
Onze Burgemeester, onze schepenen, 
alle CD&V mandatarissen en het bestuur 
wensen jullie allen een gezond en 
hoopvol 2021
Iedereen kijkt uit naar een zo normaal 
mogelijk leven samen met familie 
en vrienden zodat onze bos- en 
fietsgemeente in 2021 terug kan bruisen 
van de activiteiten.

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. We 
leven met hen mee!

Als groot eerbetoon aan alle 
zorgverleners en mensen die ons land 
draaiende houden, vragen we al onze 
inwoners om hun ramen of hun voortuin 
in deze donkere maanden extra te 
verlichten.

Gelukkig kunnen we zowel telefonisch 
als digitaal contact houden met onze 
dierbaren en vrienden.

Onze CD&V-fractie, onder leiding 
van Jonathan Van Dooren en de 
gemeenteraad verlopen ook nog steeds 
via digitale weg.

Ons CD&V 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.

Samen zijn we in Buggenhout op de 
goede weg!! Hou vol en vooral, hou 
het veilig!! Steun onze plaatselijke 
middenstand en bedrijven, koop zoveel 
mogelijk lokaal!!

Nationaal CD&V-voorzitter Joachim Coens komt in 
deze kerstperiode en dit na 75 jaar (stichting CVP) met 
een tweede Kerstmanifest over de ongelooflijke dingen 
waartoe mensen in staat zijn.

Power to the People.
Dit omhelst 10 werven waar we samen willen aan bouwen:

•	Leve de creativiteit, 
•	vertrouw op verantwoordelijkheid, 

•	omarm de mensen, 
•	zorg voor elkaar, 

•	kies voor het leven en de liefde, 
•	stop vervreemding, 

•	reanimeer de democratie, 
•	maak ecologie terug sexy, 

•	gebruik technologie maar laat je niet gebruiken, 
•	Europa, versterk ons in de wereld.

Je kan het volledige manifest vinden op de website van 
CD&V Buggenhout.

Beste inwoner van den Briel, van Buggenhout-centrum, van Opdorp en van Opstal
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Namens de ganse ploeg  
Armand De Raedt 

Voorzitter CD&V Buggenhout

In deze editie brengen we u met veel fierheid een verslag van de 
meeste realisaties die het CD&V-bestuur in de eerste twee jaar van 
deze legislatuur heeft uitgevoerd, en wat de plannen zijn voor de 
toekomst.

Ook het financieel plaatje van onze gemeente oogt opnieuw wat 
meer rooskleurig.

De verdere schuldafbouw is een feit ondanks heel wat nieuwe 
investeringen in onze gemeentelijke infrastructuur.

Zie verder in deze Lantaarn.

Zoals bij elke vereniging of organisatie werden vanaf maart 2020 alle CD&V-activiteiten, evenals deze van 
onze senioren en van Vrouw en Maatschappij geannuleerd en verplaatst naar 2021.

We plannen, onder voorbehoud van de op dat moment geldende coronamaatregelen, volgende activiteiten in 2021:

De voorziene nieuwjaarsreceptie op 24 januari 
2021 is door de gekende redenen geannuleerd.

In plaats hiervan ontvangen al onze leden 
een verrassingspakketje met Buggenhoutse 
producten. Zo kunnen ze thuis veilig met een 
hapje en een drankje op ons aller gezondheid 
klinken.

•	27 maart 2021: garageverkoop bij de inwoners 
thuis (in samenwerking met Femma, ACV, 
KWB, Pasar en het ’t Middelpunt) 

•	In april 2021: uitgestelde gespreksnamiddag 
met nationaal voorzitter van de CD&V-senioren 
Eric Van Rompuy in zaal Nicolaas.

•	27 juni 2021: uitgestelde ledenreis naar Gent

•	15 augustus 2021: jaarlijks ledenfeest in “Hof 
Ter Beucken”

•	10 oktober 2021: zevende mosselfestijn in zaal 
Nicolaas

CD&V Buggenhout schenkt vijf nieuwe laptops 
aan de jongeren van het MPI Capelderij te Opdorp

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
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Beste mensen,

Hier is alles goed,
Alleen, niet zoals het moet.

We lopen in de schaduw van dat verschrikkelijke virus
En vergeten haast de honger van de meesjes en de mus.

Winter en ieder opgesloten in zijn eigen kot,
Merde, de mensen worden bijna zot!
Het is me wat, het lijkt wel oorlog,

Zo lastig en wie weet wat volgt er nog?

Maar …
We hebben eten, we hebben drinken,

Heus, het schip zal niet zinken.
We kunnen bellen, chatten en praten,

Met va, met moe en onze beste maten.
En ’s ochtends vroeg snel een kopje koffie gezet,

Met het nieuws op de radio en zelfs de gazet.
En als de donkere avond is gevallen,

Is er televisie om tot de avondklok te knallen.
Thuis, de afspraak en de slimste mens,

Beeld en kleur naar ieders wens.
Bij de kampioenen is Markske nog steeds een kieken,

Maar hij verblijdt wel alle zieken.
De witte sector blijft dagelijks voor ons zorgen,

Het komt echt wel goed, vandaag of anders morgen.

En …
Dan ben jij er nog,

Zo enorm belangrijk, toch?
Voor je gezin, je familie, voor Jan en alleman,

Om mee de kar te duwen als het kan.
Samen op weg naar een betere tijd,

Ja, we raken die kwelling echt wel kwijt!
Nog even en het licht zal helder schijnen,
En dan openen wij gretig alle gordijnen!

Wij wensen …
Voor jou en zij die je lief zijn,

Een overdosis zon in een goed glas wijn!
Nog wat veerkracht en een hoop gezondheid,

En weldra komt opnieuw de vrijheid!
Zingende kinderen in een kleuterklas,

En jij de fluitende vogel die je was!
Koers en voetbal met een massa volk,

En iedereen op een roze wolk!
Samen feesten en voor elk een knuffel,
In Buggenhout, in Brussel en in Duffel!

Een gelukkig 2021!

Pol Verest



BUGGENHOUTENAAR IN DE SPOT : 

Roland Du Bois

Roland, klopt het dat jij de eerste 
arts was die in Buggenhout een 
groepspraktijk heeft opgestart? 
Wel, ik was dat van meet af aan 
van plan. Ik ben afgestudeerd in 
1976 en na enkele vervangingen 
gedaan te hebben, zoals dat toen 
ging, ben ik in december 1976 solo 
gestart met mijn praktijk. Ik had de 
bedoeling om samen met een collega 
te beginnen, maar tien dagen voor 
onze startdatum is hij verongelukt! 
Ik ben dus noodgedwongen alleen 
begonnen, maar in 1982 kwam Lena 
De Bruyne bij mij stage lopen en vanaf 
het moment dat ze afgestudeerd was, 
zijn we beginnen samen werken en dat 
doen we nu nog steeds. 

Een aantal jaren later is mijn dochter 
Marie erbij gekomen. Zij had eerst een 
periode voor ‘Artsen zonder grenzen’ 
gewerkt in Kenia, Burundi en Congo 
en bij de aardbeving in Haiti. 

Nog wat later zijn Lara Wijns en Jirka 
Van Damme gekomen, zodanig dat 
we nu met vijf vaste huisartsen zijn. 
Daarnaast hebben we altijd één of twee 
huisartsen in opleiding. 

Dat vormt al een behoorlijke ploeg! 
Ja, ik vind dat wij een heel goed team 
vormen omdat we qua betrokkenheid 
en onze houding in ons werk allemaal 
met de neus in dezelfde richting staan. 

Had je een specifieke reden om voluit 
te kiezen voor een groepspraktijk? 
Ik denk dat iedereen een beetje op 
zoek gaat naar een manier van werken 
die op z’n lijf geschreven staat. Het 
is wel zo dat ik in Buggenhout één 
van de pioniers ben als arts van een 
groepspraktijk, maar ondertussen 
zie je toch dat het een trend wordt en 
dat het werken als solo arts stilaan 
vermindert. 

Welke zijn volgens jou de voordelen 
van het werken in een groepspraktijk? 
Je hebt een betere balans tussen werk 
en privé! Daarnaast blijf je ook altijd 
on speaking terms met je collega’s, je 
toetst regelmatig onder en met elkaar. 

Door het feit dat we altijd een 
opleidingspraktijk geweest zijn voor 
jonge artsen, ben je ook verplicht 
telkens jezelf in vraag te stellen. Jonge 
artsen stellen vaak en veel vragen en 
je moet constant bijscholen om hen 
te kunnen helpen. Eigenlijk is dat een 
goede methode om up to date te blijven.

Is het werk van de huisarts fel 
veranderd in de loop van jouw 
carrière? 
Uiteraard! Zoals vele dingen in de 
maatschappij heeft ook de geneeskunde 
grote sprongen vooruit gemaakt! Er 
zijn niet alleen de IT-mogelijkheden, 
maar ook de veranderende 
inzichten in ziekteprocessen en 
behandelingsmethodes… Het is 
zoals bij vele andere beroepen 
ononderbroken jezelf in vraag stellen 
en bijstuderen. 

Vroeger was ‘meneer doktoor’ de 
alwetende wijze man, vaak met een 
opgestoken wijsvinger. Zo heb ik jou 
nooit ervaren!
Dat was voor mijn tijd hé! 

Dat was vroeger inderdaad zo wel een 
beetje… den doktoor zei het en zo was 
het, dat moest je doen en daarmee 
gedaan! 

Nu gaan we met de patiënten meer in 
gesprek. Ik vind dat de mensen meer 
de regie van hun leven zelf in handen 
hebben en mijn taak is adviezen geven en 
begeleiden. Zo kan je zorgen dat je door 
met elkaar te overleggen vooruit gaat. 

Ik heb mijn taak als huisarts altijd 
enorm graag gedaan en nu eigenlijk 
hoe langer hoe liever! Hoe dat komt 
kan ik niet zeggen, ik heb daar gewoon 
een grote passie voor.

Was er een trigger om geneeskunde te 
gaan studeren? 
Al tijdens mijn humaniora had ik een 
enorme interesse voor geneeskunde! 
Geschiedenis boeide me ook wel en 
nog eigenlijk, maar geneeskunde 
was van in mijn jeugd de onbetwiste 
nummer één! 

Misschien heeft het feit dat mijn broer 
ziek werd in de beginperiode van mijn 
studies mijn motivatie nog vergroot. 
Tijdens zijn legerdienst kreeg hij een 
astrocytoom, dat is een tumor in het 
ruggenmerg en na drie operaties en 
bestralingen is hij verlamd geraakt en 
in een rolstoel terecht gekomen. 

Hij was heel sportief en ik herinner 
me onder andere nog dat hij bij het 
voetballen plots zonder enige reden 
naast de bal trapte. Er waren in die 
periode zo een aantal verschijnselen 
die onderzocht moesten worden en 
uiteindelijk geleid hebben tot zijn 
verlamming. 

Die situatie was voor mij wel een extra 
stimulans! 

