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cd&v Buggenhout wenst u 
een schitterend 2023
Een jaar geleden zaten we nog in de naweeën van een zoveelste co-
ranagolf en was het nog niet duidelijk hoe lente, zomer en winter er 
zouden mogen uitzien. We konden gelukkig vaststellen dat het sociaal 
leven herop flakkerde. Onze gemeente vulde zich opnieuw met feest-
gedruis, culturele en sportieve activiteiten, gezinsactiviteiten, enzo-
voort. Laat ons hopen dat we de komende jaren enigszins gespaard 
blijven van dergelijke crisissen. 
 
Ook onze cd&v ploeg kon terug de draad opnemen. En hier zijn we dan 
ook zeer tevreden mee. Eindelijk konden we weer in dialoog gaan en 
ons verengingswerk opnemen. ‘Midden de mensen’, heet dat nog 
steeds. We bezochten tal van activiteiten, organiseerden een ledenreis, 
een ledenfeest, een mosselfestijn, en twee lezingen. Dit naast het no-
dige politieke overleg op fractie en partijraad. Onze senioren ontvingen 
Eric Van Rompuy en bezochten brouwerij Malheur, jong cd&v had hun 
terug naar school actie (en binnenkort hun quiz) en Vrouw en Maat-
schappij organiseerde diverse doe-avonden. 
 
In deze lantaarn lezen jullie een (onvolledig) overzicht van onze activi-
teiten en van het beleid van onze burgemeester, schepenen en raads-
leden.  
Maar vooral willen we toch ook langs deze weg u, uw familie en uw 
naasten een schitterend 2023 wensen! 

 
Veel leesplezier. 
 
Kaï Van Nieuwenhove 
Voorzitter cd&v Buggenhout

Colofon  
cd&v Buggenhout 
Meir 18 
9255 Buggenhout 
info@buggenhout.cdenv.be 
buggenhout.cdenv.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft uw vragen of opmerkingen 
0476 77 26 35 - Kaï Van Nieuwenhove 
0472 28 70 69 - Ronald van Gemerde 
 
 Kalender  
Zondag 29 januari 
10.30u - Nieuwjaarsreceptie cd&v Buggen-
hout 
 
Zaterdag 11 februari 2023 
19.30u - Quiz JONG cd&v Buggenhout 
Lebbeke Dendermonde 
 
Zaterdag 25 maart 2023 
Garageverkoop 
 
Donderdag 20 april 2023 
Petanqueactiviteit cd&v senioren 
 
Zondag 8 oktober 2023 
9de groot Mosselfestijn 
 
 
 
 Word jij graag lid?  
Bezorg dan deze strook, ingevuld, aan 
één van onze mandatarissen of mail je 
gegevens naar info@buggenhout.cdenv.be. 
 

Naam: ............................................................. 

.......................................................................... 

Adres: ............................................................. 

.......................................................................... 

Mailadres: ...................................................... 

Telefoon: ........................................................ 

Geboortedatum: ...........................................

cdenv.buggenhout

cdenv_buggenhout
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Beste Buggenhoutenaar, 
 
In deze huidige periode waar pandemie en machtswellust het 
leven bepaalt, zijn we er ons van bewust hoe belangrijk het 
is om elkaar te steunen. Genieten van momenten, “Carpe 
Diem”, is een omhelzing waard. 
Onze sociale dienst zet zich in voor zij die het moeilijk hebben 
en met de middelen die voorhanden zijn, om velen een menswaardig bestaan te geven.  
Meer en meer worden we eveneens geconfronteerd met de gevolgen van oorlogen, waarbij een 
toestroming van vluchtelingen uit Oekraïne, Afghanistan, Syrië, Ethiopië, Zuid-Soedan... een uit -
daging is. Het verleden heeft ons geleerd ook hier omzichtig te werk te gaan en de houding “tijde-
lijk” aan te nemen.  
Een gezond levensevenwicht komt iedereen ten goede en geeft kansen aan onze samenleving, 
waardoor veiligheid, gezondheid, opvang, scholing, verenigingsleven en geluk niet in het gedrang 
komen.  
Eerbied voor “ons” Buggenhout. 
De laatste vier jaren is er veel veranderd in Buggenhout: het stationsplein, een deel van onze 
wegeninfrastructuur gepaard gaande met het ontdubbelen van afvalwater en hemelwater ,  
de aanpak van de Alvat-site, een veiliger fietswegennet, het nieuwe kinderopvanghuis in de Nieuw-
straat,... 
 
