via digitale weg 
contact houden met onze dierbaren. 
Ook onze fractie heeft onder leiding van Jonathan Van 
Dooren het digitaal vergaderen al aardig onder de knie.  
De vergaderingen van het BCSD, van de commissie 
algemene zaken en van de gemeenteraad verliepen 
digitaal.

In deze ongeziene en ongekende coronatijden hopen we dat iedereen samen met zijn familie coronavrij is kunnen blijven 
en dat jullie toch van het mooie lenteweer hebben kunnen genieten…

Ons bestuur werkt naarstig verder aan een beter, 
veiliger en mooier Buggenhout en neemt ook de 
nodige ondersteunende maatregelen voor het 
gemeentepersoneel, het woonzorgcentrum, de 
kinderopvang, de scholen, onze zelfstandigen, onze 
verenigingen en voor mensen met dringende noden.

Zie verder in deze Lantaarn.

Wij doen het!!!

•	woensdag 18 november 2020: Gastspreker 
Manu Adriaens met een ludieke causerie: 
“Vroeger is ook niet meer wat het geweest is!” 
in parochiaal centrum Nicolaas. (onder voorbehoud)

U bent van harte welkom op onze volgende activiteiten in 2020!

Jaaroverzicht 

2020

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

•	Op 28 maart 2020 werd onze garageverkoop (in samenwerking met Femma, 
ACV, KWB, Pasar en het ’t Middelpunt) door de coronacrisis geannuleerd.  
Bedankt aan de 150 ingeschreven deelnemers. 
Noteer alvast 27 maart 2021 voor de volgende editie.

•	Onze ledenreis van 28 juni 2020 naar Gent werd ook door de coronacisis geannuleerd. 
Nieuwe datum 27 juni 2021 !

DEELNEMER 
GARAGEVERKOOP 

v.u. Armand De Raedt, Diepmeerstraat 21, 9255 Buggenhout 

zaterdag  
28 maart 2020  

tussen  
9.00u en 16.00u  

IK WERK MEE AAN EEN  

BETER MILIEU. 

IK VERKOOP MIJN  

TWEEDEHANDSSPULLEN  

EN HELP MEE DE  

AFVALBERG TE VERKLEINEN. 

Info: www.buggenhout.cdenv.be 
         info@buggenhout.cdenv.be 
   www.pasar.be/buggenhout 
        

Deelnemerslijst verkrijgbaar op  
28 maart bij vertrekpunt: 
 vzw Eindelijk  
 Klaverveld 1, Buggenhout 
en op de website 
www.buggenhout.cdenv.be 
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VERENIGING IN DE SPOT : 

KSA jongens Buggenhout

Heren, klopt het dat een 
brandweercontrole aangaande het 
KSA-lokaal het gebruik ervan verbiedt 
omwille van ‘niet meer veilig’? 
Dirk: Dat klopt gedeeltelijk! Nadat 
wij zelf ernstige twijfels hadden ivm 
de veiligheid van het gebouw, hebben 
we een controle door de brandweer 
aangevraagd en uit het verslag bleek 
dat het gebouw afgekeurd werd, zoals 
we eigenlijk verwacht hadden. 

Jentel: De bovenverdieping is 
ondertussen volledig buiten gebruik! 

Sinds het blokje met het sanitair en het 
keukentje is afgebroken, ook omdat 
het instabiel was, zijn er in de muur 
aan de straatkant gaten. Als je dat 
op de bovenverdieping bekijkt, zie je 
overduidelijk dat het gebouw volledig 
versleten is. 

Een aantal jaren geleden werd er 
toch een nieuw lokaal aan het oude 
gebouw bijgebouwd. Had dat ook al 
te maken met de minder goede staat 
van het oude gebouw? 
Dirk: De leeftijd van het gebouw 
laat wel vermoeden dat af en toe 
onderhoudswerken nodig zijn. Zo 
werden de buitenmuren in 2005 
opnieuw gevoegd en een paar jaar later 
werden er plannen gesmeed om het 
lokaal uit te breiden.  

In oktober 2008 werden de werken 
aangevat en dank zij de grote inzet 
van de leiding, vaders en sponsors 
werd een nieuw lokaal tegen het oude 
gebouw aangebouwd.  
Ter gelegenheid van de viering 100 jaar 
KSA-Buggenhout werd het nieuwe 
lokaal officieel geopend op 2 oktober 
2010! 

Jentel: Philippe Van Causbroeck was op 
dat moment bondsleider en de mensen 
die zich toen sterk geëngageerd hebben 
om dat bouwproject tot een goed einde 
te brengen waren Maxim Moyson, Stef 
Willems en Filip Willems. 

Waar staan we op dit ogenblik? 
Wanneer wordt het oude afgebroken en 
wanneer wordt het nieuwe gebouwd? 
Dirk: Eigenlijk zijn we klaar, 
maar Corona gooit nu roet in het 
eten! Het was de bedoeling om 
de werkzaamheden te starten in 
september na de ‘Openlucht TD’! 

Jentel: Door de Coronacrisis verliezen we 
nu de inkomsten van enkele evenementen 
zoals onze kiekenfeesten, een ribbekens-
festijn en de TD… inkomsten waar we 
wel op gerekend hadden! 

Dat is wellicht een tegenvaller? 
Dirk: Uiteraard! Bouwen is duur en om 
eerlijk te zijn, we hadden het budget 
enigszins onderschat! 

En de éénmalige bouwsubsidie van de 
gemeente?

Jentel: Daar kunnen 
we inderdaad ook op 
rekenen. Als wij 3 euro 
leggen, legt de gemeente 
1 euro met een maximum 
van 41.000 euro. 

Dus jullie ontvangen 
41.000 euro van de 
gemeente… maar dan 
zijn jullie nog niet rond 
vermoed ik? 
Dirk: Absoluut niet en nu 
we door de Coronacrisis om en bij de 
60.000 euro mislopen die we zouden 
verdienen met de evenementen die 
afgelast zijn, zitten we achter op 
financieel vlak en uiteraard ook met 
de hele planning. 

Jentel: We hebben nu wel een 
alternatief plan dat alsnog een 
oplossing kan bieden!

Een nobele, gulle schenker die zijn 
vermogen aan KSA overmaakt? 
Dirk: Neenee… de moeilijke en 
specifieke situatie die Corona 
veroorzaakt maakt mensen ook 
creatief! We hebben aan de gemeente 
de vraag gesteld of er geen mogelijkheid 
is om ons in deze omstandigheden te 
helpen via een renteloze lening. 

En kan dat? 
Dirk: We hebben recent een fijn 
gesprek gehad met burgemeester 
Pierre Claeys, schepen van 
jeugd Mieke Van Malderen en 
jeugdconsulente Fien Certyn. Gezien 
de extreem uitzonderlijke situatie wil 
men dat toestaan! Er zijn natuurlijk 
strikte voorwaarden en het is ook onze 
bedoeling om de afbetaling zo snel als 
mogelijk te doen. 

Jentel: Indien mogelijk zelfs sneller dan 
afgesproken. We hebben bovendien 
ook een overzicht gemaakt van onze 
inkomsten over een periode van drie 
jaar om duidelijk te maken dat we de 
afbetaling wel degelijk aankunnen! 

We zijn blij met deze opportuniteit 
en we willen het vertrouwen dat 
we genieten zeker niet 
beschamen. 

Dus, als het financiële plan 
rond is kan er effectief 
gebouwd worden?
Jentel: Inderdaad! Het plan 
van de architect is klaar, de 
bouwvergunning is in orde 
en alle nodige testen en 
onderzoeken zijn gedaan! 