Jozef was in ieder geval enorm 
gedreven om dat project te realiseren. 
Hij heeft het jammer genoeg alleen 
maar in aanbouw gezien, maar hij is 
vaak in scholen en bij serviceclubs 
gaan spreken over het Avalon-project. 
Samen met andere mensen van de 
raad van bestuur trok hij regelmatig 
met enthousiasme op pad en in het 
gezelschap van zijn hulphond Karo 
wist hij heel wat mensen te overtuigen. 

Ondanks de relatief nog jonge leeftijd 
van vzw Avalon is er ondertussen al 
uitbreiding! 
Dat hebben we te danken aan een 
duolegaat! 

Op een bepaald moment worden 
we gebeld door een notaris met de 
boodschap “Ge gaat een erfenis doen!” 
Er was een oudere vrouw die geen 
rechtstreekse erfgenamen had, die 
haar bezittingen en de waarde van 
haar huis aan Avalon schonk! 

Met dat geld konden we de pastorie, 
die toevallig leeg stond en vlak naast 
Avalon ligt, kopen. Soms zie je dat 
toeval toch echt bestaat en zo is er de 
uitbreiding van 20 naar 30 personen 
gekomen. 

En ondertussen… recent hebben we 
het huis op de hoek van de Broekstraat 
met de Blauwselstraat kunnen 
verwerven. Het is de bedoeling om 
dat te slopen en op die plaats vier flats 
te bouwen voor gezinnen of koppels 
met iemand met een beperking. De 
ligging recht tegenover Avalon 1 is hier 
ook erg handig om de nodige steun te 
kunnen verlenen. 

Zijn jullie aan het eind van 2020, 
als starters van het project, tevreden 
met de huidige stand van zaken? De 
betoelaging door de overheid kan 
in deze sector moeilijk overvloedig 
genoemd worden! Blijft alles 
werkbaar? 
Wij merken dat er veel fusies komen, 
zoals bv. Blijdorp en Eindelijk die 
versmolten zijn. Er zijn ook met 
Avalon in die zin gesprekken geweest 
om eventueel tot dat geheel toe te 
treden, maar onze raad van bestuur 
heeft unaniem besloten om op eigen 
kracht verder te gaan. 

Is daar een specifieke reden voor? 
Wij hadden van bij het begin als doel 
de mensen een zo groot mogelijk 
thuisgevoel te geven. Hier ook weer 
willen we de mensen de regie van hun 
leven in eigen handen laten. Dat zijn de 
twee belangrijke punten!

Ik denk dat wat wij doen iets 
dynamisch is en er is eigenlijk ook wel 
nood aan dergelijke projecten, maar… 
zal dat stoppen met dit? … Dat weet ik 
niet! 

De twee uitbreidingen zijn er gekomen 
na onvoorstelbare opportuniteiten. 
Die dingen kan je niet programmeren, 
je kan alleen van een opportuniteit 
gebruik maken als ze zich voordoet! 

Naast je gedreven engagement in vzw 
Avalon ben je ook vele jaren actief 
geweest in de plaatselijke voetbalclub. 
Blijkbaar vind je naast het werk als 
arts toch nog voldoende tijd voor 
dergelijke dingen! 
Weet je, om te beginnen heb ik altijd 
mijn job heel graag gedaan! 

Eigenlijk voel ik me een geluksvogel 
of noem het een zondagskind… met 
heel veel energie… en ik heb altijd 
gevonden, ik vind dat trouwens nog 
altijd, dat ik die energie moet steken in 
het belang van mensen die het minder 
goed hebben dan ik… dat is de insteek 
bij Avalon! 

Zijn er in je leven nog andere 
bepalende of richtinggevende dingen 
geweest? 
Ja, het jaar 1997! Dat was een cruciaal 
jaar en daar moet ik wel één en ander 
over vertellen!

Ik had een boek gekregen, ‘De weg 
naar het zwaard’ van Paulo Coelho. 
Dat boek vertelt over een spirituele reis 
naar Santiago de Compostela. Na het 
lezen van dat boek heb ik onmiddellijk 
besloten om zelf naar Santiago de 
Compostela te gaan! Dat stond gewoon 
vast! 

Op een bepaald moment hoorde 
François Saelemans, een jeugdvriend, 
daarvan en hij vroeg me of hij mocht 
meegaan. Ik vond dat echt fantastisch 
en we zijn dan samen beginnen 
oefenen en voorbereiden. 

Ik moet zeggen, dat was een beetje 
‘back to basics’! François en ik zaten 
toen allebei in een periode… al een 
aantal jaren getrouwd, de kinderen 
groot, alles lijkt evident op materieel 
vlak… als je dorst hebt, drink je… 
als je honger hebt, neem je iets om te 
eten… je hele leven is in een goede 
plooi gevallen… en ik wou zelf ook 
eens spiritueel back to basics, eens 
ervaren wat dorst is, wat honger is, 
eens kampen met fysieke last… en 
ik moet zeggen dat is een kentering 
geweest in mijn leven! Dat is misschien 
wel het mooiste dat ik in mijn leven 
gedaan heb… ja, en ook al waren 
François en ik vrienden, daar is een 
altijd blijvende en hechte vriendschap 
uit ontsproten… en dat gaat nooit 
meer weg… beklijvend! 

Heeft die tocht naar Santiago de 
Compostela nog andere zaken in 
gang gezet? 
Eigenlijk wel! 

Het was ook in 1997 dat we met 
vrienden, Rita en ik met mijn broer 
Jozef, Hugo Heyvaert en Karel Teck, 
beginnen vergaderen zijn met als doel 
vzw Avalon op te starten. 

De zus van Karel had een aangeboren 
handicap, de schoonzus van Hugo 
had een mentale beperking en dan 
mijn broer die rolstoelafhankelijk was, 
een aantal toevalligheden en onze 
onderlinge vriendschap bracht ons 
bij elkaar. We hebben toen vergaderd 
met het Vlaams Fonds en vaak onder 
elkaar. We waren op zoek naar een 
locatie en we kregen de gelegenheid 
om het klooster, dat leeg stond, te 
verwerven. Zo zijn we dank zij de 
steun van sponsors en vrijwilligers, 
een grote groep mensen, erin geslaagd 
om in 2007 Avalon 1 te openen. 

Door een speling van het lot is mijn 
broer Jozef, die in januari 2007 
overleden is, nooit in Avalon geraakt. 
De opening vond plaats in december 
2007 en op dat moment was de zus van 
Karel al opgenomen in het rusthuis 
van Dendermonde en de schoonzus 
van Hugo was toen ook al overleden. 

Wij hadden van meet af aan wel de 
bedoeling om iets te realiseren voor een 
grotere groep mensen, maar de drie 
mensen die toch mee voor de inspiratie 
en de motivatie hebben gezorgd, zijn er 
nooit als bewoner geraakt! 

Was het de situatie van je broer die 
alles in gang heeft gezet? 
Niet echt! Zowel Hugo als Karel als 
ik hadden in familieverband heel 
concreet zicht op wat de impact van een 
beperking is op die mensen hun leven. 

Roland is de man van gemeenteraadslid Rita De Maeyer,  
vader van Marie, Jan en Lieven en grootvader van zes 
kleinkinderen en drie pluskleinkinderen.

Wij spraken met hem over wat hem drijft als huisarts en als mens. 

De voetbal… ik heb altijd voetbal 
gespeeld… eerst bij Eendracht 
Opstal en later bij een caféploeg, 
’De boerenschuur’… ik heb tot mijn 
veertigste gevoetbald en daarna ben ik 
bijna automatisch in het bestuur gerold 
bij Eendracht Opstal. Ik heb dat altijd 
heel graag gedaan omdat we daar, net 
als bij Avalon, met een groep vrienden 
samen werkten om iets te realiseren. 
Het graag doen samen met vrienden 
is misschien wel het allerbelangrijkste! 

Heb je naast je job en je sociaal 
engagement nog ruimte voor andere 
dingen, hobby’s? 
Jaja, lezen, fietsen, wandelen en sinds 
een aantal jaren speel ik ook accordeon. 

Was je in je jeugd muzikaal bezig en 
wat brengt je bij accordeon? 
Wel… mijn vader had twee 
accordeons… (lacht) en aan het eind 
van de oorlog heeft hij één van die 
twee verwisseld voor een gouden tand! 
Dat is misschien een vreemde soort 
ruilhandel, maar het is hoe dan ook 
echt gebeurd (lacht opnieuw)! 

Ik heb nu nog een accordeon en een 
bandoneon van mijn vader, maar 
volgens Jules Van Hoeck is de accordeon 
nagenoeg waardeloos! Het zijn twee 
erfstukken van mijn vader en dat heeft 
op zich al zijn waarde en die bandoneon 
is echt wel mooi! Bandoneon leren spelen 
is volgens Jules een onbegonnen zaak! 

Ik herinner me dat onze vader zowel 
accordeon als mondmuziekske kon 
spelen toen wij nog klein waren. Hij 
had nooit muziek geleerd, maar hij 
speelde wel! Ik had daar zelf eigenlijk 
ook wel goesting voor en ze hebben me 
ooit in Lebbeke eens ingeschreven voor 
accordeonlessen, maar als ik hoorde dat 
je eerst een jaar notenleer moest volgen, 
was mijn goesting rap over! 
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Zo is dat in die tijd in ’t water gevallen. 
Door een toevallige samenloop van 
omstandigheden ben ik een aantal 
jaren geleden, samen met Roland 
April, beginnen privélessen volgen bij 
Jules Van Hoeck, die op dat moment 
juist met pensioen was gegaan. 

De laatste maanden ligt onze muzikale 
activiteit, net als vele andere dingen, 
stil door de Coronapandemie. 

Corona! Hoe kijk je als huisarts na 
9 à 10 maanden pandemie naar de 
toestand? We mogen toch wel stellen 
dat jullie in de eerste lijn werken? 
Toen de eerste besmettingen kwamen 
en ook bij het begin van de tweede 
golf voelden wij inderdaad wel echt 
dat wij in de eerste lijn werken. Je bent 
eigenlijk het eerste aanspreekpunt en 
we voelden wel dat er iets ernstigs aan 
de hand was! In aanvang hadden we 
geen beschermingsmateriaal… ’t is te 
zeggen, bij ons in de praktijk hadden 
we elk nog 100 mondmaskers van de 
periode van de Mexicaanse griep! Wij 
hadden die niet verbrand! (lacht)

Tijdens de eerste golf had ik het 
gevoel dat het voor de meeste mensen 
draaglijker was. Het was goed weer, de 
zomer was op komst, Marc Van Ranst 
voorspelde tegen half mei een betere 
periode… en dat was ook zo! Er was 
zelfs enigszins de gedachte dat het na 
de zomer allemaal achter de rug zou 
zijn, maar dat was absoluut niet waar! 

Op het moment dat de regering een 
aantal versoepelingen aankondigde, 
voelden wij al dat de tweede golf aan 
het komen was. 

Op dit moment voelen we dat het 
behoorlijk aan het verminderen is, 
maar ik maak me wel grote zorgen 
ivm massale bijeenkomsten zoals 
laatst in Brugge en Brussel. Ook het 
vooruitzicht naar de eindejaarsfeesten 
baart me zorgen… als de mensen dan 
veel in overtreding gaan, stevenen 
we af op een derde golf! De start van 
de vaccinatie zal een derde golf niet 
voldoende kunnen verhinderen! Om 
de hele bevolking te vaccineren zal er 
meer tijd nodig zijn! 