We beseffen heel goed dat moeilijke dossiers de komende periode aangepakt moeten worden. 
De vrachtwagenroute, het centrum van Opstal, het centrum van Buggenhout, ons woonzorg -
centrum en de serviceflats, onze gemeentescholen, een nieuwe invulling van onze kerkgebouwen...  
en dit in samenwerking met de overheid en de privésector. 
 
Niettegenstaande de perikelen van de laatste jaren kunnen we spreken van een gezonde financiële 
toestand in Buggenhout door een mature samenwerking van onze gemeentelijke financiële dienst 
en de huidige beleidsmensen. 
 
Langs deze weg willen wij velen bedanken voor het vertrouwen, de samenwerking en in het 
bijzonder voor de steun. 
2023 wordt en is een nieuwe uitdaging en daar zullen we samen, als CD&V-ploeg, voor gaan. 
Gelukkig Nieuwjaar, 
 

Pierre Claeys

Dat de kerkomgeving van Opstal aan vernieuwing toe is was voor iedereen duidelijk. 
Een studiebureau werd aan het werk gezet en een eerste voorontwerp werd reeds aan de belangstellenden voorgesteld. 
Bedoeling van een dergelijke oefening is positieve input te verzamelen en rekening te houden  met de bezorgdheden. 
Helaas mondt dit meer dan eens op de gekende fora uit in een vergiftigd debat. 
Het bijzondere hiervan is dat dit gebeurt door diegenen die je op het ogenblik van het inspraakmoment nooit ziet. 
De opmerkingen, tijdens de voorstelling van het voorontwerp geuit, zijn mee gegeven aan het studiebureau. Tevens wordt een 
aparte studie besteld om de inrichting van enkelrichting op de beste manier te organiseren. Dit zal de verkeersveiligheid in 
onze schoolomgevingen ten goede komen én het verlies aan parkeerplaatsen op het kerkplein compenseren. 
 

Dirk Stallaert 
Gemeenteraadslid

Vernieuwde kerkomgeving Opstal
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Wij gaan voor een open landelijke gemeente waarbij het 
groene karakter sterk verstevigd wordt en waarbij er ruimte 
is voor duurzaam én innovatief ondernemerschap. Het dorps-
uitzicht en -karakter willen we hierbij bewaren. “Je eigen dorp 
voor altijd“ is dan ook onze drijfveer. De eigenheid en herken-
baarheid van onze dorpen willen we versterken met levendige 
dorpskernen waarbij beleving en ontmoeting centraal staan. 
In Buggenhout hebben we heel wat groene troeven. Voorbeel-
den zijn ons Buggenhoutbos, het landelijk Opdorp met de 
Dries en het Middelpunt van Vlaanderen, de Schelde op den 
Briel en het natuurgebied Heistergem/Vondelbeek nabij Op-
stal. Dit zijn stuk voor stuk gebieden om te koesteren. Deze 
plaatsen willen we nog meer met elkaar verbinden via een 
groenblauwe dooradering. Dit betekent concreet dat we in-
zetten op onder meer vergroening, kleine landschapselemen-
ten,  poelen en mooie bufferbekkens.  Ook de landbouw krijgt 

hierbij voldoende perspectieven. Fiets- en wandelpaden verbinden deze landschapselementen. Het zichtbaar maken van groen-
blauwe aders versterkt bovendien de belevingswaarde. Op deze manier kan Buggenhout zich nog sterker positioneren als bos-
gemeente. 
 
Tegelijkertijd willen we een aantrekkelijk aanbod voor toerisme uitwerken. Het fiets-, wandel- en horecatoerisme krijgt van ons 
alle kansen wat een positief effect zal hebben op de lokale economie en wat een boost zal betekenen voor onze horeca-, han-
dels- en middenstandszaken. De tandem lokale economie en toerisme is een perfecte combinatie voor Buggenhout.  
 
Daarnaast gaan wij voor een warme, zorgzame, verbonden en meelevende gemeente waarbij de talrijke verenigingen en de 
vele sociale instellingen in Buggenhout een belangrijke rol te vervullen hebben. Onze verenigingen, de vele vrijwilligers en sociale 
instellingen zijn het cement of liever gezegd de lijm van onze samenleving. Wij hechten heel veel belang aan de verenigingen 
en de vrijwilligers.  In Buggenhout kunnen we rekenen op vele mensen die zich inzetten in verenigingen of voor een maat-
schappelijk project. De verenigingen liggen ons nauw aan het hart en zullen we blijven koesteren. Samen met de verenigingen, 
de buurtcomités en alle vrijwilligers blijven we vorm geven aan een betrokken samenleving in Buggenhout met als doel de sa-
menhorigheid en het nabuurschap te bevorderen en te stimuleren. 
 