Dirk: Alle administratieve 
voor bereidingen zijn klaar en 
zodra het nodige budget er is kunnen 
we van start gaan! 

Het kapelanijhuis wordt dus 
afgebroken en op dezelfde plaats 
komt dan een nieuw gebouw? 
Jentel: Dat is inderdaad het plan, maar 
het nieuwe gebouw zal 2m breder en 
1m langer zijn dan het oude! 

Dirk: En het nieuwe deel zal ook 
aansluiten op het gebouw dat enkele 
jaren geleden werd gezet zodanig dat 
we één groot gebouw hebben. 

Hebben jullie ondertussen een datum 
waarop de werken zullen aanvangen?
Jentel: Jammer genoeg niet! De 
Coronacrisis houdt voorlopig alles tegen.

Dirk: Omwille van de subsidiëring 
door de Vlaamse overheid moet er 
ook nog een openbare aanbesteding 
komen en dan is het nog afwachten 
hoeveel vertraging er op de planning 
van de aannemers zit! Indien mogelijk 
zouden we in ieder geval graag dit jaar 
nog beginnen! 

Over de bouwplannen zijn we in 
grote lijnen rond, maar ik zou het 
graag nog even hebben over de 
essentie van de jeugdbeweging.  
Jentel, hoe loopt de KSA-werking op 
dit moment?
Jentel: Goed… als we de ledenaantallen 
bekijken bij de jongste groepen, dat 
stijgt ieder jaar! Het totaal aantal leden 
zit momenteel ergens tussen 140 en 150. 

Het is de laatste periode zelfs zo dat 
we, als we voldoende mensen in de 
leiding hebben, een patékes-werking 
op poten zetten. 

Patékes? Dat klinkt lekker, maar wat 
houdt dat precies in? 
Jentel: Dat zijn de gastjes van de derde 
kleuterklas! Vroeger werd er wel eens 
de gelegenheid geboden om een drietal 
keer te komen proberen, maar als er 
voldoende leiding is en er zijn genoeg 
kandidaten organiseren we voor die 
kleintjes een constante werking. 

Voor de rest zijn er de gekende 
leeftijdsgroepen, de sloebers, de 
Jeatokes, de jongknapen, de knapen, 
de jonghernieuwers en dan de leiding 
en alles draait prima!

Dirk: Ja en intussen begint iedereen toch 
wel fel uit te zien naar het nieuwe lokaal!

 
Pol Verest 

Bestuurslid

Enkel de ruwbouw, zonder 
nutsvoorzieningen of enige vorm van 
afwerking, overstijgt al de 200.000 euro!

Dat is wel erg duur voor een 
jeugdbeweging, niet? 
Jentel: Zeker, maar er gaat al 50.000 euro 
naar zaken zoals het bodemonderzoek, 
veiligheidscoördinatie, de EPB studies 
in functie van betere isolatie en 
ventilatie en een lagere CO2-uitstoot. 

Dirk: Ja, we moeten dat allemaal 
verplicht doen, willen we kunnen 
rekenen op de subsidies van FOCI. 

Op welke subsidies of sponsors 
kunnen jullie beroep doen? 
Jentel: Plaatselijke sponsors hebben 
we nog niet gezocht, maar we kunnen 
wel genieten van subsidies van de 
gemeente en van de Vlaamse overheid. 

Dirk: Er is de subsidie van FOCI, het 
fonds voor culturele infrastructuur. 
Dat is een dienst van de Vlaamse 
Gemeenschap die vooral gebouwen 
in functie van cultuur subsidieert, 
maar een deel van hun budget wordt 
ook besteed aan infrastructuur voor 
jeugdwerking. Die subsidie kan zowat 
35% van de totale kost dekken. 

Kapelanij uit 1658 maakt plaats voor nieuw KSA-lokaal! 

Het hoeft geen betoog dat in 2020 de maatschappelijke waarde van de jeugdbewegingen nog altijd 

ontzettend groot is! Wie ooit lid was van een jeugdbeweging zal wellicht met ons onderschrijven dat de 

jeugdbeweging jongeren aan de hand van spel en beleving vormt tot jongvolwassenen die op een open en 

sociale manier in de maatschappij staan. 

Een degelijke werking vraagt een degelijke huisvesting en daar durft het schoentje al eens te knellen! Dit 

brengt ons naar de Bosstraat bij KSA jongens Buggenhout, waar grootse bouwplannen op tafel liggen. 

Een gebouw met een verleden
Hugo Mauritius, een welstellend man en onderpastoor 
te Buggenhout, bouwde in 1658 het eerste stenen huis 
op de plaats waar al vier eeuwen lang een kapelanijhuis 
had gestaan. 

In de loop der jaren woonden er meerdere 
onderpastoors en later ook een aantal gezinnen tot 
ouderdom, sleet en leegstand zorgden dat het gebouw 
verkommerde tot nagenoeg een krot. 

In de eerste helft van de jaren 70 van vorige eeuw 
kreeg KSA de gelegenheid om van de afgetakelde 
woning en het aanpalende erf hun eigen vast lokaal en 
speelterrein te maken. 

Op 20 oktober 1976 tekenden de toenmalige 
parochiepriesters en een afvaardiging van de 
toenmalige KSA-leiding een overeenkomst voor 27 
jaar waarin bepaald werd dat KSA de woonst en het 
erf ter beschikking kregen en het konden gebruiken 
alsof ze eigenaar waren.

Ontelbare vaders en vrijwilligers werkten gedurende 
meer dan twee jaar aan de renovatie van het gebouw 
en op 11 september 1977 werd de nieuwe KSA-stek 
officieel geopend. Dit onder het goedkeurend oog van 
de parochiepriesters als vertegenwoordigers van de 
eigenaar ‘Kerkfabriek Sint-Niklaas’ en de hele KSA-
familie met de werkende vaders en ondersteunende 
moeders, de kinderen en de leiding en een straat vol 
sympathisanten. Ook het voltallige schepencollege 
was er graag bij en een trotse burgemeester A. 
De Landtsheer knipte niet het lint, maar hakte 
jeugdbewegingsgewijs met een bijl de koord door om 
de nagelnieuwe KSA-tempel te openen! 

Na ruim 40 jaar intens gebruik behoort het 
kapelanijhuis nu bijna volledig tot het verleden! 

Hierover spraken wij met Dirk Mertens en Jentel 
Cool, voorzitter en secretaris van vzw KSA 
Buggenhout. Bondsleider Robbe Keppens was 
er graag bij geweest, maar hij spendeert in deze 
periode al zijn tijd aan de studie!

Om af te sluiten nog één vraagje!  
Kunnen jullie deze zomer op kamp? 
Jentel: Jaja! Gelukkig! We hebben nog 
wel wat organisatie ivm die bubbels 
en dan specifiek ook voor het vervoer, 
maar we zien het goed zitten! Het kamp 
is het hoogtepunt van het jaar en we zijn 
blij dat het ondanks Corona toch kan 
doorgaan! Iedereen ziet er al naar uit! 