Blijkbaar hebben ze in China alles 
beter onder controle. Is daar een 
verklaring voor? 
We kunnen ons moeilijk vergelijken 
met China of Shanghai, maar ik heb me 
dikwijls de bedenking gemaakt… als je 
bv. in Shanghai van het vliegtuig stapt, 
word je getest, dan word je begeleid 
naar een hotel en je mag gedurende 
twee weken niet van je kamer… zelfs 
met een lijfwacht naast de deur! 

Wat ik daarmee wil zeggen is, dat ze 
daar enorm streng zijn voor de mensen 
die besmet zijn of mogelijk besmet zijn! 
Dat heeft als gevolg dat de rest van de 
bevolking een bijna normaal leven kan 
leiden.

Hier bij ons hebben de mensen die 
effectief besmet zijn en zogezegd in 
quarantaine moeten, zogezegd in 
isolatie moeten, veel te veel vrijheid! 
Doen ze dat of doen ze dat niet, daar 
is geen enkele politionele controle 
op en daarvan zijn de anderen het 
slachtoffer! Daardoor moet iedereen 
in lockdown! Dat is een essentieel 
verschil van aanpak en hun aanpak is 
duidelijk efficiënter! 

Het valt op dat er vaak negatief en 
zuur gereageerd wordt door mensen. 
Ondervinden jullie als artsen dat 
ook? 
Natuurlijk! Als je de geluiden van de 
mensen hoort, het is of te vroeg, of 
te laat, het is te streng of niet streng 
genoeg… maar, als er nu door ons aller 
gedrag een derde golf komt… wie zal 
dan de schuldige zijn? Ik zou echt niet 
graag toppolitieker of viroloog zijn… 
als je bekijkt dat die mensen hopen 
drek rond hun hoofd krijgen, terwijl 
zij met kennis van de stand van zaken 
telkens moeten beslissingen nemen… 
ik erger me daar verschrikkelijk aan! 

Heeft de ellenlange regeringsvorming 
volgens jou een negatief effect gehad 
op de aanpak van de pandemie? 
Ja en neen! 

Ja, vooral in het te lang en te veel 
versoepelen terwijl er een toename 
was in het aantal besmettingen. Dat 
was toen de overgangsregering op 
haar laatste benen liep en ik had de 
indruk dat ze het wat los lieten… maar 
ik vind dat de nieuwe regering het bij 
zijn nekvel gegrepen heeft en nu al het 
mogelijke doet om het opnieuw onder 
controle te krijgen. 

Er werd door heel wat mensen smalend 
gedaan over de Vivaldi-regering, 
maar in mijn ogen is het optreden 
van de premier en ook van Frank 
Vandenbroucke als minister van 
volksgezondheid toch wel een schot in 
de roos! 

Ik vind ook dat we met Annelies 
Verlinden een goede minister van 
binnenlandse zaken hebben en dat 
de verjonging met Sammy Mahdi en 
Vincent Van Peteghem CD&V geen 
windeieren zal leggen. 

Vind je de afscheidszin van Martine 
Tanghe een goede quote om af te 
ronden? 
Zeker wel! Als we volhouden, komt het 
allemaal goed! 

Hartelijk dank voor dit boeiende 
gesprek! 

 
Pol Verest 

Bestuurslid

Naast de jaarlijkse terugkerende gemeentelijke subsidies (voor de sportverenigingen 
€ 33.500, voor de jeugd verenigingen € 36.428 en voor de culturele verenigingen € 10.527)
Samen is dit € 80.455 per jaar, ontvangen ze dit jaar en volgend jaar extra steun uit het 
Noodfonds van de Vlaamse regering. (Samen is dit € 156.000).

•	In pijler 1 verhoging jaarlijkse subsidies met 50%: 
Er wordt er in 2020 € 16.750 aan de sport verenigingen, € 18.214 aan de jeugdverenigingen 
en € 5.263 aan de culturele verenigingen gestort. Samen is dit € 40.227 in 2020.
Een tweede maal krijgen ze dit bedrag in 2021. Samen is dit terug € 40.227 in 2021.

•	In pijler 2 het veiligheidsfonds (kosten van extra veiligheidsmaatregelen rond corona) :
Hiervoor wordt er € 4.295 aan de sportverenigingen, € 9.931 aan de jeugdverenigingen 
en € 1.907 aan de culturele verenigingen gestort. 
Er wordt ook nog € 4.000 voorzien voor facturen voor de periode van september tot 
december 2020. De rest van deze pijler wordt eveneens bij pijler 5 geplaatst.
Samen is dit € 20.134

•	In pijler 3 aankoop materiaal nuttig voor alle verenigingen in de strijd tegen corona :
max. € 10.000, nu al € 4.800 besteed.
De rest ( € 5.200) zal waarschijnlijk worden overgeheveld naar pijler 5 als er geen vragen 
meer komen voor extra gemeenschappelijke aankopen.

•	In pijler 4 huur infrastructuur: 
Hier wordt er nogmaals € 37.537,78 verdeeld aan de clubs met blijvende huurkosten 
voor hun gehuurde infrastructuur in 2020.

•	In pijler 5 voor eigenaars van hun infrastructuur: 
Hier wordt ongeveer € 16.870,22 + € 5.200 (overschot pijler 3)= € 22.070,22 verdeeld 
onder de clubs met vaste kosten (brandverzekering, onroerende voorheffing, gebeurlijke 
leningslast/maand) voor hun weinig of niet gebruikte eigen infrastructuur in 2020.

We proberen hen daarnaast nog extra te ondersteunen waar nodig. 

Zo gaven we in 2020 ook voor € 64.000 infrastructuursubsidies 
aan de Krachtbalclub Opstal,
aan Eendracht Buggenhout, 
aan de Rangers Opdorp 
en aan FC Briel. 
Deze subsidies zijn bedoeld voor Buggenhoutse sport-, jeugd- en culturele verenigingen 
die een gebouw aankopen of bouwen, verbouwen of aanpassen.

Op vraag van enkele verenigingen heeft het bestuur ook besloten om deze verenigingen 
een renteloze lening toe te kennen om hun werking kwalitatief en veilig te kunnen 
verderzetten in en na 2020.

Zij moeten wel aan de door het bestuur gestelde voorwaarden voldoen.
Concreet gaat het voor de KSA-jongens om € 50.000, 
voor voetbalclub FC Briel om € 10.000 
en voor voetbalclub Eendracht Buggenhout om € 20.000.

Samen is dit € 80.000

Financiën.
We houden de vinger aan de pols als het over de financiële toestand van de gemeente gaat.

De investeringen worden zo goed als mogelijk gespreid over het meerjarenplan. Enerzijds 
met de bedoeling om jaarlijks niet meer leningen op te nemen dan het bedrag dat we 
aflossen en anderzijds deze investeringen zo veel mogelijk met eigen middelen trachten 
te betalen om op die manier de totale schuldgraad onder controle te houden.

Ondanks de vele investeringen sinds begin 2019 in o.a. onze wegeninfrastructuur: 
wegeniswerken in de Hoogweg, Lijneveldstraat, fietsstraat Reigerweg, vernieuwing 
wegdek van het stationsplein, isolatie- en gevelwerken aan de academie en de bouw 
van de nieuwe brandweerkazerne zijn we erin geslaagd onze totale leningschuld te 
verminderen van 24,11 milj € tot 20,10 milj €.

We hebben onze leningschuld op 2 jaar tijd kunnen verminderen met 4.10 milj € tot 
20.1 milj €.

Met dit gunstige cijfer sluiten we terug nauwer aan bij het gemiddelde van onze provincie. 

We zijn op de goede weg. 

François Suys  
Schepen van onderwijs en financiën

Het CD&V-bestuur steunt op deze manier alle verenigingen in 2020 

met een bedrag van € 224.455
Van Vlaanderen krijgen ze € 115.773 in 2020 en € 40.277 in 2021

Samen krijgen ze dus € 340.178 in 2020!

Het gemeentebestuur verdeelt de Vlaamse steun als goede huisvader!
We verdelen deze subsidies via 5 pijlers, er werd een verdeling gemaakt zodat de 
verenigingen zoveel mogelijk gesteund worden in de mate dat ze door de coronacrisis 
getroffen zijn. 
Het is erg moeilijk om voor iedereen goed te doen, maar we doen ons best!!
Als CD&V-bestuur dragen we al onze verenigingen hoog in het vaandel.
We geven u hieronder een duidelijk en transparant overzicht!

De schuld per inwoner is sinds eind 2018 gedaald van 1662 €/inw tot 1367 €/inw. 

Gemeentelijke subsidies en extra Vlaamse 
steun aan onze verenigingen in 2020!
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Gemeente Buggenhout investeert in een nieuwe 
toekomst voor voetbalclub FC Lambrecht
Ten gevolge de rechtszaak die een 
aanpalende buur had ingespannen, 
kwam de toekomst van de 
amateurvoetbalclub FC Lambrecht 
uit Opdorp in het gedrang. Juridisch 
is recreatie niet toegelaten in 
agrarisch gebied en is het terrein in 
de Stenenmolenstraat zonevreemd. 
Hierdoor stond de gemeente, als 
eigenaar van het terrein, met haar rug 
tegen de muur en kon ze niet anders 
dan aan FC Lambrecht de huuropzeg 
betekenen tegen 31.12.2020.

Tegelijk zijn we dadelijk gestart met 
het zoeken naar een oplossing. Die 
oplossing ligt in het aanleggen van een 
nieuw terrein aan de site van Rangers 
Opdorp in de Damstraat. Tegelijk biedt 
dit een oplossing voor de Opdorpse 
voetballende jeugd. In Opdorp zijn 
geen jeugdverenigingen, maar wordt 
deze leemte voor het grootste deel 
ingevuld door Rangers Opdorp. Door 
het groot succes van de bloeiende 
jeugdwerking is er al enkele jaren nood 
aan een bijkomend terrein.. 

De investering omvat het hele plaatje: 
vangnet, de doelen, de omheining, de 
LED-verlichting, bergruimte, voorzien 
van drainage en het aanleggen en 
inzaaien van het terrein. Hierbij zal wel 
worden onderzocht welk materiaal van 
de oude site kan worden gerecupereerd. 

Van de club wordt wel verwacht dat 
ze meehelpt bij de verhuis en het 
speelklaar maken van het terrein.

Voor de technische uitwerking van 
dit dossier en het strikt opvolgen van 
de planning, hebben wij beslist om 
een studiebureau onder de arm te 
nemen. Midden november 2020 werd 
de omgevingsvergunning opgestart. 
Bij elke stap wordt er een overleg 
voorzien, zowel met FC Lambrecht als 
met Rangers Opdorp. In afwachting 
van het nieuw terrein kan FC 
Lambrecht al gebruik maken van de 
bestaande terreinen en accommodatie 
van Rangers Opdorp.

