
» DE WEG VOORUIT

De weg vooruit naar 
een Buggenhout waar 
iedereen mee is.
»

BUGGENHOUT



De weg vooruit 
naar auto’s en 
fietsers die 
elkaar (graag) 
zien
»
Niets is zo belangrijk als een veilige 
schoolomgeving. Wij ijveren voor een 
schoolroutekaart om veilige fiets- en 
wandelwegen voor schoolkinderen te 
promoten.
Ouders en grootouders die hun 
kinderen met de auto brengen en 
ophalen parkeren liever niet voor de 
schoolpoort want dit is niet steeds 
veilig voor fietsers en voetgangers. 
We willen de mensen stimuleren om 
veilig te parkeren op de voorziene 
parkings vlakbij de schoolomgeving.



Samen op weg 
naar een 
veilige en 
groene 
fietsgemeente 
»
Fietsdialoog: We gaan in dialoog met 
zoveel mogelijk inwoners.
Fietsbril: We nemen alle 
toekomstige beslissingen met een 
"fietsbril" op.
Fietscenten: We voorzien bij de 
investeringen een jaarlijks 
terugkerend fietsbudget.
Fietsverbindingen: We zorgen voor 
optimale fietsverbindingen tussen 
onze kernen en ook naar de scholen.
Fietsenstallingen: We voorzien 
veilige en comfortabele 
fietsstallingen bij onze openbare 
voorzieningen.
Fietspaden: We streven naar 
fietsinfrastructuur van topkwaliteit.

Meer fietsveiligheid maakt meer 
fietsplezier.

www.buggenhout.cdenv.be



Ons CD&V-team voor jouw toekomst
'De sterkte van CD&V Buggenhout’ 
Deze groep durft! Je mag van ons frisse, duidelijke menin-
gen verwachten over hoe Buggenhout er in de toekomst 
moet uitzien. Wij gaan de problemen en uitdagingen van 
morgen niet uit de weg. 

'Jouw mening telt, wij luisteren graag'
Ook na ons bezoek kun je bij ons terecht. De mening van 
elke inwoner van Buggenhout, Opstal, Briel en Opdorp is 
voor ons belangrijk.

'Wij zijn een team van bruggenbouwers over de 
partijgrenzen heen'
Wij gaan voor:

• Elke vereniging op weg met het juiste budget
• In onze gemeente verdient elk talent een podium
• Hulp van een vertrouwd gezicht daar leeft een mens

van op
• Wie lokaal shopt, schopt leven in de buurt
• De weg vooruit met vrijwilligers
• Recht op goed wonen
• Het gemeentehuis is jouw thuis

Bezoek onze website voor het volledige verkiezings-
programma  en onze kandidatenlijst voor de gemeente-
raadsverkiezingen van 14 oktober.



Toekomst 
verzekerd
» JONG CD&V 
BUGGENHOUT

De weg 
vooruit met 
jongeren vol 
passie

Graag stellen wij JONG 
CD&V Buggenhout aan je 
voor. Wij zijn een 
enthousiast team van 
jongeren die de toekomst 
van Buggenhout willen 
verzekeren. In eerste 
instantie willen wij een stem 
geven aan de jongeren en 
jonge gezinnen uit 
Buggenhout. Met onze 
jaarlijkse Veilig Terug Naar 
School-actie proberen wij te 
streven naar een veiligere 
schoolomgeving, een punt 
waar we belang willen aan 
blijven hechten. Onder het 
motto ‘Samen In Beweging’ 
willen we Buggenhoutse 
verenigingen voor jong en 
oud beter ondersteunen. Dit 
vertaalt zich in meer budget, 
meer logistieke hulp en meer 
inspraak via de adviesraden. 
Als jonge twintigers weten 
we als geen ander dat het 
niet makkelijk is om in onze 

gemeente te blijven wonen, 
daarom willen we ervoor 
zorgen dat de gemeente 
actief inzet op betaalbare 
woonprojecten, zodat 
nestverlaters onder de 
kerktoren kunnen blijven 
wonen. We hopen met jouw 
steun een vliegende start te 
nemen in de volgende 
bestuursperiode.