Voor onze bedrijven in Buggenhout bieden we alle steun en geven hen maximale begeleiding bij de aanvraag van omgevings-
vergunningen. Zij bepalen immers mee de welvaart in Buggenhout. 
 
Met bovenstaande visie geven wij aan Buggenhout een moderne uitstraling waar het aangenaam vertoeven is en waarbij ie-
dereen zich goed voelt. Buggenhout verdient immers het allerbeste. 
 

Geert Hermans 
Burgemeester

Visie op Buggenhout: eigenheid van Buggenhout versterken

Bij deze gelegenheid wil ik Pierre van harte danken. De luisterbereidheid van Pierre is 
oneindig. De diepmenselijkheid van Pierre is groots. De zorgen van de inwoners zijn ook de 
zorgen van Pierre. Samen met Pierre en het voltalige cd&v-team bouwen we verder aan 
een welvarend Buggenhout in 2023 en volgende jaren. Ik wens iedereen heel veel 
vertrouwen, moed, hoop en perspectief in 2023. Wij kijken samen uit naar een gezonde 
vaart in een hoopvol 2023. 
 

Geert Hermans
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...onder dit motto liep de straatkunsttentoonstelling georganiseerd door de gemeentelijke werkgroep Dementievriendelijk Bug-
genhout. 
Over de generaties heen brachten jong en oud op een creatieve wijze dementie in de kijker. We mogen van een groot succes 
spreken. 120 prachtige, betekenisvolle kunstwerken sierden het parcours dat liep van het woonzorgcentrum tot aan het ge-
meentehuis. 
De officiële opening op 21 september, de werelddag dementie, werd feestelijk opgeluisterd door een dansgroepje en door de 
leerlingen van de academie voor muziek, woord en dans. De ruim 400 aanwezigen konden onder een stralend zonnetje genieten 
van het spektakel bij een fris drankje, een ijsje of gebak. 
We willen in Buggenhout verder inzetten op sensibiliseren en informeren over de problematiek van (jong)dementie. Naast de 
straattentoonselling omvatte ons najaarsprogramma ook de beklijvende film ‘Une vie démente’ (2020) van An Sirot en Raphael 
Balboni die we toonden aan het grote publiek en aan de laatste graad van het secundair onderwijs. 
We sloten tijdens de week van het bos af met een rolstoeltoegankelijke boswandeling met opnieuw muzikale animatie van de 
muziekacamdemie en poëzie gebracht door onze dorpsdichter. 
We danken onze gemeentelijke ambtenaar van de dienst Welzijn, de mensen van de technische dienst en alle vrijwilligers die 
een handje toestaken en tevens de talrijke deelnemers. 
Zo maken we met zijn allen van Buggenhout een tolerante, toegankelijke, inclusieve en dementievriendelijke gemeente... een 
warm Buggenhout waar het goed is om wonen. 
 

Bea Van den Broeck 
Gemeenteraadslid

Dementie, ik zie , ik zie wat jij niet ziet...

• Educatief programma 
In samenwerking met Meander zal in de periode 2023 - 2024 
een lessenreeks van 10 sessies worden aangeboden aan 
mantelzorgers. 

 
• Praatcafé dementie i.s.m. Meander 

Er zal op 17/02/2023 een theatervoorstelling worden georganiseerd. 
Welk stuk zal worden gebracht hangt af van de beschikbaarheid op die datum. 

 
• Voorjaarswandeling en andere activiteiten 

Op 7 mei zullen we de dementievriendelijke wandeling in Opstal inwandelen. 
Werelddag dementie 21/09/2023.  

 
Op 20/9 zullen we de dementievriendelijke tuin op de campus van het rusthuis officieel openen.  
Op 21/09 (werelddag dementie) bieden we terug een film aan. 
om 10.00u schoolvoorstelling waarbij eventueel ook andere mensen worden toegelaten die een avondvoorstelling niet zien 
zitten. om 20.00u avondvoorstelling voor iedereen. 

 
• Herfstwandeling 
  Boswandeling op zondag 15/10. 
 
• Zuurstof voor dementie 

Meander, Paradox en Alzheimer Liga Vlaanderen willen tegen 2025 op minstens 100 verschillende plaatsen in Oost-Vlaan-
deren een ruwe berk hebben gepland, in combinatie met een veld vergeet-mij-nietjes. Het moet een plek worden van contact, 
rust en gezelligheid.  
We willen hieraan participeren. Er moet een geschikte plaats worden gezocht en uiteraard moet de boom (de bomen) op het 
juiste moment worden gepland.  