In de krant werd gesuggereerd 
dat de gemeente het terrein in de 
Stenenmolenstraat wou verkopen. 
Niets is minder waar. Het was nooit 
de intentie van de gemeente om dit 
terrein te verkopen. Als bestuur zien we 
zelf een betere bestemming door het 
aanplanten van bomen op dit terrein, 
dat juist naast het pas aangelegd 
keerpuntbos ligt van Natuurpunt ‘s 
Heerenbosch. Hierdoor krijgt Opdorp 
er een groene long bij, met een 
ecologische verbindingszone tussen de 
natuurgebieden Buggenhoutbos, de 
Opdorpse Diepmeiren en Lippelobos.

Geert Mannaert

Met een geslaagde nieuwjaarsreceptie 
kondigde 2020 zich veelbelovend 
aan. Tot half maart plots de geplande 
evenementen voor de komende 
maanden door de lockdown in het water 
vielen: Briel-kermis, de juni-kermis 
in Buggenhout, Opdorp-kermis en 
jaarmarkt en de Zomerse Donderdagen.

Hondenweide en Padel, 
twee vliegen in één klap
Vorig jaar hadden we vooropgesteld om een hondenlosloopweide te creëren 

op het beachvolleyball-terrein op de site van de Pit. Een kostenraming wees 

echter uit dat de kosten voor het afgraven van het zand merkelijk hoger waren 

dan gebudgetteerd.

Een probleem! Tot we plots hoorden dat het Agentschap Natuur en Bos ter 

hoogte van Buggenhoutbos begin 2021 een hondenlosloopweide creëert van 

maar liefst 2 hectare. De ingang tot dat terrein situeert zich in de Kasteelstraat 

aan het voormalige bedrijfsterrein van Ontex.

Dit maakt dat het ongebruikte beachvolleyball-terrein vrij komt te liggen 

voor een nieuw project dat in de pipeline zit nl. de installatie van 4 Padel-

sportterreinen. Padel is een kruising tussen Squash en Tennis en is de snelst 

groeiende sport ter wereld.

Dit vraagt natuurlijk een serieuze investering, maar hiervoor denken we aan 

een samenwerking met een privé-investeerder. Deze piste wordt nu juridisch 

onderzocht, maar dergelijke samenwerkingsprojecten vinden meer en meer 

ingang. Bedoeling is dat we deze zomer van 2021 aan onze Buggenhoutenaren 

de mogelijkheid bieden om deze sport ook in eigen gemeente uit te oefenen.

Geert Mannaert

Geert Mannaert  
Schepen van sport en feestelijkheden

Jong CD&V in actie in 2021
Activiteiten en acties plannen, het valt de afgelopen maanden alvast niet mee… 
Wat 2021 brengt? Ook dat is voorlopig nog een beetje koffiedik kijken. Toch 
willen we met Jong CD&V niet bij de pakken blijven zitten. Na intern overleg 
kwamen we tot drie acties waarbij wij als jeugd iets kunnen betekenen voor 
onze gemeente en ook in het bijzonder voor haar jeugdige bevolking. Volgende 
drie acties werken we alvast met zekerheid uit in 2021:

1. Paasactie

In de periode rond Pasen trekt Jong CD&V maar al te graag op 

pad om alle diensten die onze gemeente draaiende houden te 

verrassen met een kleine attentie afkomstig uit eigen gemeente 

(brandweer, politie, groendienst etc.).

2. Veilig Terug naar School

Naar jaarlijkse gewoonte verdelen we eind augustus onze Veilig-terug-naar-
schoolposters. We vinden het uiterst belangrijk dat onze schoolgaande jeugd 
veilig kan starten aan het begin van het nieuwe schooljaar en dat alle bestuurders 
extra attent zijn op hun weggebruik. In september belonen we vervolgens enkele 
deelnemers met een kleine attentie in samenwerking met lokale handelaars.

3. Sinterklaasactie
In november organiseren we voor de eerste keer een Sinterklaasactie! Later dit jaar pinnen we een datum waarop we een inzamelmoment organiseren waar je speelgoed kan doneren voor kinderen uit kwetsbare gezinnen, zo kan iedereen genieten van een vrolijk Sinterklaasfeest! 

Eind augustus was er dan een tijdelijke 
verbetering en zijn we er in geslaagd om een 
heel succesvolle en coronaveilige september-
kermis te organiseren (samenwerking 
foorkramers, in- en out-controle, security).

Hopelijk kunnen we in 2021 terug 
aanknopen met onze verworven faam 
als Bruisend Buggenhout.

Kermissen
in tijden van Corona
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We willen het belang van lokaal shoppen blijven herhalen aan onze inwoners.
De komende jaren willen we vooral streven naar een bruisende 
gemeente voor handelszaken en ondernemers. 
Aangezien ik min of meer toch zelf behoor tot deze groep 
van Buggenhoutse ondernemers kan ik meegeven dat we ons 
uiterste best gaan blijven doen voor deze groep. We trachten als 
gemeente te ondersteunen waar we kunnen. We willen als ‘kleine’ 
gemeente mee het verschil kunnen maken, ondernemers blijven 
de ruggengraat van onze economie! We beseffen maar al te goed 
dat het afgelopen jaar niet optimaal was, maar samen willen we er 
voor blijven gaan. 

Ook naar de volgende jaren toe zullen we ons blijven inzetten voor 
deze initiatieven.
In 2021 willen we dit kaderen in een economisch relanceplan, 
waarbij maatregelen zullen worden uitgewerkt om een 
ondernemingsvriendelijk klimaat te creëren (tegengaan leegstand, 
startersgids, brochure-bedrijvengids, pop-up-winkels, creëren 
winkelkerngebied, enz…).

Middenstand:
We beseffen dat 2020 een erg lastig jaar was voor onze ondernemers, maar op deze 

momenten komt de flexibiliteit en de zin in ondernemen naar boven, en steekt creativiteit 

de kop op. 
Voor de middenstand en ondernemers in onze gemeente werden er volgende zaken op 

poten gezet.

In de gemeentelijke administratie werd een halftijds medewerker aangesteld als 

aanspreekpunt voor de lokale ondernemers.

Verdere maatregelen die werden genomen:

•	Communicatie rond Covid 19

•	Overlegvergadering met de handelaars 

in de Kerkstraat

•	De stickers rond social distancing

•	Uitwerken digitaal platform  
www.Buggenhoutshopt.be

•	Uitvoeren economische Quickscan 

door de Provincie Oost-Vlaanderen en 

bevraging bij de ondernemers

•	Banners ‘winkelhier’ om lokaal winkelen te promoten

•	De uitbreiding van de terrassen

•	Samenwerking met Buggenhout TROEF tijdens Buggenhout-kermis en Dag van de Klant

•	Overleg met de middenstandsorganisaties TROEF, UNIZO en MOL om samen 

een eindejaarsactie op te zetten om op die manier eindejaarsgeschenken en de 

afhaalmenu’s van onze slagers en restaurants in de kijker te zetten

•	Vervolgens sloten wij samenwerkingsakkoorden af met de volgende organisaties:

Dyzo: Het anker voor zelfstandigen in moeilijkheden met gratis begeleiding. 

BizLocator: Een samenwerkingsinitiatief tussen ons bestuur en ORIS nv, CIB Vlaanderen 

en V-ICT-OR met de steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Dit is een 

online platform dewelke aanbieders van bedrijfsvastgoed en ondernemers met elkaar 

in contact kan brengen.

Beste inwoners van ons Buggenhout

Als schepen van derde leeftijd, Rode Kruis en bloedgevers, 

volksgezondheid, gehandicaptenzorg, markten, middenstand, 

integratie en gelijke kansen, kinderopvang, welzijn en 

gezin, woonzorgcentrum, kerkhoven en  burgerlijke stand  

geef ik jullie graag een samenvatting van de projecten die we 

reeds mochten realiseren in Buggenhout.

Dagelijks zijn we met verscheidene medewerkers en vrijwilligers 

in de weer om van Buggenhout een warme en groene gemeente 

te maken, een gemeente waar eenieder zich goed en thuis kan 

voelen.

Met trots beschrijven we volgende projecten:

Met de buitenschoolse opvang willen 
we graag blijven werken aan een 
optimale opvang van de kinderen voor 
en na de schooluren. Het is tevens een 
plek waar kinderen zich thuis moeten 
kunnen voelen en de vrijheid hebben 
om met hun vrienden te kunnen 
spelen over de schoolgrenzen heen.

In Opstal staat een nieuw gebouw voor 
IBO het Schanulleke op de planning. 
Dit prachtige project zal gerealiseerd 
worden op de hoek van de Kerkweg 
en de Broekstraat, op de plaats van 
het oude schoolgebouw dat voordien 
dienst deed als jeugdhuis Kiekeboe. 
Deze locatie is ideaal, vlakbij de school, 
zodat men op een veilige manier de 
verplaatsing kan maken. Momenteel 
zijn we volop aan het nadenken 
over de praktische indeling van het 
nieuwe gebouw, waarbij een warme 
huiselijkheid niet wordt vergeten.

Sinds de nieuwe legislatuur wordt 
er bijzondere aandacht geschonken 
aan zorg en welzijn in Buggenhout 
en daar horen natuurlijk ook onze 
onthaalouders bij.

De voorbije twee jaar zijn wij blijven 
inzetten op vorming en begeleiding 
van onze onthaalouders opdat we 
onze kwalitatieve doelen konden 
behalen en zelfs verbeteren. Het 
afgelopen jaar werd er - nog meer 
dan anders - ingezet op snelle en 
duidelijke communicatie met ouders. 
Dit was uitermate belangrijk in COVID 
tijden waarbij we soms overstelpt 
werden door informatie en richtlijnen. 
Het was vaak een uitdaging om de 
correcte informatie tot bij de ouders 
te krijgen.  Onze onthaalouders zijn 
de afgelopen maanden opvang 
blijven aanbieden aan zij die er nood 
aan hadden; dit werd bijzonder 
geapprecieerd. 

Het afgelopen jaar hebben we 
twee nieuwe onthaalouders mogen 
verwelkomen in Buggenhout, met 
name Mevr. Katrien Schürmann en Mevr. 
Shana Pauwels. Beiden betekenen 
zonder meer een aanwinst voor ons 
team. We blijven echter actief op zoek 
naar nieuwe kandidaat-onthaalouders 
om onze dienst te versterken.

In de toekomst (vanaf januari 
2021) zal er gebruik gemaakt 
worden van nieuwe software 
voor onze kinderopvang diensten. 
Hierdoor zullen ouders een beter 
overzicht krijgen over het verloop 
van de dagopvang van hun kind.  

Het meten en monitoren van de 
kwaliteit van de zorg in de opvang zal 
ook via deze weg een stuk eenvoudiger 
verlopen. Vanaf begin 2021 zullen 
we facturen en fiscale attesten 
voor de kinderopvang elektronisch 
kunnen versturen, hetgeen ons een 
besparing zal opleveren op vlak van 
administratie.