Jentel en Dirk, hartelijk dank 
voor dit fijne gesprek!  
Succes op kamp en met de bouw van 
het nieuwe lokaal! 
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Geert Hermans 

Schepen van Omgeving en Leefmilieu

Middeneiland N17 Provincialebaan 
zorgt voor meer veiligheid 
Op voorstel van de gemeente Buggenhout heeft het Vlaams 
Gewest een middeneiland aangelegd op de Provincialebaan 
aan de grens met de gemeente Puurs-St-Amands ter 
hoogte van de fietsverbinding Sluis-Weide. Zo wordt de 
oversteek voor fietsers veiliger. Deze fietsverbinding maakt 
de verbinding mogelijk tussen Opdorp en Ouden Briel.   

Ook werden de fietspaden ter 
hoogte van de kruispunten 
voorzien van een rode coating. 

Vervolg van het traject
De gemeente zal nu langs het 
militair domein een fietsverbinding 
realiseren tussen Weide en de 

Kuitegemstraat. De Kuitegemstraat is een rustige verkavelingsbaan 
richting St-Amands. Zo zijn er heel wat leerlingen van Opdorp en 
Malderen die naar de LAB school in St-Amands fietsen en deze 
verkavelingsbaan (Kuitegemstraat) gebruiken. Zo wordt ook deze 
fietsverbinding tussen Opdorp en St-Amands veiliger. Deze werken 
worden voorzien van zodra de technische werken aan het militair 
domein door Farys zijn afgerond. Hierbij kan je een foto terugvinden 
waar deze fietsverbinding zal komen.

Schommeldreef in 
een nieuw kleedje

De Schommeldreef (en een stuk van de Kapelbaan) aan de rand 
van Buggenhoutbos waar in 2023 een grote bosuitbreiding 
is gepland, werd in een nieuw kleedje gestoken. Deze weg is 
een aangename fietsverbinding om vandaar naar bijvoorbeeld 
Buggenhoutbos, Peizegem of Opstal te fietsen.

Het mooiste dorpsplein van 
Vlaanderen is compleet

Sinds april zijn de werken afgerond langs den 
Dries in Opdorp tussen gemeenteschool De Pupil 
en de kerk. Deze zijde van de Dries werd voorzien 
van mooie betonnen grasdallen. Ter hoogte van 
café Drytoren tussen het mooie kapelletje en 
de oude dorpspomp zijn authentieke kasseien 
gelegd wat het dorpskarakter benadrukt.

Zo is den Dries compleet. De voorbije jaren 
waren ook al grasdallen aangelegd op de andere 
zijden van den Dries en de afgelopen winter 
werden ook al 14 nieuwe bomen aangeplant.

Stap voor stap realiseren we 
de fietsverbinding tussen 
Dendermonde en Londerzeel. Met 
de fietsstraat in de Reigersweg 
werd een deel van het traject reeds 
uitgevoerd langs de spoorweg. 
In Dendermonde dienen wel nog 
grondinnemingen te gebeuren. 

Fietsverbinding Dendermonde-Londerzeel 
via Buggenhout

Naast de Reigersweg komt er nog een fietstunnel ter hoogte van 
de Koudehaard, Hooilaart en Hauwerstraat. Er wordt ook nog 
een dubbelrichtingsfietspad aangelegd in de Kerkhofstraat en de 
Sportveldstraat krijgt het statuut van een fietsstraat. Zo wordt 
deze fietsverbinding op Buggenhouts grondgebied een feit.

Toekomst van de groene Dries 
in Opdorp is verzekerd !
In 2019 liet de gemeente Buggenhout een studie maken over de toestand van de 
bomen op de Opdorpse Dries. De studie stelde tevens een boombeheersplan 
op voor een langere termijn. Spontaan werd een werkgroep opgericht van 
mensen die nauw betrokken zijn bij het gebeuren op de Dries, mensen uit 
Opdorp en Opdorpse verenigingen met een grote passie voor het mooiste 
dorpsplein van Vlaanderen. In samenspraak met de gemeente Buggenhout 
kwam men tot een aantal voorstellen die nu op terrein stelselmatig worden 
uitgevoerd. Eén van de voornaamste voorstellen is de toename van het 
bomenbestand.

Het bomenbestand op den Dries is opnieuw volledig!
Er werden 14 nieuwe bomen bijgeplant. Ze staan op plaatsen waar er voldoende 
ruimte en licht aanwezig is om later tot een evenwichtige kruin uit te groeien. 
Het zijn alle lindebomen met uitzondering van een rode beuk op de hoek van 
het plein t.h.v. het oorlogsmonument. 

Meters en peters voor deze nieuwkomers 
Meters en peters van deze 14 nieuwkomers werden de Opdorpse scholen en 
verenigingen en dit uit appreciatie voor hun dagdagelijkse bijdrage aan het 
gemeenschapsleven in het dorp. Op die manier komt de goede zorg voor de 
groene Dries ook verder in hun handen. De nieuwe bomen werden voorzien 
van een plaatje met de naam van de vereniging.

Vooruitgang en stand van werken 
in Lijneveldstraat en Hoogweg en 
planning in de komende weken
De openbare werken verlopen vlot en volgens planning 
dankzij een excellente aannemer. De rioleringsaanleg voor 
fase 1 in de Lijneveldstraat is inmiddels volledig afgerond. 
De onderlaag asfalt is in de Lijneveldstraat een feit en de 
afwerking is volop in uitvoering. 

Tot aan het einde van de 
werken zal de aannemer 
ook de huisaansluitingen 
uitvoeren. Er worden 
dwarsleidingen geplaatst 
onder de rijweg en ter hoogte 
van de rooilijn worden per 
woning twee inspectieputjes 
geplaatst. De aannemer legt 
momenteel de riolering aan 
in de Hoogweg (fase 2). 

Eerst wordt de betonbaan deel 
per deel opgebroken waarna de 
aanleg van de riolering gebeurt 
richting Malderen. Wanneer het 
beton wordt opgebroken zal de 
straat kort niet bereikbaar zijn 
met de wagen, maar nadien ligt 
er een steenslagbedding die 
eenvoudig (maar voorzichtig) 
overrijdbaar is. 

Fase 2 wordt beëindigd in het najaar. Fase 3 in de 
Zeveneikenstraat en fase 4 in de Grote Kouterbaan is eveneens 
voorzien in het najaar. De toplaag zal zonder weerverlet 
aangelegd worden in december over het volledige traject. 

Alle werken worden in principe beëindigd in december 2020.
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In de Kerkstraat in het centrum 
willen we tussen de spoorweg en 
de Kasteelstraat brede voetpaden 
realiseren. “Op deze manier willen 
we het winkelen aangenamer 
maken. We zullen bij dit project de 
handelaars nauw betrekken.”

Het kerkplein in Opstal willen 
we dan weer vergroenen 
met een aantal zitbanken en 
fietsenstallingen.
“Het kerkplein verdient een 
opsmukbeurt om er in eerste 
instantie een ontmoetingsplaats 
voor jong en oud van te maken.” 

Voor beide projecten willen we 
een studiebureau aanstellen.
Het gemeentebestuur wil een 
éénrichtingsfietspad aanleggen 
in de Ravenstraat op de 
rechterkant als je van Opstal 
komt. Het is een fietspad van 
huisnummer 26 tot de Hoge Jan. 
“Op die manier kan men ook 
veilig fietsen naar Opwijk via de 
Vinkoorstraat en wordt op deze 
manier een fietsverbinding naar 
Opwijk gerealiseerd.”