Ontdek onze  
kandidaten voor  
JONGCD&V op hun
Facebookpagina
 
www.facebook.com/
jongcdvbuggenhout



ONDER DE LOEP
Buggenhout, Briel, Opstal en Opdorp 
» 

Aanleggen van een 
fraaie en bruikbare 
stationsomgeving zon-
der franjes. Onze 
dorpskernen leefbaar-
der, aangenamer om te 
winkelen en veiliger 
maken voor iedereen.

Alvatsite: lokale KMO-
zone met woongele-
genheid. Goed beheer 
en promoten van Bug-
genhout-bos en de na-
tuurgebieden. Een be-
trokken gemeente laat 
in haar kaarten kijken.

Wát er leeft in 
de buurt, moet 
bepaald 
worden door 
wíe er leeft. 
»

In ons verkiezingsprogramma houden  wij rekening met de noden uit de 
verschillende deelkernen.

“CD&V 
Buggenhout 
biedt zicht op 
jouw 
toekomst”
»

Nu we geconfronteerd 
worden met steeds grotere 
internationale spanningen 
tussen de verschillende 
grootmachten zijn we er 
rotsvast van overtuigd dat 
dialoog, zeker op lokaal vlak, 
het beste wapen is.

Alles heeft zijn oorsprong 
aan de basis, en de 
verkozenen zijn hiervoor 
verantwoordelijk.
Samenwerken aan een 
programma waar veiligheid, 
leefbaarheid, zorg, woon- 
gelegenheid, opvang, cul-
tuur, mobiliteit, vereni-
gingen, milieu, onderne-
ming, landbouw en 
financiële openheid voorop 
staan, is onze prioriteit.

Ik wil graag werken aan een 
gemeente waar men kan 
onderhandelen en compro-
missen sluiten.            

Ik heb een luisterend oor en 
ben makkelijk aanspreek-
baar, als burgeeester wil ik 
dit doortrekken en bereik-
baar zijn voor iedereen. Van 
het ambt van burgemeester 
wil ik een voorbeeldfunctie 
maken.

Geef op 14 oktober 2018 uw 
stem aan de kandidaten van 
CD&V Buggenhout.
We zullen u niet ont-
goochelen!

Pierre Claeys
uw kandidaat-burgemeester

WIJ hebben oog 
voor iedereen.
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Hoe sterker je buurt, hoe beter je 
leven.
Wie met zijn twee voeten in de grote wereld 
staat wil de geborgenheid en een plaats om thuis 
te komen. Die thuis dat is je gemeente. Het is 
de straat waar je huis staat. Het is de buurt waar 
je ’s ochtends de kinderen afzet om naar school 
te gaan. Misschien ben je er geboren. Of 
misschien woon je er nog maar pas. Misschien 
zit je er sinds kort in een sportclub of ben je er 
al jaar en dag vrijwilliger. Misschien heb je er je 
stamcafé of misschien zijn de meeste gezichten 
je nog vreemd. 
Maar het is voor elk van ons wel de plek waar 
onze thuis is, waar we zekerheid en nestwarmte 
vinden. Het is de plaats waar concreet 
engagement begint. Dit staat centraal voor 
CD&V Buggenhout.   Voel je thuis in Buggenhout.

Stap je mee?
Heb je zin om mee te werken? Wil je van Buggenhout 
een nog betere plek maken? Heb jij het ultieme idee? 
Mail ons info@buggenhout.cdenv.be en  stap mee op 
de weg vooruit. Wij zijn er klaar voor.

www.facebook/cdenv.buggenhout

info@buggenhout.cdenv.be

Voor een 
gastvrij Buggenhout.
» 

 V
U

: D
e 

Ra
ed

t A
rm

an
d,

 D
ie

pm
ee

rs
tr

aa
t 2

1,
 B

ug
ge

nh
ou

t