De adviesraad ‘lokaal overleg 
kinderopvang’ heeft recent het 
advies uitgebracht om een lokaal 
loket kinderopvang op te starten 
in Buggenhout. Dit is een  neutraal 
informatie- en ondersteuningspunt 
voor ouders, onder meer in de 
zoektocht naar kinderopvang. Iedere 
ouder met een vraag betreffende 
kinderopvang kan er terecht; ook 
voor vragen betreffende kinderen uit 
kwetsbare gezinnen, kinderen met 
een specifieke zorg of vragen naar 
dringende kinderopvang.

Kinderopvang blijft een belangrijke 
schakel in onze samenleving. Het 
geeft ouders de kans om zich 
professioneel te ontplooien, het 
voorkomt dat eenoudergezinnen in 
de problemen komen door gebrek aan 
kansen op de arbeidsmarkt, het geeft 
de mogelijkheid aan anderstaligen 
om opleidingen te volgen om zo de 
integratie te vergemakkelijken,…

Meer dan redenen genoeg om ons te 
blijven engageren voor een warme, 
veilige en kwalitatieve opvang in 
Buggenhout.

Er wordt ook geïnvesteerd in 
infrastructuur. Zo wordt er in de 
Nieuwstraat te Buggenhout een 
woning van het eigen patrimonium 
volledig gerenoveerd om als 
groepsopvang te kunnen dienen voor 
samenwerkende onthaalouders. 

Om tegemoet te komen aan de 
strenge eisen die worden gesteld 
voor een groepsopvang zijn onze 
mensen van de technische dienst al 
een hele tijd bezig met het verbouwen 
van deze woning. De werken hebben 
helaas enige vertraging opgelopen 
omwille van COVID19. We engageren 
ons echter om in 2021 deze nieuwe 
opvangplek in het centrum van 
Buggenhout plechtig te kunnen 
openen. 

Kinderopvang
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Tot slot

Laten we 2020 afsluiten met veel positiviteit, vooruit kijken en samen sterk blijven.

Met heel mijn hart wens ik jullie allen graag een fijne kerst en een hoopvol, gezond en gelukkig nieuwjaar.

Een hartverwarmende knuffel

Nadine Sertijn  
Schepen van welzijn en sociale zaken

Begraafplaatsen
We werden als lokaal bestuur verplicht om het gebruik 
van pesticiden op onze begraafplaatsen af te bouwen 
en uiteindelijk volledig te stoppen. Voor ons bestuur 
was dit het ideale moment om onze begraafplaatsen 
te gaan omvormen naar een groene en rustige 
omgeving.

Het concept van begraven werd aangepast om 
het onderhoud vlot te laten verlopen en rust te 
creëren door eenvormigheid. Er werd geopteerd om 
funderingsbalken te gaan plaatsen waar uiteindelijk na 
een begraving een kop zerk kan op geplaatst worden.

Achtereenvolgens werden de begraafplaats Opstal, 
Opdorp en als laatste de begraafplaats Centrum 
omgevormd. Deze laatste omvorming was geen 
gemakkelijke opdracht en dit voornamelijk omwille 
van de omvang van deze begraafplaats. Het duurt 
wel even vooraleer alles mooi groeit en bloeit in zo’n 
nieuw aangelegd begraafpark. Een prachtig kerkhof 
is niet iets wat we meteen kunnen bieden. Maar we 
zijn zeker tevreden over het voorlopige resultaat. 
De komende jaren zullen er zeker nog aanpassingen 
gebeuren.

Op de kerkhoven dienen we mensen waar mogelijk 
te sensibiliseren om bewust om te gaan met afval en 
aanzetten tot sorteren.

We schakelden via het mooimakersproject over 
naar een gescheiden afvalsysteem nl. rolcontainers 
(voor groen- en restafval) en PMD. Vroeger werden 
er containers van 1100 liter geplaatst waar alles in 
gegooid kon worden. 

Dit project loopt ondertussen al even. Het resultaat 
is zeer positief; we zijn hier nog een stapje in 
verder gegaan door in de periode van Allerheiligen 
verschillende afvaleilanden bijkomend ter beschikking 
te stellen (de afvalintercommunale Verko zorgde voor 
deze bijkomende afvaleilanden) als proefproject op 
onze begraafplaatsen. Na de periode van Allerheiligen 
kunnen we met plezier vaststellen dat deze overgang 
zeer goed verlopen is en zeker de komende jaren zal 
worden verder gezet.

Mantelzorgpremie

Het aflopen jaar voerden we in Buggenhout 
opnieuw de mantelzorg premie in. Er kwamen 
maar liefst 56 aanvragen binnen en we konden 53 
hiervan goedkeuren. Deze kleine bijdrage geeft 
toch een extra duwtje, en zorgt dat we toch weer 
een iets zorgzamere gemeente zijn. Kleine stapjes, 
steeds beter en beter.

Buggenhout... een dementievriendelijke gemeente!

We weten reeds dat Buggenhout een hart heeft voor mensen met een 
beperking. De diverse initiatieven en instellingen hieromtrent waaronder 
Avalon, Eindelijk, Blijdorp, Capelderij, het revalidatiecentrum, … zijn in de ruime 
regio gekend en gewaardeerd. Onze gemeente heeft woon- en zorgcentra, 
kortverblijven, assistentiewoningen en tal van sociaal-culturele organisaties 
met een ruim aanbod voor jong en oud. Maar er was een blinde vlek. Personen 
met dementie en hun mantelzorgers bleven in de kou staan. En dit terwijl het 
aantal personen met (jong)dementie in onze samenleving stijgt.

Het leek ons dan ook opportuun om als gemeente een werkgroep rond 
dementie samen te stellen om via deze groep een ondersteuning te kunnen 
verwezenlijken en vooral gehoor te kunnen bieden aan onze inwoners. Het 
streven naar een dementievriendelijke samenleving is niet iets nieuw, maar 
het is meer dan ooit actueel. 

We hopen vooral om via deze weg dementie binnen onze gemeente meer 
onder de aandacht te brengen, en aan de hand van de brochure ‘Dementie, 
als je ermee te maken krijgt’ meer informatie aan te bieden. Deze werd 
opgemaakt door de expertisecentra dementie samen met de Alzheimer Liga 
Vlaanderen en andere partners. Deze brochure werd bedeeld over de hele 
gemeente.

Laat een dementievriendelijke gemeente meer dan een idee of een project 
zijn. Laat het vooral een beweging zijn, gevoed door de mensen waarvoor het 
bedoeld is en gedragen door iedereen. 

Welzijn
Tuin OCMW

De huidige binnentuin van het 
woonzorgcentrum heeft een 
opknapbeurt nodig. We willen er een 
aantrekkelijke, open en frisse tuin met 
struiken en bloemen op maat van de 
bewoners van maken, waar men samen 
met bezoekers kan rondwandelen, 
genieten en gezellig keuvelen op de 
zitbanken of aan een terrastafel.

De opdracht bestaat uit de afbraak van 
de bestaande tuin en de uitvoering van 
het nieuwe ontwerp.
Bij dit nieuw ontwerp houden we vooral rekening met het duurzaam aspect 
en de ecologische voetafdruk en kozen we specifiek voor het gebruik van 
bepaalde materialen. 

Voor al de verhardingen die aangebracht worden, zullen waterdoorlatende 
materialen gebruikt worden. Deze verhardingen zorgen er vooral voor dat 
de tuin rolstoel toegankelijk zal zijn, iets wat toch wel noodzakelijk is voor 
de tuin van een woon- en zorgcentrum. Niet enkel een streling voor het oog 
maar vooral praktisch.

Als extra bovenop de rustige 
hoekjes, prachtige beplantingen en 
insectenhotels, zullen er ook enkele 
kippen worden aangekocht en krijgen 
die ook hun eigen stek op deze site.

De aanwezigheid van deze extra’s 
dragen bij aan een optimaal welzijn 
van de bewoners van het woon- en 
zorgcentrum. 
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Autoluwe eerste woensdag 
van elke maand in Buggenhout
Buggenhout is in 2020 een serieuze 
uitdaging aangegaan. CD&V is van plan 
om van Buggenhout een echte fiets- en 
bosgemeente te maken. Verschillende acties 
en projecten werden reeds uitgevoerd in 
Buggenhout. Ook onze eigen jeugd geeft het 
goede voorbeeld. Kleuterschool Sint-Jozef 
in Opdorp heeft al enige tijd de gewoonte 
om op de eerste woensdag van elke maand 
met de fiets of te voet richting schoolpoort 
te trekken. De auto wordt verbannen en aan 
de ouders wordt duidelijk gecommuniceerd 
dat die dag koning fiets de baas is. Toffe 
alternatieven zoals een step of te voet 
worden warm onthaald.

Lokaal bestuur Buggenhout steunt dit 
initiatief en breidt dit initiatief uit naar alle 
schoolomgevingen. Elke eerste woensdag 
van elke maand roepen we de schoolgaande 
kinderen en het schoolpersoneel op om met 
de fiets naar school te gaan. De scholen 
kunnen dit initiatief invullen zoals ze zelf 
willen en eventueel extra lessen hieraan 
besteden of een ludieke actie uitwerken. 

Bosaanplantingen in onze gemeente

Eindelijk een fietsbieb in Buggenhout
Voortaan zal elke vierde zaterdag van de maand de fietsbieb neerstrijken in 
Buggenhout. Ouders kunnen er voor hun kinderen een tweedehandsfiets ontlenen. 
Ouders met jonge kinderen weten het maar al te goed: een kinderfiets daar groeit 
de kroost zo uit. 

De fietsbieb biedt dan de oplossing. Dankzij dit kinderfietsendeelsysteem kunnen 
ouders altijd over een goed onderhouden kinderfiets op maat van hun kind 
beschikken. Als de fiets te klein wordt, dan brengen ze die terug en nemen een 
groter exemplaar. Kinderfietsen 
gaan zo ook een pak langer mee. 
We stappen als gemeente dan ook 
erg graag mee in dit initiatief. Wie 
zelf een fiets schenkt, kan gratis 
lid worden van de fietsbieb. 

Geïnteresseerden vinden het 
initiatief op de parking van 
gemeenschapscentrum De Pit, 
aan de Platteput, telkens tussen 
10 en 12 uur op de vierde zaterdag 
van elke maand. 

Info: www.fietsbieb.be.

De realisatie van de toegangspoort voor Opstal 
wordt het grootste project van deze legislatuur. Het 
betreft wegen- en rioleringswerken op het kruispunt 
Hoge Linde, de Krapstraat en de aanverwante straten 
Kuipstraat, Lindebos, Rauwenbos, Breemstraat, 
Hofkwartier, Visgracht en Dreef. De werken zullen 
op verschillende vlakken serieuze verbeteringen 
en vernieuwingen inhouden zowel op het vlak van 
waterbeheer, verkeersveiligheid en groen. In Opstal 
staan eveneens nog volgende werken op stapel: 
wegen- en rioleringswerken in Hoge Jan, nieuw 
fietspad in de Ravenstraat (rechterkant vanuit 
Opstal), renovatie fietspad in de Molenstraat en een 
nieuw kerkplein. 