Ook wil het gemeentebestuur 
een dubbelrichtingsfietspad 
aanleggen in de Kerkhofstraat 
op de huidige berm tussen de 
spoorwegbedding en de weg. 
“Bij dit project willen we ook de 
fietsoversteekplaatsen beveiligen 
in het Weiveld en de Kerkstraat. 
Vanuit Willekooi kan men dan 
veilig oversteken naar het fietspad 
in de Kerkhofstraat en vanuit de 
Kerkhofstraat kan men dan veilig 
oversteken naar de Sportveldstraat. 
Zo wordt de fietsverbinding 
langsheen de spoorlijn tussen 
Dendermonde en Londerzeel 
langzaam maar zeker gerealiseerd 
op Buggenhouts grondgebied.

Vele verkeersingrepen stonden op 
de agenda van de gemeenteraad 
van februari.   

Zo komt er een parkeerstrook 
“kusje en weg” in de Hanenstraat 
ter hoogte van de gemeentelijke 
basisschool Sprinkhaantje. Op 
deze strook is het verboden om te 
parkeren tussen 7u30 en 16u, maar 
kunnen ouders hun kinderen wel 
uit de auto laten stappen zodanig 
dat de kinderen via het voetpad de 
school kunnen betreden. Op deze 
manier trachten we de drukte aan 
de Zittingsweg een stukje op te 
lossen. In de Vierhuizen tussen de 
Stationsstraat en Platteput mag 
niet meer geparkeerd worden 
en komt er een parkeerverbod. 
In een latere fase komen hier ook 
fietssuggestiestroken. De wijk 
Mosten en aanverwante straten 
is voortaan een zone 30. Borden 
werden geplaatst aan de ingangen 
ter hoogte van de Diepmeerstraat, 
Bergveld en St-Jozefstraat. In een 
later fase komen hier ook nog 
verkeersremmers in de wijk. In de 
Dammekensstraat en Ter Hoeven 
wordt een zone 50 ingevoerd in 
samenspraak met de gemeente 
Lebbeke want beide straten 
behoren zowel tot de gemeente 
Buggenhout als Lebbeke. Op 
den Dries in Opdorp komt er een 
fietsstraat tussen de kerk en de 
Vekenstraat. Deze straat wordt 
ook éénrichting van de kerk tot de 
Vekenstraat. Ter hoogte van de 
Drietorenstraat is er op den Dries 
een extra zebrapad aangebracht 
en de auto’s komende van de 
Drietorenstraat moeten voorrang 
verlenen vooraleer ze zich op den 
Dries begeven. In de Kerkhofstraat 
is er ook een zebrapad aangebracht 
van voetpad tot voetpad ter 
hoogte van de Kerkstraat. 
Met de beste groeten,

Geert Hermans  
Schepen van Mobiliteit

Plannen van het gemeentebestuurRenovatie stationsomgeving

Hiermee wordt fase 1 afgerond. Het kostenplaatje 
bedraagt 158.000 euro. Het Stationsplein zal zo eindelijk 
een heel ander uitzicht krijgen met een minimum aan 
kosten. Voor fase 2 (fietspad Kerkhofstraat en beveiligen 
oversteekplaatsen Weiveld en Kerkstraat) werd inmiddels 
een studiebureau aangesteld.

Fase 1 is begin juni gestart en de werken werden binnen 
2 weken uitgevoerd. De werken zijn bijzonder snel en 
efficiënt verlopen dankzij een zeer goede aannemer.  
Ondertussen zijn de belijningen en de okerkleurige 
fietssuggestiestroken aangebracht. Ook werden extra 
fietsrekken geplaatst aan de kant van het centrum 
en zijn daar de niveauverschillen weggewerkt door 
middel van betonnen inritbanden. In het najaar zal de 
groendienst de langwerpige berm rechtover de Post aan 
de spoorwegafsluitingen vergroenen.

François Suys  
Schepen van onderwijs en financiën

Belangrijkste factoren die geleid hebben tot het positieve exploitatiesaldo: + 3.824.346 € 

Het Financieële plaatje eind 2019
Op 25 juni werd de jaarrekening van 2019 van de gemeente en het ocmw goedgekeurd op de gemeenteraad.

Deze jaarrekening van 2019 geeft ons de cijfers van 1 jaar bestuur. De cijfers zijn heel positief en 
geven ons een inzicht van het beleid van het nieuwe bestuur na 1 jaar.

Het voorziene budget voor 2019 ging uit van een positief exploitatiesaldo (dit is het verschil van alle 
ontvangsten en uitgaven) van + 1.835.879 €. 

Het uiteindelijke exploitatiesaldo voor 2019 is afgeklokt op + 3.824.346 €. Dat is een verdubbeling 
van het voorziene resultaat. Het grote voordeel van dit positief resultaat is dat we meer investeringen 
met eigen middelen kunnen betalen i.p.v. geld bij de bank te moeten lenen. 

We merken nu reeds dat de schuld bij de banken (gemeente en ocmw) na 1 jaar gedaald is  
van 24.106.164 € (eind 2018) naar 21.769.903 € (eind 2019).

Ter info: begin 2012 bedroeg deze schuld nog bijna 30 miljoen euro. 

Dit positieve verhaal wordt duidelijker als we de schuld per inwoner gaan vergelijken: 

In 2012 was dit: 2.070 €/inw.; in 2018: 1.660€/inw. en eind 2019: 1.485 €/inw.

We zijn op de goede weg om terug beschouwd te worden als een “financieel gezonde gemeente”.

Eerste schoolstraat in Buggenhout
Naar aanleiding van de heropening van de scholen op 15 mei en 
naar aanleiding van de extra maatregelen die hiervoor dienen 
genomen te worden om de social distancing te waarborgen, 
wordt vanaf vrijdag 15 mei 2020 tot en met dinsdag 30 juni 2020 
een schoolstraat geïnstalleerd op den Dries tussen de Veldstraat 
en de Drietorenstraat aan de gemeenteschool De Pupil tijdens de 
schoolspitsuren. 

Van maandag tot vrijdag 
tussen 8 en 9 uur, tussen 
12 en 12.30 uur en tussen 
15.30 en 16 uur is de Dries 
tussen de basisschool “De 
Pupil” en het kruispunt 
met de Drietorenstraat 
voorbehouden voor voet-
gangers, rijwielen en 
speed pedelecs, kenbaar gemaakt door het plaatsen van het 
verkeersborden C3 voorzien van het onderbord met de vermelding 
“schoolstraat” en het onderbord “van maandag tot vrijdag tussen 8 
en 9 uur, tussen 12 en 12.30 uur, tussen 15.30 en 16 uur”.

“Het is dus een nieuwe vorm van voetgangerszone. Als deze 
maatregel goed bevonden en positief geëvalueerd wordt, kan 
dit een permanent karakter krijgen als de school dit ziet zitten. 
Er kan onderzocht worden om dit systeem eventueel door te 
trekken naar andere schoolomgevingen in Buggenhout om op 
deze manier een veiligere schoolomgeving te creëren.”

Geert Hermans 
Schepen van mobiliteit 

Hieronder kan je bijkomende technische informatie 
terugvinden:

Welke voertuigen mogen er wel rijden in een schoolstraat?

In de schoolstraten is de openbare weg voorbehouden 
voor voetgangers en fietsers. Het is dus een nieuwe vorm 
van voetgangerszone. Bestuurders van motorvoertuigen 
die in de straat wonen of van wie de garage in die straat 
gelegen is, hebben toegang tot de schoolstraat. 

Hoe moet of mag je rijden in een schoolstraat?

Bestuurders die volgens de bovenstaande regels in de 
schoolstraat mogen rijden, moeten dit stapvoets doen. De 
wegcode bepaalt ook dat ze de doorgang moeten vrijlaten 
voor de voetgangers en fietsers en er zo nodig voor moeten 
stoppen.