 
Nadine Sertijn 
Schepen van Derde leeftijd, Rode Kruis en bloedgevers, Volksgezondheid, Gehandicaptenzorg, Markten, Middenstand, 
Integratie en gelijke kansen, Kinderopvang, Welzijn & gezin, Woonzorgcentrum, Kerkhoven en Burgerlijke stand

Dementievriendelijke gemeente 
Jaarplan 2023
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Vrouw en Maatschappij heeft in het najaar van 2022 weer 
drie gezellige doe-avonden georganiseerd in de Pallieter te 
Buggenhout-Opstal. 
Zo werden er juweeltjes gemaakt en gezelschapsspellen ge-
speeld. Andere dames brachten hun eigen creatieve brei-
werkjes mee... 
Met het eindejaar in het vooruitzicht maken vrouwen het 
graag gezellig voor zichzelf en hun omgeving... Daarom wer-
den er op 7 december 2022 kaarsen versierd en mooie 
kerststukjes gemaakt. 
In het voorjaar 2023 worden de activiteiten hervat. 
Vrouw en Maatschappij is de politieke vrouwenbeweging 
van CD&V. 
In onze gemeente telt Vrouw en Maatschappij Buggenhout 
meer dan 100 leden en organiseert ze een aantal toffe acti-
viteiten. 
Bedoeling is om een leuke en gezellige namiddag of avond 
te beleven, elkaar beter te leren kennen en met elkaar te pra-
ten over allerlei thema’s.  
Ben je geïnteresseerd in de werking van Vrouw en Maat-
schappij en/of wil je lid worden? Neem dan contact op met 
één van de vrouwelijke raadsleden van CD&V Buggenhout. 
 

Marlowis Verest - Rita De Maeyer - Linda Steps 
Voorzitter 

Vrouw & Maatschappij 
weer uit de startblokken...

-     De energiefactuur van de gemeente is aanzienlijk 
     gestegen! 

In 2022 is de energiefactuur ( elektriciteit en gas ) geste-
gen van € 700.000  naar € 1,6  miljoen. Dit is een stijging 
van 230%! 

    
-     De gemeente en OCMW bijna 300 werknemers telt en 

dat de loonkosten in 2022 door de loonindexatie geste-
gen zijn met € 1,8 miljoen  tot € 16,8 miljoen.  Dit is een 
stijging van  meer dan 11%. Deze meerkost was niet 
voorzien in het budget. 

 
-     Dat we dankzij onze reeds opgebouwde reserves deze 
     extra kost aan lonen en energie zelf kunnen betalen. 
 
-     Om het meerjarenplan in evenwicht te krijgen waren er 

drastische besparingen nodig .  
De budgetten van de uitgaven worden herzien en de 
geplande investeringen gaan over een langere tijd  
gespreid worden. 

 
-     Dat we in deze moeilijke tijden al ons personeel blijven 

behouden, verder blijven investeren in  infrastructuur en 
onze leningsschuld langzaam blijven afbouwen. 
 
Francois Suys 
Schepen van Financiën, meerjarenplan, onderwijs, 
muziekacademie en IT

Wist je datjes

Mag ik jullie veel liefde wensen 
voor jezelf, je geliefden en jullie Buggenhout 
Welke smaak, kleur of goesting je ook hebt! 
 

Kris Van Den Berge
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Dit najaar werd in het Centrum een nieuwe bewegwijzerde wandelroute Verloren Wegskes en Plekskes boven de doopvont 
gehouden. Op deze route komt zelfs de meest rasechte Buggenhoutenaar voor verrassingen te staan! Deze route werd suc-
cesvol ingewijd op de Dag van de Trage Weg: zaterdag 15 oktober om 10.00u.  
Bij de wandelroutes is het de bedoeling dat elke deelgemeente aan bod komt. 

 
 
Eerder werden al volgende bewegwijzerde wandelroutes gerealiseerd: 

• Het Keisdrupperspad  
• Den Briel aan de Schelde  
• Tussen Opstal en Heizijde 
• Tussen Bos en Brouwerij 

  
Volgend jaar wordt er verder werk gemaakt van: 

• Een dubbele verbinding 
• Buggenhoutbos - Schelde 
• Opdorp - Buggenhout-Centrum 
• Doorsteek Bovendonkstraat – Breemstraat/Oude Kerkweg 
• Verbinding Wiesbeek - Opwijk 

 
 
 

Hiermee komen we tegemoet aan één van de top-wensen die bij de Buggenhoutenaar naar boven komen in het Beleidsplan 
Ruimte: meer mogelijkheden om van bos-, natuur- en landbouwgebieden te genieten. Wij zijn er nu al mee bezig! 
 