Voor Hopveld, Hopveldweg en Mandekensstraat 
(deel tussen Hoogveld en spoorweg) werd 
een rioleringsdossier ingediend bij de Vlaamse 
Milieumaatschappij. 

In het centrum van Buggenhout is een 
rioleringsdossier in volle voorbereiding om 
wateroverlast in de toekomst te vermijden. Hiervoor 
zijn rioleringswerken voorzien in Bovendonkstraat 
(deel tussen containerpark en Hanenstraat), 
Hanenstraat (deel tussen Bovendonkstraat en 
Kerkstraat) en Brakeleer. 

 
Geert Hermans 

Schepen van Omgeving en Leefmilieu

Een nieuwe realisatie werd het 
“Keerpuntbos” dankzij Natuurpunt 
met de logistieke medewerking van de 
gemeente. Natuurpunt is eigenaar van 
het perceel en heeft dit terrein bebost. 
De gemeente verzorgde de logistieke 
ondersteuning door het terrein plantklaar 
te maken. De naam is symbolisch gekozen 
omdat de Covid-pandemie voor vele 
mensen een keerpunt betekent. Dit bos 
wordt een herinnering aan de slachtoffers 
van Covid-19 en een hommage aan 
de zorgverleners. Er bevindt zich een 
informatiebord, een wandelpad, een 
gedenksteen en een bezinningsplaats 
in dit bos. Vooral voor de scholen is 
dit een ideale plek als buitenklas en dit 
tijdens de 4 seizoenen. Hartelijk dank 
aan de vrijwilligers van Natuurpunt ‘s 
Heerenbosch. Het Keerpuntbos bevindt 
zich in de Stenenmolenstraat te Opdorp.

Dit is een zeer mooi initiatief. 
Met dank aan Natuurpunt 
‘s Heerenbosch en het 
personeel van de Technische 
Uitvoeringsdiensten.

Nieuwe fietsbeugels in onze gemeente
Er verschijnen nieuwe fietsbeugels in 
het straatbeeld. Het personeel van de 
technische uitvoeringsdiensten hebben 
de nieuwe fietsbeugels zelf gemaakt 
naar een ontwerp van de Fietsersbond 
van Buggenhout. Het resultaat is een 
exemplaar dat eenvoudig en handig is op 
maat van elk type en grootte van fiets.

De nieuwe fietsbeugels krijgen ook een eigen logo mee namelijk 
‘Buggenhout fiets- en bosgemeente’. We promoten met veel plezier de 
fiets als vervoersmiddel en maken werk van een goede infrastructuur. 

OPENBARE WERKEN, LEEFMILIEU en NATUUR  
Wat staat er nog op het menu? Plannen in het verschiet

Dank aan de 
zorgverleners

De Kerkstraat moet een toffe aangename winkelstraat 
worden. Hiervoor werd een studiebureau aangeduid. 

Er werd eveneens een studiebureau aangesteld 
voor wegeniswerken in de Missiestraat, Minneveld 
en Verbindingsstraat. In de Kluisweg staan ook 
wegeniswerken gepland. Voor Roodbos hopen 
we tevens wegeniswerken te voorzien. Er zal een 
nieuw fietspad komen in de Kerkhofstraat en er 
komt een fietstunnel ter hoogte van de Koudehaard, 
Hauwerstraat en Hooilaart. 

Voor alle schoolomgevingen zal in 2021 een 
octopusplan uitgerold worden met veelkleurige 
totems en beugels. Daarnaast zal het begin en 
einde van een schoolzone duidelijk aangeduid 
worden op de weg. Er zijn eveneens digitale 
snelheidsborden in de schoolomgevingen. Voor 
de Schoolstraat zal een studiebureau aangeduid 
worden om er een autoluwe zone van te maken.

In Opdorp staan nog werken gepland in de 
Stenenmolenstraat en Rode. Er werd eveneens 
een dossier ingediend om op termijn wegen- en 
rioleringswerken te voorzien in de Vekenstraat, 
Spiedamstraat, Driehuizen en Biesten. Daar 
willen we hetzelfde concept creëren als in de 
Houtenmolenstraat.

Het bomenplan in Lentepark wordt uitgevoerd en 
we voorzien dezelfde aanpak in de wijken Jules 
Andriespark en Mosten. Er komen bovendien heel wat 
bosaanplantingen in Buggenhout op verschillende 
plaatsen.

Tenslotte heeft Buggenhout een ambitieus 
klimaatplan voor de toekomstige generaties 
opgesteld.

 © Geert De Rycke
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Verschillende nieuwe verkeersingrepen 
in onze gemeente Buggenhout
De meest opvallende ingreep is de snelheidsbeperking van 
50 km/u voor de Diepmeerstraat. Momenteel mag er nog 70 
km/u gereden worden in de Diepmeerstraat. “Het lijkt ons 
logisch dat de maximum snelheid terugggedrongen wordt 
tot 50 km/u aangezien de Diepmeerstraat aanliggende 
fietspaden heeft en de gangbare norm bij aanliggende 
fietspaden is 50 km/u. Ook heeft de Diepmeerstraat 
hetzelfde wegprofiel als de Kamerstraat waar reeds 50 
km/u geldt. Bovendien is er reeds in de Mandekensstraat 
en de Provincialebaan tussen de Mandekensstraat en 
Diepmeerstraat een snelheidsbeperking van 50 km/u. 
De 70 km/u blijven aanhouden voor de Diepmeerstraat is 
dus niet aangewezen.”

In de Kamerstraat zal ter hoogte van het kruispunt met 
de Vitstraat het voetpad ook een stuk fietspad worden 
zodanig dat fietsers vroeger op het fietspad van de 
Kamerstraat kunnen als ze komen vanuit de Vitsstraat. Zo 
kunnen fietsers vanaf huisnummer 2 reeds op het voet- 
en fietspad. Voor de Stationsstraat tussen Vierhuizen 
en Hauwerstraat zal het voet- en fietspad beter worden 
aangeduid door een verkeersbord D10.

Verder zullen weer een reeks verkavelingsbanen 
voorbehouden worden voor landbouwvoertuigen, 
voetgangers, fietsers, speed pedelecs en plaatselijk verkeer 
voor auto’s. Deze verkavelingsbanen worden aangeduid 
door het blauwe verkeersbord F99. Hier heerst ook 
een snelheidsbeperking van 30 km/u. Het betreft Sluis, 
Muldersweg, Manhouten en Biesten in Opdorp, Langeweg in 
Buggenhout en Bussenstraat in Opstal.

Tenslotte zal in de Krapstraat te Opstal ter hoogte van 
de woning met huisnummer 133 het parkeren beperkt 
worden tot maximum 1 uur in het parkeervak vóór de 
zelfstandige praktijken.

Geert Hermans

Uniformiteit in onze gemeente 
op verbindingswegen
We streven naar uniformiteit in onze gemeente 
waarbij het gekozen wegprofiel ook terug te 
vinden is in Opdorp met de recente openbare 
werken in de Lijneveldstraat en Hoogweg.

Riolering en waterbeheer
Er komt een gescheiden rioleringsstelsel en 
extra buffercapaciteit voor de opvang van 
hemelwater. “Er is een extra buffergracht met 
oeverversteviging voorzien in het poldergebied 
tussen Krapstraat, Visgracht en Beukenstraat om 
het hemelwater bij hevige regenval te kunnen 
bufferen en beter te kunnen opvangen. Deze 
extra buffercapaciteit bedraagt 2004 m³.”

“De kleinschalige elementen voor onder meer 
de voetpaden worden zo veel mogelijk in wa-
terdoorlaatbare betonstraatstenen uitgevoerd.“

Verkeersveiligheid
“Aan het kruispunt Hoge Linde komt een 
voorrangsregeling voor de verbinding 
Hanenstraat-Beukenstraat. Het kruispunt van 
de Krapstraat, Hanenstraat-Beukenstraat en 
Hauwerstraat wordt extra geaccentueerd met 
een verhoogde verkeersplateau in bordeaux 
asfalt. De delen naast het kruispunt worden ook 
in gekleurde betonstraatstenen uitgevoerd.”

“In de Krapstraat komen langs beide zijden van 
de weg enkelrichtingsfietspaden van 1m50. 
Deze fietspaden worden verhoogd aangelegd 
in asfalt. De weg wordt eveneens in asfalt 
aangelegd wat voor minder geluidstrillingen 
zal zorgen. De wegbreedte in de Krapstraat is 
6 meter. In het tracé van de Krapstraat komen 
een aantal poorteffecten om de snelheid te 
drukken. De asfalt aan deze vernauwingen 
krijgt een andere kleur. Hiervoor kiezen we voor 
okerkleurige asfalt.”

Leefmilieu
Er komt extra groen (bomen en bodem-
bedekkers) in het straatbeeld ter hoogte van 
de vernauwingen in de Krapstraat en op het 
kruispunt van de Hoge linde.

Er komen eveneens extra bomen langsheen de 
grachten richting de polder. 

De zuiveringsgraad zal met dit project met 
3,2% toenemen in Buggenhout waarbij 474 
inwonersequivalenten worden aangesloten en 
waardoor Buggenhout een zuiveringsgraad tot 
bijna 90% zal bereiken. De zuiveringsgraad is 

het percentage van de inwoners waarvan het 
afvalwater, na transport via het riolerings- en 
collecteringsnetwerk, effectief gezuiverd wordt 
in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).

Financiën
Het is het grootste project van deze legislatuur. 
Het project kost 4.303.387 euro in het totaal. 
Aquafin betaalt hiervan 1.413.003 euro, Farys 
betaalt 2.205.620 euro waarvan 979454 euro 
gesubsidieerd is en de gemeente Buggenhout 
betaalt 711.764 euro.

Fasering
Doorheen het project komt er een fasering. Er 
zijn 5 fasen.

•	Fase 1:
Kuipstraat, Beukenstraat en kruispunt 
Krapstraat - Hauwerstraat – Hanenstraat. 
Binnen deze fase wordt het belangrijke 
kruispunt afgesloten en wordt een omleiding 
voorzien. Aansluitend wordt de wegenis 
aangelegd tot de onderlaag asfalt. Nadien kan 
het kruispunt terug open gesteld worden voor 
doorgaand verkeer. 

•	Fase 2:
Krapstraat vanaf kruispunt Beukenstraat tot 
voor kruispunt Visgracht, inclusief de nieuwe 
gracht en de buffergracht in het poldergebied 
tussen Visgracht, Krapstraat, Kuipstraat en 
Beukenstraat. 
Fase 2 (riolering, buffergrachten) mag worden 
aangevat na aanleg riolering van fase I en 
bijgevolg gelijktijdig met de wegafwerking 
van fase I. De afwerking van de bovenbouw 
geschiedt onmiddellijk na de aanleg van 
de riolering en gelijktijdig met de start en 
rioleringsaanleg van fase 3.

•	Fase 3:
Visgracht, Krapstraat vanaf Visgracht tot 
einde Krapstraat projectgebied + aansluiting 
en afwerking Lindebos.
Fase 3 mag worden aangevat na aanleg 
riolering van fase II en bijgevolg gelijktijdig 
met de wegafwerking van Fase II. De 
wegafwerking van fase 3 start onmiddellijk na 
de aanleg van de riolering en klaar te zijn voor 
start fase 5.