•	Ontvangsten:
meerontvangst in de personenbelasting : + 860.375 €

meerontvangst in de opcentiemen OV : + 130.792 €

•	Uitgaven:
daling energiekosten gas : - 100.830 €

daling energiekosten elektr. : - 115.225 €

daling werkingsuitgaven : - 342.787 €

daling personeelskosten : - 576.175 €

Dit positieve resultaat voor 2019 is vooral te danken aan het goed beheersen van de uitgaven.
De meerontvangst van de personenbelasting is het gevolg van het sneller innen van de belastingen 
door de overheid. De meerontvangst van de opcentiemen OV is eerder structureel.

De volgende jaren zal het financieële plaatje er door de coronacrisis heel wat anders kunnen uitzien. 
De ramingen van de inkomsten uit de personenbelasting van de Federale Overheid geven ons 
eerder een sterke daling van deze inkomsten voor de volgende jaren.
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Dieren zijn meer dan speelgoed
Veel mensen zijn gek op dieren. En wat is er 
leuker dan een huisdier aanschaffen om je 
zinnen te verzetten en mee te spelen? Maar 
vooraleer je dit doet is het belangrijk om jezelf 
een aantal vragen te stellen. Zo weet je zeker 
welk dier bij jou past en wat mogelijk is. Elk 
huisdier heeft zijn eigenheid en zijn karakter 
en noden waar je mee moet kunnen omgaan 
en op inspelen. Dieren hebben ook een hart en 
voelen zeer goed dingen aan. Het kan ook zijn 
dat je besluit om geen dier in huis te nemen, om 
allerlei redenen. Daarom, sta je in twijfel een 
huisdier te kopen? Denk hier dan goed over na 
en bespreek of dit realistisch is. Zo komen er 
geen dieren op straat of in asielen terecht. 

Jeugdraad, jeugdhuis en speelplein
Wie zijn ze, wat doen ze en hoe werken ze?
De jeugdraad is een enthousiast team van dames en heren 
die zich willen inzetten voor onze jeugd. Zo willen ze de 
belangen van alle Buggenhoutse kinderen en jongeren 
en jeugdwerkinitiatieven behartigen. Er wordt in dialoog 
getreden met de gemeente en goed samengewerkt. De raad 
organiseert ook activiteiten waardoor de Buggenhoutse 
kinderen en jongeren op een democratische manier inspraak 
hebben in het jeugdbeleid van de gemeente. 

Het jeugdhuis heeft verschillende functies. Elkaar ontmoeten 
is in eerste plaats zeer belangrijk, alle jongeren moeten er 
kunnen langsgaan en in contact komen met leeftijdsgenoten. 
Daarnaast is activeren, samenwerken en educatie belangrijk. 

Het speelplein onderscheidt twee soorten werkingen: de 
vakantiewerking voor kinderen en de jaarwerking voor 
animatoren. De jaarwerking heeft als doel efficiënter te werken, 
de teamgeest te versterken en een ondersteunend kader te 
creëren voor de vrijwilligers. Voor de vakantiewerking bouwen 
zij aan spel- en speelmogelijkheden op een educatieve manier. 
Ze staan elke dag klaar met leuke, creatieve activiteiten om 
kinderen te laten beleven, experimenteren en leren.

Cultuur en kunst 
geven elkaar de hand in GC De Pit
Het nieuwe culturele seizoen start weldra. 
Ook dit jaar is er weer gezorgd voor een mooi 
evenwicht tussen genres en voorstellingen. 
Zo zal er voor ieder wat wils zijn en kan men 
andere luiken leren kennen. Er werd al hard 
gewerkt aan de zaal en de techniek om de 
beste kwaliteit te kunnen bieden. We willen 
in het programma de mogelijkheid bieden 
om lokaal te kunnen proeven van wat (inter)
nationaal beschikbaar is. Door die afstand 
te verkleinen, verlaag je ook een drempel en 
bouw je tegelijk aan een  duurzaam  model. 
Daarop proberen we zoveel mogelijk in te 
spelen met wat er in de gemeente groeit: 
door van een podium een ontmoetingsplaats 
te maken, door creatievelingen van 
eigen bodem en andere kunstenaars te 
programmeren. Het idee om beeldende kunst 
met uitvoerende kunst te mengen is daar 
een voorbeeld van. Omdat we mee aan tafel 
zitten in het bovenlokaal overleg Dijk 92, laten 
we ons daar gelden als een gelijkwaardige 
partner. Het is tegelijk een mogelijkheid om 
ons aanbod te versterken door het groter 
geheel en het geeft ons de kansen om een 
heel eigen identiteit uit te bouwen. Hierin zijn 
we nog een stap verder gegaan. Zo roept een 
voorstelling bepaalde emoties en gevoelens 
op. Deze gevoelens of raakvlakken kan je 
terugvinden in kunstwerken die tegelijkertijd 
tentoon gesteld worden. Kunst is cultuur en 
tot cultuur hoort kunst. 

Ook schoolvoorstellingen spelen een 
belangrijke rol. De verschillende scholen op 
ons Buggenhouts grondgebied krijgen de 
kans om een voorstelling aan te bieden op 
maat van de schoolgaande jeugd. Het bestuur 
is met de scholen in dialoog getreden en 
heeft een programma gemaakt met specifiek 
voor elke leeftijd een gepaste voorstelling.

Digitaal eetfestijn
We hebben afgelopen maanden zeer veel veranderingen 
meegemaakt: van in ons kot blijven tot het normale leven 
voorzichtig terug opstarten. Dit is niet eenvoudig en we merkten 
al snel op dat we verschillende zaken op een andere manier 
moeten aanpakken. In het onderwijs werd men creatief door 
digitaal les te geven, winkels openen een online webshop, vele 
mensen werken van thuis uit… Ook bij de vele verenigingen is 
het nodig de werking aan te passen om de inkomsten van bv. 
bloemenverkoop, wafelverkoop, eetfestijnen… niet te mislopen. 
Gedurende de hele lockdown kwamen enkele creatieve geesten 

tot een geniaal idee: waarom geen online eetfestijn 
organiseren? Weldegelijk zal dit meer en meer 

de toekomst worden. De digitale wereld is zo 
belangrijk geworden. Bij zulke eetfestijnen 
kan je online inschrijven, is het mogelijk om 
digitaal te betalen en kan je je bestelling op 
het afgesproken tijdstip afhalen. Zo kan je nog 

steeds lekker eten, hoef je niet zelf te koken 
en steun je de verenigingen.

Terug openbare studieruimte 
voor studenten
Vorig jaar stelde de 
gemeente voor de eerste 
keer de vergaderzaal van 
De Pit in Buggenhout 
ter beschikking van 
studenten. Dit jaar was 
het even spannend of 
dit weer zou kunnen 
doorgaan. Maar ja hoor, 
het is weer gelukt!

De vergaderzaal van De Pit werd een echte 
blokspot. Studenten konden hier terecht van 
8u30 tot 18u. Wegens de “social distancing” 
was er maar plaats voor 8 studenten. Er was 
voldoende ruimte voorzien per student. Water 
en de nodige hand- en werkplek ontsmetting 
waren voorhanden. 

In deze tijden is een alternatieve studieplek 
belangrijker dan anders. Dit omdat wellicht 
meer studenten niet op hun kot maar thuis 
blokken. Soms moeten ze een ruimte delen met 
gezinsleden die thuis werken of broers en zussen 
die niet naar school kunnen. Geen evidente 
combinatie voor geconcentreerd studiewerk.  
Een rustige studieruimte is dus voor veel 
studenten zeer welkom. 