•	Fase 4: 
Breemstraat en Hofkwartier.
Fase 4 kan aangevat worden na aanleg 
wegenis tot en met onderlaag van fase 2 
zodat ontsluiting via de Krapstraat richting 
Beukenstraat is gegarandeerd.

•	Fase 5: 
Dreef, Rauwenbos en afwerken toplagen.
Rauwenbos kan worden aangevat na aanleg 
wegenis tot en met onderlaag van fase 3 zodat 
ontsluiting via de Krapstraat gegarandeerd is.

De werken zullen in het totaal 225 werkdagen in 
beslag nemen wat neerkomt op anderhalf jaar.

Nutsvoorzieningen
De nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water, 
telecommunicatie) zullen eerst aangepast 
worden. Deze werken starten al in januari 
2021. Pas als deze werken voltooid zijn, kan 
de aangestelde aannemer starten met de 
rioleringswerken.

De wegen- en rioleringswerken op het kruispunt Hoge Linde, 
deel Kuipstraat via Beukenstraat tot het kruispunt Hoge 
Linde, de Krapstraat en de aanverwante straten Lindebos, 
Rauwenbos, Breemstraat, Hofkwartier, Visgracht en Dreef. 
De werken zullen op verschillende vlakken serieuze verbeteringen en vernieuwingen inhouden 
zowel op het vlak van waterbeheer, verkeersveiligheid en groen. De aanbestedingsprocedure voor 
het gunnen aan een aannemer start in december 2020 zodanig dat in het voorjaar van 2021 een 
aannemer kan aangesteld worden.

www.cdenv.be/contact/kerstmanifest2020
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Openbare werken in 2019-2020
Beste inwoners,

In de afgelopen 2 jaar hebben we als bestuur zeker niet stilgezeten in 

Buggenhout. 

Integendeel, verschillende plannen geraken op kruissnelheid en vele 

plannen werden reeds uitgevoerd. We werken op alle fronten en in alle 

deelgemeenten. 

Zo werd de eerste fase van de Stationsomgeving uitgevoerd en heeft 

onze eigen technische dienst de fietsenstalling vernieuwd.

De lang verwachte openbare werken in Lijneveldstraat en Hoogweg 

werden opgestart en zo goed als volledig uitgevoerd. 

De Reigersweg en de Schommeldreef kregen een nieuw kleedje. 

De kruispunten aan de Ravenstraat met Jules Andriespark, Stenenstraat 

en Kalkenstraat werden vernieuwd. 

In de Vitsstraat en de Broekstraat werd het fietspad gerenoveerd. 

Blijdorpstraat en de schoolomgeving van de Meir in Opstal kregen een 

nieuw voetpad. 

De grasdallen voor de parkeerstroken op den Dries in Opdorp werden 

vervolledigd. 

Daar werden ook extra bomen geplant om het groene karakter van den 

Dries te bestendigen. Tenslotte werd de Scheldedijk op Ouden Briel 

vernieuwd. 

Naast de opgesomde werken werden eveneens vele kleine noodzakelijke 

verbeteringen uitgevoerd op ons grondgebied. Niveauverschillen 

ter hoogte van fietspaden en fietsoversteken worden stelselmatig 

weggewerkt door middel van betonnen inritbanden. Rugdekkingen voor 

fietsers worden voorzien door middel van blauwgele “night owls”. 

Op de Provincialebaan ter hoogte van Sluis-Weide kwam er een 

middengeleider. 

CD&V heeft ook de eerste fietsstraten gelanceerd in Buggenhout.  

Reigersweg, Nieuwstraat, Zittingsweg, Sportveldstraat, arm Dries 

en Vinkoorstraat werden fietsstraten. Bovendien werd ook een 

schoolroutekaart opgesteld om de meeste veilige routes aan te duiden in 

de buurt van de schoolomgevingen. 
 Geert Hermans

Rugdekking Fietsers

Fietspad Broekstraat

Scheldedijk Ouden Briel

Nieuw Kleedje Schommeldreef

Openbare werken Hoogweg

Fietsstraat Reigersweg

Voetpad Blijdorpstraat

Fietsenstalling Station

Fietspad Vitstraat

Kandidaatstelling van het Geopark Schelde Delta  
voor het behalen van Unesco Global Geopark label
Het Scheldegebied tussen Vlissingen 
in Nederland en Gent in Vlaanderen is 
uniek. Verschillende overheidsinstanties, 
provincies en gemeenten ondertekenen 
de intentieverklaring en verlenen hun 
medewerking voor de kandidaatstelling 
van het Geopark Schelde Delta voor het 
behalen van Unesco Global Geopark 
label. Een Unesco Global Geopark 
is een samenhangend gebied met 
geologische sites en landschappen van 
internationale waarde. Er zullen 40 sites 
in dit Scheldegebied aangeduid worden. 
Momenteel behaalden enkel de krijtlagen 
aan de grotten van Han het label van 
Unesco Global Geopark in België.

“Als bosgemeente aan de Schelde 
kunnen we niet ontbreken om als 
partner en als ambassadeur te fungeren 
voor de oprichting van het Geopark. 
Als gemeente willen we via educatie, 
toerisme, recreatie en communicatie 
dit positief verhaal uitdragen en daarbij 
waar mogelijk de link leggen met de 
klimaatverandering en -adaptatie.“

Kruispunt Hoogweg

Grasdallen Dries
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Als schepen van Jeugd, Cultuur en dierenwelzijn blik ik graag eens 

terug op wat er reeds gerealiseerd is tijdens de eerste twee jaar van 

deze legislatuur.

JEUGD
In samenspraak met de skaters werd het gemeentelijk skatepark uitgebreid 

wegens de nood aan een nog attractiever park. Zo werden aan de bestaande 

delen enkele toestellen toegevoegd. 

Daarnaast zijn er ook enkele nieuwe initiatieven die jaarlijks zullen terugkomen 

zoals de Kunstendag voor kinderen en de Pretkamjonet. 

De Kunstendag vindt steeds in november plaats. Hier kunnen kinderen kennismaken 

met een waaier aan culturele activiteiten. Elk jaar zullen andere domeinen belicht 

worden zodat de ruime zin van cultuur en kunst voor deze doelgroep duidelijk 

wordt en ze zin krijgen om ook bij een vereniging aan te sluiten. 

De Pretkamjonet rijdt in de zomervakantie uit en 
organiseert op de gemeentelijke speelpleinen 
heel leuke activiteiten. Hierbij staat plezier 
maken, samen spelen en elkaar beter leren 
kennen centraal. In de voorbije zomervakantie 
zorgden we ook voor een doe-boek voor de kids 
om zich in corona-tijd bezig te houden en in november stond 
een doe-week met leuke activiteiten op het programma. 

Voor studenten heeft het bestuur voor een studieruimte gezorgd waar ze in alle 

rust kunnen blokken indien ze hier nood aan hebben. Het is de bedoeling om 

zo’n vaste locatie tijdens elke blokperiode ter beschikking te stellen.

En er is nog meer… . Het ondersteunen van onze jeugdbewegingen staat heel het 

jaar door centraal in ons beleid. Ook de jeugdraad heeft de draad weer opgepikt, 

wat tot een mooie samenwerking leidt. Zo wordt de uitleendienst uitgebreid om 

extra materiaal te kunnen aanbieden aan onze verenigingen. Het gebouw van 

ons speelplein kreeg nieuwe ramen en deuren en ook aan het interieur zullen 

nog aanpassingen gebeuren. Dit geldt trouwens ook voor ons jeugdhuis. Spijtig 

genoeg kregen we hier te maken met brandstichting en diefstal maar alles wordt 

in het werk gesteld om dit in de toekomst te voorkomen. De werking van het 

jeugdhuis stond op een zeer laag pitje maar ook hier komt verandering in. 

ONDERWIJS
De grote energiebesparende infrastructuurwerken aan onze Gemeentelijke 
Academie voor Muziek Woord en Dans (GAMWD) gaan de laatste fase in.   
Door het coronavirus hebben de werken 2 maanden langer geduurd dan gepland, 
maar het resultaat mag zeker gezien worden. 

Het platte dak heeft een dikke isolatielaag gekregen en is afgewerkt met een nieuwe 
EPDM-bedekking. Aan de straatkant werden nieuwe ramen geplaatst en alle gevels 
werden ingepakt in een dikke isolatielaag en afgewerkt met esthetische kwalitatieve 
gevelpanelen. Na deze werken voldoet onze academie aan de vooropgestelde 
energienormen en dit resulteert in een flinke besparing op de energiekosten.  
De kostprijs van de werken bedroeg ongeveer € 450.000, ontvangen subsidies 
€ 172.500.

Voor de academie zitten de volgende werken nog in de pijplijn. In het 
meerjarenplan zijn o.a. voorzien:

•	Bouwen van een noodzakelijke grote bergruimte.
•	Plaatsen van akoestische isolatiewanden tussen de klaslokalen.
•	Relighting academie en installatie buitenlift voor minder mobiele personen.
•	Upgrade van de wifi voor het optimaal aanbieden van online kunstonderwijs.

In onze lagere school ‘De Pupil’ in Opdorp kunnen de leerlingen zich uitleven op 
de vernieuwde speelplaats. Die werd grondig aangepakt door het oudercomité 
samen met de gemeentelijke diensten.

De grote zijmuur van de speelplaats werd opgefrist 
met een mooie kleurrijke muurschildering, 
het klimrek werd onder handen genomen en 
aangevuld met nieuwe rubberen valtegels.  
De zandbak kreeg mooi wit zand en werd ingebed 
in een houten afdekbare constructie.

Voor lagere school ‘De Pupil’ in Opdorp zijn de 
volgende werken nog voorzien:

•	Renovatiewerken aan de polyvalente zaal.
•	Vernieuwen van de centrale verwarming.
•	Vernieuwen van het sanitaire blok.
•	Renovatiewerken aan het schoolhuis.

Onze basisschool ‘Het Sprinkhaantje’ in het centrum wordt zeker niet vergeten. 
Dit schooljaar kon de school een aantal nieuwe touch boards in gebruik nemen. 

De volgende investeringen werden in het huidige meerjarenbudget reeds 
voorzien:

•	 Installatie van een zonnewering voor blok C.
•	Vernieuwen van speeltoestellen en plaatsen van rubberen valtegels.
•	Vernieuwen van het sanitaire blok op het 1st verdiep.
•	Aankoop poetsmachine.
•	Herstelling betonnen draagpalen op de speelplaats.

François Suys  
Schepen van onderwijs en financiën

Als schepen van onderwijs wil ik graag de gerealiseerde projecten 

even in de kijker plaatsen.

CULTUUR
Op vlak van cultuur in zijn brede betekenis heeft het bestuur ook niet stil 
gezeten. 