Project verfraaiing nutskasten

Bedankt voor de vrijwillige medewerking van de kunstenaars!

Corona annuleert evenementen!
Als schepen van o.a. Kermissen en evenementen 
viel het me erg zwaar om de beslissing te 
nemen om geen gemeentelijke evenementen te 
organiseren tijdens de maanden juni, juli en augustus.  
Dit betekent geen Briel-Kermis, geen Opdorp-kermis en jaarmarkt, 
geen kleine Buggenhout-kermis en geen Zomerse Donderdagen.  
Buggenhout is een bruisende gemeente, maar de 
veiligheid van onze inwoners is onze eerste prioriteit.  
Zolang het niet veilig is, is het niet raadzaam iets te organiseren. 
Anderzijds is het ook zo dat, van zodra de nationale crisis cel groen licht 
geeft, we de draad in onze gemeente terug gaan oppikken.

Het enige positieve dat eraan 
verbonden is, is dat we met 
de uitgespaarde kosten alvast 
een deel van de extra Corona-
kosten kunnen dekken. 
En hopelijk is tegen begin 
september alles voldoende veilig om 
Buggenhout-kermis te kunnen vieren.

Geert Mannaert  
Schepen van sport en feestelijkheden

6 de Lantaarn | Juni 2020

Mieke Van Malderen  
Schepen van jeugd en cultuur

Jan Stevens 
Voorzitter gemeenteraad en RVMW

België ging half maart in “lockdown 
light”. Dit had tot direct gevolg dat 
de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn voorzien 
op 26 maart geschorst werden. Een 
beslissing die genomen werd over de 
partijgrenzen heen. 

De gemeentelijke administratie, o.l.v. de 
algemeen directeur, ging op zoek naar 
oplossingen voor de raden van april. 
Ondertussen hebben we al verschillende 
“digitale” raden en commissies achter 
de rug. Dankzij de duidelijke digitale 
spelregels, een prima organisatie 
en de constructieve houding van de 
verschillende politieke fracties verliepen 
die wonderwel erg goed.

Uiteraard hopen we dat we snel 
opnieuw naar de “normale” situatie 
kunnen terugkeren op voorwaarde 
dat alles op een veilige manier kan 
georganiseerd worden. 

Een welgemeende dank aan allen 
voor de geleverde inspanningen en 
constructieve houding!

Gemeentelijke raden en commissies digitaal

Jonathan Van Dooren  
Voorzitter commissie algemene zaken



Hartelijk dank aan iedereen!
De voorbije maanden was ieder van ons getuige hoe de 
covid-19-pandemie als een genadeloze tsunami wereldwijd elke 
samenleving ontwrichtte en een enorme dodentol veroorzaakte.

We konden niet enkel de impact van covid-19 op ons zorgsysteem 
aanschouwen, het raakte de volledige maatschappij, ieder van 
ons was getroffen, ieder van ons had zijn plicht te vervullen. 
Ofwel werken ter bestrijding van het virus of om de maatschappij draaiende te 
houden, of thuis te blijven ter bescherming van zichzelf en de andere. Zeker voor 
de  kwetsbare en zwakkere.

Graag wil ik namens mezelf en het gehele bestuur iedereen oprecht bedanken, 
iedereen die mee zorgde dat ons Buggenhout en in verlengde hiervan onze 
gehele samenleving overeind bleef.

Niet enkel de dokters, verpleegkundige en alle zorgverleners die vaak weinig 
voorbereid of beschermd naar het ’front’ werden gestuurd.
Maar ook alle mensen uit de voedings- en transportsector, die zorgden voor 
levensnoodzakelijke goederen.
Zeker ook de leerkrachten, opvoeders en mensen uit de dag- en kinderopvang, 
die zorgden voor de kinderen en jong volwassenen, onze toekomst.
De poetsdiensten en mensen uit de gehandicaptenzorg, noodzakelijk en niet weg 
te denken.

De zelfstandigen en de horeca, die lijdzaam moesten toekijken, moedig op post 
bleven, en hun flexibiliteit en inventiviteit toonden.
Het bestuur en de crisis-cel, die met al hun mogelijkheden probeerden om het 
hoofd boven water te houden, en vooral het menselijk aspect niet wilden verliezen, 
het zorgen voor zichzelf en de medemens.
Zovelen, iedereen onmisbaar in zijn eigen vak.

Maar vooral ook onze inwoners zelf, die thuisbleven om geliefden te beschermen, 
die voor hulpbehoevende en kwetsbaren dat ‘kleine goeds’ deden. Boodschappen 
doen, kaartjes schrijven, liedjes zongen,…  dagelijks werd hun heldenmoed met 
applaus of muziek beloond. Niet enkel voor de zorg was dit moment, maar voor 
ieder van ons.

We beseffen hierdoor vooral dat niet alleen ons zorglandschap zal moeten 
worden hertekend, maar onze gehele samenleving.
We moeten voorbereid en veerkrachtig zijn bij een volgende uitbraak van dit of 
een ander virus. Covid-19 toont spijtig genoeg aan dat de integriteit van de ganse 
samenleving in het gedrang kwam.

Nadine Sertijn  
Schepen van welzijn en sociale zaken

Regelgeving:
Mantelzorgers leveren een enorme bijdrage aan een warme en solidaire samenleving. 
Gelukkig kunnen mensen die zorg nodig hebben vandaag terugvallen op een goed 
uitgebouwd netwerk van thuiszorgdiensten: poetshulp, gezinszorg, verpleegkundige 
zorg thuis, enz.
In zwaardere zorgsituaties is mantelzorg vaak een bindmiddel om al deze zorgen 
op elkaar afgestemd te krijgen. Zo kan men tegemoet komen aan de wens van een 
zorgbehoevende om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven. 

Met mantelzorg bedoelen we de zorg die door niet-professionelen wordt geboden. 
Het is extra zorg die familie, buren, vrienden onbetaald en langdurig verlenen aan 
iemand in zijn/haar directe omgeving die vanwege de ouderdom, een ziekte of een 
beperking hulpbehoevend is. 

De gemeentelijke mantelzorgpremie is dan ook een vorm van waarderingsvergoeding 
voor de inzet van de mantelzorgers. 

Voorwaarden om als mantelzorger van een zorgbehoevende erkend te 
worden: 
•	Minstens 21 jaar oud zijn 
•	 in Buggenhout wonen 
•	de bijstand en hulp vrijwillig, doorlopend, niet beroepshalve en onbetaald verlenen 

aan de zorgbehoevende, en dit op regelmatige en langdurige basis 
•	 zelf geen uitkering als zorgbehoevende ontvangen

Voorwaarden m.b.t. de zorgbehoevende:
•	Minstens 21 jaar oud zijn
•	 In Buggenhout wonen
•	Zorgbehoevend zijn en dit kunnen staven aan de hand van een actueel geldend attest:

•	 FOD Sociale zekerheid: vanaf 15 punten
•	 KATZ-schaal (door erkende thuisverpleging gescoord): vanaf B-profiel
•	 BELFOTO: vanaf 35 punten  

 of gelijkwaardige score BEL-RAI (2021)
•	Palliatief statuut

•	 In zijn/haar natuurlijk thuismilieu verblijven: zelfstandig wonen of inwonen 
Personen die in een zorginstelling of in een gemeenschappelijke woonvorm 
verblijven, komen niet in aanmerking. (woonzorgcentrum, instellingen 

voor personen met een handicap, ...) met uitzondering 
van zorgbehoevende personen die verblijven 

in een assistentiewoning, kortverblijf, 
dagverzorgingsinstelling of ziekenhuis.