Eén van de grootste projecten is het realiseren van de Uitpas en MIA’s. 
De Uitpas wordt de vervanger van de vrijetijdspas. Met de nieuwe Uitpas kan 
je punten sparen in ruil voor een korting, cadeau of ander voordeel. Echter is 
deelnemen aan vrijetijd niet voor iedereen evident. Hierom rollen we dan ook 
de MIA’s uit. Mensen In Armoede krijgen extra voordelen om de drempel naar 
vrijetijd te verlagen, wat ook voor kinderen belangrijk is. Het hele gebeuren is 
een samenwerking met de Sociale dienst van onze gemeente en enkele andere 
partners. Het is de bedoeling om later ook zo veel mogelijk verenigingen te 
laten aansluiten om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. 
In De Pit waren de theaterdoeken dringend aan vervanging toe. Door wijzigingen 
in de ophanging kan De Pit zeker ook professionele gezelschappen ontvangen. 
Een vernieuwde brochure belicht de voorstellingen van het nieuwe seizoen. 
Hierbij werd extra aandacht besteed aan de verenigingen die een organisatie 
plannen in De Pit. Zo krijgen Buggenhoutse verenigingen voorrang om de zaal 
te reserveren bij het ontwerpen van een nieuwe seizoenkalender. 
De werking van de Bib in het centrum en de deelgemeenten blijft behouden. 
Alle filialen zijn dicht bij de scholen gelegen zodat deze regelmatig kunnen 
langsgaan zonder kostbare tijd te verliezen. Lezen is een zeer belangrijk 
proces voor kinderen. Er worden steeds nieuwe boeken aangekocht maar 
ook in digitaal materiaal wordt geïnvesteerd. De speel-o-theek wordt steeds 
aangevuld met nieuwe spelletjes en educatief materiaal. Onze bib beschikt 
trouwens over een nieuw softwaresysteem, een samenwerking met Dijk92. Zo 
is het bib-reglement in heel de regio hetzelfde en men is ook meteen lid in 
de andere steden en gemeenten. De uitleentermijn voor boeken en andere 
materialen is 4 weken en het aantal uit te lenen exemplaren stijgt van 10 naar 
20. Dvd’s zijn voortaan gratis te ontlenen.
Buggenhout heeft ook een overeenkomst afgesloten met zwembad 
Sportoase te Londerzeel als partnergemeente wat betreft de aankoop van 
toegangstikketten en abonnementen voor het zwembadgedeelte en dit aan 
het geldend tarief voor inwoners van de gemeente Londerzeel.

DIERENWELZIJN
De samenwerking met Poezenbos helpt de gemeente in de 
strijd tegen zwerfkatten. Zo vermindert de overlast voor 
onze inwoners maar krijgen de katten een nieuwe thuis. 
Ook zijn er schuilhokken aangekocht en geplaatst voor de 
beschutting van gesteriliseerde katten. Ook heeft de gemeente 
zich aangesloten bij RATO vzw, een organisatie die zich bezig 
houdt met ratten, invasieve plantaardige exoten, kippen, katten, 
duiven en ganzen. In eerste instantie proberen we als gemeente 
deze ongemakken zelf op te lossen samen met de burger. 

In Buggenhout geldt er ook een algemeen verbod op het 
afsteken van vuurwerk om dieren geen stress en spanning te 
bezorgen. 

Denk steeds twee keer na voor je een dier koopt, het is 
een levend wezen dat verzorging en aandacht nodig heeft. 
”Verzorg je dier alsof het je kind is!”
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Mieke Van Malderen  
Schepen van jeugd en cultuur



Herdenking 11 november 2020 
Woordje van de Burgemeester

In deze periode van pandemie hebben we op deze dag de 
overledenen herdacht van de Eerste wereldoorlog.

We zijn er ons van bewust dat deze Covid-19 pandemie het 
er allemaal niet eenvoudig op gemaakt heeft, maar hier ook 
moeten we eensgezind de strijd aanbinden.

Je inzetten voor anderen kan in deze periode een lichtje van 
hoop geven.

Enkele weken geleden heeft Ferm een fysieke plek van 
verbondenheid geïnaugureerd aan het waterbekken in de 
Elzendreef.

Het project “Planttroost” komt tegemoet aan allen die 
eventjes willen blijven stilstaan bij zij die lijden en zij die in 
eenzaamheid ons hebben verlaten. Een mooie plek waar je in 
stilte troost vindt, ook in een samenleving postcorona.

Op 11 november herdenken we de dag van de Wapenstilstand. 
In 1918 werd zo het einde van de Eerste wereldoorlog een feit. 

Meer dan 9.000.000 soldaten sneuvelden. Om 11u00 hebben 
we eventjes stilgestaan voor zij die hun leven gaven. 

Een moment van erkenning en herdenking.

Draag zorg voor elkaar en tot ziens. 
Pierre Claeys 

Burgemeester

 Beste inwoners

We hebben er hoop op om binnenkort elkaar weer te mogen knuffelen en 
uiteindelijk wordt Covid-19 geschiedenis.

Het is, en was, niet zo evident om de corona maatregelen te aanvaarden, maar dankzij de 

verantwoordelijkheidszin van zovelen zijn we op goede weg. Dank je voor zoveel inzet 

en uithoudingsvermogen.
Velen zijn in eenzaamheid van ons weggegaan en anderen 
dragen nu nog de pijnlijke gevolgen van de ziekte.
Sterkte aan allen.
Ferm heeft “Planttroost” gecreëerd, een plaats van troost, 
aan het waterbekken in de Elzendreef. Een plek waar je 
in stilte troost vindt, ook in een samenleving postcorona.

Twee jaar geleden gaven bijna 50% kiesgerechtigden in onze 
gemeente ons hun vertrouwen en we doen er alles aan 
om jullie verwachtingen in te lossen.
Het Stationsplein verfraaien was een must en hier hebben we als CD&V woord gehouden. 

Dit is ons visitekaartje als je de trein neemt. En NMBS en Infrabel hebben beloofd om in 

de komende jaren ons perron opstapvriendelijk te maken.

De afwerking van onze nieuwe brandweerkazerne, 
spijtig genoeg niet zonder slag of stoot, wordt een feit. 
Een welgemeende dank aan onze verantwoordelijken 
grondgebied zaken en brandweer voor hun inzet.

De komende jaren staan er nog verschillende wegenis- 
en rioleringswerken gepland. De Krapstraat en zijstraten 
staan als eerste aangevinkt. We zullen regelmatig een 
buurtvergadering organiseren om iedereen zo goed 
mogelijk te informeren en de overlast zo klein mogelijk 
houden.

Wat het afvalwater in Buggenhout betreft zullen we door een juiste aanpak uiteindelijk 

meer netheid, veiligheid en een verhoging van de zuiveringsgraad van ons afvalwater in 

Buggenhout genereren. 
Onze verantwoordelijke diensten van Openbare werken en mobiliteit zullen in 

samenwerking met onze eerste schepen, Geert Hermans, alles goed opvolgen.

We komen ook tegemoet ten aanzien van onze medewerkers van de gemeente en 

van het woonzorgcentrum. De extra pensioenpijler wordt verhoogd en een nieuw 

organogram biedt de mogelijkheid om zich op te waarderen. Onze algemene directeur 

en zijn medewerkers begeleiden deze aanpak in de komende jaren.

Het politiekorps heeft in haar meerjarenplan geopteerd voor meer personeel en hoopt 

alle openstaande vacatures te kunnen invullen. Het korps vraagt ook nieuw materiaal 

om de veiligheid te verbeteren: ANPR camera’s, verplaatsbare camera, bodycams, 

ledborden en een nieuw wagenpark staan op hun verlanglijstje.

Onze sociale medewerkers, samen met de leden van het Bijzonder Comité voor de 

Sociale Dienst onder voorzitterschap van hun voorzitter Geert Mannaert, en Slaatje 

Praatje staan in voor zij die het dezer dagen financieel moeilijk hebben. Schepen voor 

Welzijn Nadine Sertijn heeft altijd een luisterend oor en zet zich volledig in voor opvang 

en verzorging.

ICT bedrijven en sponsors hebben in dit speciaal jaar geholpen door het schenken van 

een laptop aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Op deze manier willen we 

de kinderen in deze gezinnen ondersteunen om afstandsonderwijs te kunnen volgen.

Enkele bakkers en bloemisten verwenden onze zorgmedewerkers en bewoners in 

het WZC met een lekker gebak en een ruikertje bloemen. Hartelijk dank hiervoor! 

Meer dan ooit beseffen we hoe de gezondheidszorg één van de belangrijkste zaken zijn 

in onze gemeente en in onze maatschappij in het algemeen.
Ik wil heel speciaal alle medewerkers en de directeur van ons WZC bedanken voor zoveel 

professionele inzet.

Een nieuwe aanpak van het cultuuraanbod in “De Pit”, in samenwerking met alle 

verantwoordelijken van de dienst en onze schepen Mieke Van Malderen is bij velen in goede 

aarde gevallen, maar spijtig genoeg heeft Covid-19 het hen niet gemakkelijk gemaakt.  

De komende maanden worden een uitdaging.

De “Academie” krijgt een nieuw kleedje, waarbij de extra isolatie en nieuwe ramen voor 

een betere leefomgeving zullen zorgen.
Ook hier heeft Covid-19 wonden geslagen en blijft 2021 een uitdaging voor de school.

Het zal je ook niet verbazen dat we, met medewerking van Vlaanderen, verenigingen en 

instellingen extra willen ondersteunen door hun ook financieel tegemoet te komen in 

2020 en 2021.
Onze schepen van Financiën, François Suys, en onze financiële directeur berekenen de 

mogelijkheden.
Ook hier proberen we de toekomst niet te belasten.

We werden verkeerdelijk aangepakt door onze collega’s van de oppositie in de 

gemeenteraad, maar het Vlaams steunfonds is met veel bedachtzaamheid verdeeld.

“De beste stuurlui staan aan wal!”

Dank je voor zoveel steun, voor je geduld en we wensen jullie allen een hoopvol 2021.

Vele warme groeten,

Pierre Claeys 
Uw burgemeester

Octopusplan
Je hebt ze vast al ergens zien staan, de opvallende 
verkeerspalen met een octopus op de kop. Aangezien 
weggebruikers vertrouwd zijn met deze palen en de 
materialen erg in het oog springen, besloot de CD&V-fractie 
het gekende octopusplan ook uit te rollen in onze gemeente.

Aangezien Jong CD&V een erg groot belang hecht aan de 
verkeersveiligheid van onze jongeren, wouden we graag als 
spilfiguren optreden in dit project. Mieke, Jonathan en Dorien 
zochten de verschillende schooldirecties in Buggenhout op 
om samen een ideaal plan op te stellen. Waar zou de totem 
het beste staan? Waar bieden de paaltjes extra veiligheid? 
Heeft de school nog andere bekommernissen met betrekking 
tot de verkeersveiligheid rondom de schoolomgeving? Dit 
‘ideale’ plan werd vervolgens doorgespeeld naar bevoegd 
schepen Geert Hermans, die de plannen vervolgens aftoetste 
bij de gemeentelijke diensten. 

Wij kijken alvast uit naar de uitrol van dit project in 2021!

 
Dorien Meskens 

Gemeenteraadslid & Voorzitter JONG CD&V
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