Het recht op de mantelzorgpremie 
Je hebt recht op een mantelzorgpremie als 
aan de voorwaarden voor de mantelzorger én 
aan de voorwaarden voor de zorgbehoevende 
persoon voldaan wordt. 

Er kan maximum één premie per adres aangevraagd en uitgekeerd worden.

Per zorgbehoevende persoon wordt slechts één premie uitbetaald.

Een mantelzorger kan in Buggenhout maar één maal per kalenderjaar een 
mantelzorgpremie ontvangen. 

Het lokaal bestuur heeft het recht om bijkomende inlichtingen te vragen met 
betrekking tot de ingediende aanvraag. 
In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan het lokaal 
bestuur beslissen om de toekenning van de premie te stoppen en de uitbetaalde 
sommen terug te vorderen.

Ingangsdatum: 1 januari 2020

Bedrag van de mantelzorgpremie en uitbetalingswijze
De mantelzorgpremie bedraagt € 120 per kalenderjaar en wordt uitbetaald in december.

De uitbetaling gebeurt steeds op het rekeningnummer van de mantelzorger zoals dit 
op het aanvraagformulier werd ingevuld.

Onrechtmatig verkregen bedragen kunnen worden terug gevorderd.

Aanvraagprocedure
De aanvraag gebeurt jaarlijks in het lopende kalenderjaar vóór 1 november door 
het indienen van het aanvraagformulier dat volledig ingevuld en ondertekend wordt 
door de mantelzorger én de zorgbehoevende.

De aanvraag dient ieder jaar opnieuw gedaan te worden.

Een aanvraag na 1 november wordt meegenomen naar het volgend jaar en wordt 
gezien als aanvraag voor het volgende kalenderjaar.

Het aanvraagformulier is terug te vinden op de website www.buggenhout.be en/of 
aan het onthaal van de Gemeente.

Het aanvraagformulier moet samen met het attest dat de zorgbehoefte aantoont, 
bezorgd worden aan het onthaal van de Gemeente of via info@buggenhout.be.

Meer informatie kan u bekomen via het algemeen nummer 052 33 95 11 bij Elise Van 
Gucht, verantwoordelijke van de dienst Thuiszorg.

Verlenen van de mantelzorgpremie gebeurt binnen de perken van het 
begrotingskrediet en rekening houdend met de gestelde voorwaarden, zowel 
voor de mantelzorger als voor de zorgbehoevende.

Gemeentelijke mantelzorgpremie is terug een feit

Het waren hectische tijden voor de 
directeurs van onze gemeentelijke 
scholen. Koen Robberechts, directeur 
van de basisschool Het Sprinkhaantje in 
het centrum, en Elke van Hoeymissen, 
directrice van de lagere school De 
Pupil in Opdorp, moesten alles uit de 
kast halen om op 15 mei hun school 
gedeeltelijk terug op te starten.

Afstand houden, handhygiëne 
respecteren en bubbels handhaven 
waren onder andere hun belangrijkste 
taken. De speeltijd op verschillende 
tijdstippen voor de leerlingen 
organiseren, was ook een huzarenstukje. 
De leerlingen van dezelfde bubbel 
speelden op de speelplaats in 
gescheiden zones, afgebakend met 
nadarhekkens of rood-witte linten. In de 
klas werden de leerlingen zo ingedeeld 
dat de afstand tussen hun stoelen 
voldoende ruim (1.5 m of meer) was. 

Bij mijn bezoek aan de scholen kon ik 
zelf waarnemen dat de leerlingen zich 
correct aan de regels hielden.

De leerlingen werden opgevangen aan 
de poort en de ouders werd bij het 
wachten aan de poort gevraagd de 
‘social distancing’ te respecteren. Aan 
schoolpoorten verliep alles uitermate 
correct en vlekkeloos.

In de eerste periode waren enkel de 
leerlingen van het 1ste, 2de en 6de 
leerjaar welkom. Vanaf begin juni konden 
de kleuters terug naar school en later in 
de maand juni waren andere leerjaren 
terug welkom. In de voormiddag werd 
er in de klassen lesgegeven; in de 
namiddag was er geen les en werd deze 
tijd ingevuld om de klassen grondig te 
ontsmetten. Er werd in beide scholen 
niets aan het toeval overgelaten: het 
coronavirus werd er professioneel 
bestreden.

In de Lagere School van Opdorp had 
de directrice Elke van Hoeymissen een 
creatieve oplossing uitgewerkt voor de 
beperkte plaats en ruimte op haar school.

Het 3de en 4de leerjaar week er uit 
naar de voetbalkantine van De Rangers 
in Opdorp. Deze oplossing zorgde 
voor een grotere opvangmogelijkheid 
voor de andere klassen in De Pupil en 
dat droeg er ook toe bij dat er meer 
sanitaire mogelijkheden, speelplaatsen 
en ruimere, beter ventileerbare ruimten 
gecreëerd werden.

Een dikke pluim voor de directie en 
het onderwijzend personeel voor al de 
inspanningen die ze geleverd hebben in 
deze moeilijke coronatijden!

Een pluim voor de directeur en het onderwijzend personeel 
van onze gemeentescholen

François Suys  
Schepen van onderwijs en financiën
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Van ludiek stripverhaal naar allesomvattend 
masterplan Toerisme Buggenhout
Onze gemeente is heel rijk aan historisch 
en cultureel erfgoed. Met het stripverhaal 
“Het  Spook  van  de  Pastorie” willen we, 
op een heel toegankelijke en ludieke wijze, 
onze belangrijkste toeristische troeven en 
historische gebouwen in de kijker zetten. 
Het stripverhaal is klaar! En op voorhand kan 
je dromen van een mooi resultaat, maar nu 
ben ik zeker: dit is een hebbedingetje voor 
iedereen met een hart voor Buggenhout.

De persconferentie van de strip 
“Het  Spook  van  de  Pastorie” vond plaats op 
vrijdag 12 juni om 19.30 in de Pastorie.

Het stripverhaal wordt te koop aangeboden 
in de BIB (Centrum, Opstal en Opdorp), maar ook verschillende 
handelaars waren akkoord om deze strip aan te bieden (zie 
raamaffiche). Verder kan de strip ook nog worden besteld via 
overschrijving op rekeningnummer BE49 0357 3225 6071 
op naam van Buggenhout met vermelding naam, adres, 
telefoonnummer of e-mail-adres en het aantal gewenste 
exemplaren. Je kan kiezen voor de gewone versie (soft cover) 
voor de prijs van € 10, voor een ex-libris-versie (genummerd en 
gesigneerd) voor € 15 of als je snel bent, voor de luxe hard cover 
versie (genummerd en gesigneerd) voor € 20.

Tegelijkertijd wil ik de honger stillen van diegenen die dieper 
willen graven en alles van deze bezienswaardigheden willen te 
weten komen. 

Door deze Corona-crisis ontdekken vele mensen de trage wegen 
in eigen omgeving, er is nog nooit zoveel gewandeld en gefietst in 
eigen streek als nu.

Via een combinatie van wandel- en fietsroutes trachten we al onze 
toeristische troeven met elkaar te verbinden:
•	een fietsroute die al deze bezienswaardigheden aandoet.
•	 in elke Buggenhoutse deelkern (Briel, Opstal, Centrum, Opdorp) 

zal er een wandelroute komen die de toeristische en historische 
bezienswaardigheden van die deelkern aandoet. Voor het tracé 
van deze wandelroutes is samengewerkt met onze wandelclub 
De Vossen.

•	een kapelletjes-fietsroute die het religieus erfgoed aan elkaar 
schakelt.

•	een mountainbikeroute die eerder de schoonheid van de 
Buggenhoutse landschappen in de verf zet.

Deze fiets- en wandelroutes zullen worden uitgewerkt in een 
uitklapbare kaart, met aan de ene kant het tracé en aan de andere 
kant de korte uitleg van alle bezienswaardigheden.

De fiets- en wandelroutes zullen worden bewegwijzerd.

Tegelijkertijd zal ook het luik Toerisme op onze gemeentelijke 
website worden aangepakt. Daar zal je de verschillende routes ook 
kunnen downloaden én kun je een meer uitvoerige uitleg vinden 
van voornoemde toeristische en historische bezienswaardigheden.

Met dit masterplan wil ik de brug leggen tussen toerisme en andere 
beleidsdomeinen:
•	Sport (actieve beleving via wandelen en fietsen)
•	Cultuur (onroerend erfgoed)
•	Milieu (opwaardering van onze landschappen)
•	Economie (natuurlijk moeten we iets drinken tijdens onze 

wandeling of onze fietsroute
Geert Mannaert 

Schepen van sport en feestelijkheden

We betreuren de dierbaren die van ons zijn 
heengegaan en leven mee met familie en 
vrienden.

Als lokaal bestuur vinden wij het heel belangrijk 
om iedereen goed en correct te informeren. 
Het welzijn en de toekomst van onze gemeente 
houdt ons dagelijks bezig.

De crisis die momenteel onze hele samenleving 
treft, vergt een immense samenwerking op alle 
overheidsniveaus.

Het bestuur neemt zijn verantwoordelijkheid, 
houdt overzicht op de dagelijks veranderende 
situatie en onderzoekt welke stimulansen het 
kan geven. 

Rekening houdend met de financiële 
ondersteuning van hogerhand en de 
mogelijkheden die wij kunnen aanbieden, 
geloven we in een gezamenlijke aanpak.

Wij hebben hierbij aandacht voor alle burgers, 
de scholen, de opvang- en woonzorgcentra, 
de verenigingen en de lokale handelaars en 
ondernemingen. 

Vele waardevolle maatregelen zijn genomen.

Zo hebben onze sociale winkel “Slaatje praatje”, 
de verschillende bakkerijen en warenhuizen 
voor voedselpakketten en broodjes gezorgd 
voor de inwoners die dit nodig hebben.

In samenwerking met de federale overheid, de 
provincie en de gemeente zijn er mondmaskers 
uitgedeeld. Maar ook vele vrijwilligers hebben 
mondmaskers gestikt voor familie, vrienden, 
buren, scholen, woonzorgcentra, opvang en 
kansarmen.

Leerlingen kregen via de scholen van 
verschillende verenigingen en lokale initiatieven 
laptops om hen zo mee te nemen in het verhaal 
van het afstandsonderwijs.

Buggenhoutse verenigingen krijgen meer 
subsidies en indien van toepassing een 
renteloze lening.

 Beste inwoner van Buggenhout

We leven in ongeziene tijden waar Covid 19 ons doen en laten bepaalt.

Nationaal en internationaal dringen zich levensnoodzakelijke maatregelen op en 

deze zijn soms onpopulair. 

Velen hebben zich met raad en daad ingezet om te strijden tegen dit ongekend virus en verdienen 

dan ook de waardering van ons allen.

Dank aan onze frontsoldaten en iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij deze moedige 

strijd betrokken is.

De lokale handelaars worden door de 
Vlaamse overheid ondersteund via de 
hinderpremie (4000 euro voor volledige 
sluiting) en de compensatiepremie (3000 
euro indien meer dan 60% omzetverlies). 
Daarnaast is er ook de technische 
werkloosheidsondersteuning voor werknemers.  
Op deze manier krijgen onze lokale handelaars, 
in deze moeilijke tijden, een duwtje in de rug. 
In Buggenhout zijn er 235 hinderpremies 
aangevraagd, waarvan 185 zijn uitbetaald. 140 
personen hebben een bijkomende premie van 
160 euro per dag gekregen. 

Eveneens heeft het huidige bestuur een 
aantal belangrijke beslissingen genomen ter 
ondersteuning van de lokale economie. 

•	Een website www.buggenhoutshopt.be wordt 
ter beschikking gesteld van zelfstandigen.

•	Aanwijs stickers van Social Distancing zijn ter 
beschikking gesteld van winkels, kantoren, 
e.d. op Buggenhouts grondgebied.

•	Retributies voor marktkramers, voor het 
bezetten van de openbare weg voor werven 
die door de coronacrisis stilgelegd zijn,… 
worden niet aangerekend.

Als lokaal bestuur kunnen we geen extra 
financiële ondersteuning aanbieden. 

Enerzijds omdat die ondersteuning beperkt 
zou zijn en dus niet echt een verschil zou 
maken voor de betrokken handelaar, anderzijds 
omdat dit een te grote impact zou hebben op 
gemeentelijke financiële middelen en bijgevolg 
voor u als belastingbetaler. 

De bijkomende voorstellen van de oppositie en 
de middenstandsgroep “Buggenhout Troef” 
zou de Buggenhoutse gemeenschap meer dan 
200.000 euro extra kosten.

Dit zou zich wreken op de verdere uitbouw van 
onze gemeente qua mobiliteit, wegenuitbouw, 
opvang, woonzorg, cultuur, scholen, onderhoud 
en veiligheid.

Covid 19 kan ook op elk moment weer toeslaan.

Een goed en weloverwogen beheer van onze 
financiële middelen is de taak van het bestuur.

Enkel door doordacht te werk te gaan en met een goede voorbereiding kunnen we zinvolle acties 

op het getouw zetten. Als bestuur geloven we tevens zeer sterk in gezamenlijke initiatieven en 

daar willen we sterk op inzetten.

Op onze website www.buggenhout.be/corona hebben wij een apart luik over het coronavirus 

opgezet. Op dat deel van de website kan iedereen alle informatie per sector nakijken. 

Vriendelijke groeten,

Pierre Claeys 
Uw burgemeester

Regelmatig ruimen we zwerfvuil op met het oog op 
propere buurten. Een gezonde wandeling koppelen we 
aan deze nuttige activiteit. Opgeruimd staat netjes!
Jan Stevens 
Voorzitter gemeenteraad en bestuurder VERKO

Geert Hermans 
Schepen van Leefmilieu en Natuur

ZwerfvuilactiesBeste

De erfgoeddienst Schelde-Durme is 
op zoek naar kleine kapelletjes die 
verscholen zijn langs veldwegels, in 
nissen, tegen bomen of op een staak. 
Ken jij zo’n kapelletje in je regio of 
wil je je ogen openhouden tijdens je 
volgende wandeling? 

Geef ons tot 31 augustus door waar jij 
er eentje kon vinden!

www.rlsd.be/nieuws/ 
 kapellekesgangers-op-zoektocht

De eerste kapellen zijn reeds gespot, maar 
er mogen er gerust nog wat bij komen!

Hartelijk dank alvast!
Steffi Coppens 

Erfgoedcoördinator IOED Schelde-Durme
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