Geert Mannaert 
Schepen van Feestelijkheden, Trage Wegen, Economie, Toerisme en Sport

Feestelijkheden, toerisme en trage wegen

Tegen uiterlijk 2034 dienen alle nu erkende assistentiewoningen te voldoen aan de meest recent opgelegde erkenningsnormen. 
Voor Seniorama II en Seniorama III is dit ook vanaf 2034 in orde, voor Seniorama I niet. Het gaat dan met name over normen 
betreffende minimum oppervlaktes van de ruimtes en rolstoeltoegankelijkheid in de assistentiewoning. Dit betekent dat er op 
termijn keuzes dienen gemaakt te worden over de verdere toekomst van dit gebouw van Seniorama I (renovatie, nieuwbouw, 
supprimeren,...).  
Er is geen reden tot ongerustheid voor de huidige bewoners van Seniorama I, zij kunnen zeker blijven wonen waar ze nu wonen. 
Het is wel aangewezen dat er tijdig wordt nagedacht over de te maken keuze betreffende het gebouw, afhankelijk van deze 
keuze kan het zijn dat er op termijn geen bewoning meer mogelijk zal zijn. De bewoners dienen tijdig geïnformeerd te worden 
over deze keuze, zodat ze kunnen begeleid worden bij het zoeken naar oplossingen. En we blijven uiteraard inzetten op het on-
derhouden van het huidige gebouw.  
Momenteel krijgt de binnentuin een volledige make-over. Het concept van de vorige tuin was al langer gedateerd. Bij de uit-
werking van het nieuwe plan is ook rekening gehouden met de input van de medewerkers van afdeling Avondzon, waaraan de 
tuin grenst.  
Het zijn momenteel niet alleen op het vlak van energie, grondstoffen, stijgende prijzen,... moeilijke tijden, het blijft ook steeds 
een uitdaging om ervoor te zorgen dat er voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is. We horen het bijna dagelijks dat 
het zo moeilijk om in de zorg aan voldoende personeel te geraken of om uitval van personeel op te vangen, ook wij werden 
hier al mee geconfronteerd. Er wordt telkens gezocht naar de nodige invulling van vacatures en dat lukt de ene keer vlotter 
dan de andere. Op dit ogenblik zijn we nog op zoek naar een kinesist en enkele mensen voor het onderhoud Binnen de andere 
diensten beschikken we momenteel over voldoende gemotiveerd en professioneel personeel om een warme en kwaliteitsvolle 
zorg te bieden aan onze bewoners. Hiervoor verdienen onze medewerkers zeker een dikke pluim, zij geven elke dag het beste 
van zichzelf, ook wanneer het eens moeilijker gaat. 
 

Nadine Sertijn 
Schepen van Derde leeftijd, Rode Kruis en bloedgevers, Volksgezondheid, Gehandicaptenzorg, Markten, Middenstand, 
Integratie en gelijke kansen, Kinderopvang, Welzijn & gezin, Woonzorgcentrum, Kerkhoven en Burgerlijke stand

Stand van zaken woonzorgcentrum en assistentiewoningen
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De week tegen pesten gaat door van vrijdag 10 februari 2023 t.e.m. vrij-
dag 17 februari 2023. Als schepen van jeugd doe ik daarom een warme 
oproep: maak een stippenlijn met je familie, straat, wijk, school, jeugd-
beweging, bedrijf, dorp, wijk, gemeente,... op een zelf gekozen tijdstip tij-
dens de campagne, maak een filmpje en bezorg dat aan Ketnet. De 
slogan is “Hier trekken we de lijn!”. 
  
Alle info kan je vinden op https://kieskleurtegenpesten.be/ 
 

Mieke Van Malderen 
Schepen van Jeugd, Cultuur, Ontwikkelingssamen werking 
en Dierenwelzijn

STIP IT! - Doe mee! 
De week tegen pesten!

Ondanks corona, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis...,  

Wens ik jullie voor het nieuwe jaar: 

‘het leven is mooi’ momenten. 

Geniet van je familie en vrienden 

Van de feestjes, van je werk... 

En dit gecombineerd met een goede gezondheid, 

Is een heerlijke cocktail. 
Tevens beloof ik met onze hele CD&V ploeg, 

ervoor te gaan in 2023! 
 

Rita De Maeyer

Vanaf 1 januari 2023 zal Buggenhout beschikken over een Lokaal Loket Kinderopvang.  
Enerzijds is dit dienstverlening voor de burger waarbij (aanstaande) ouders zich kunnen registreren wanneer zij kinderopvang 
zoeken. Er wordt gericht gekeken waar een plaatsje is voor hun kindje. Anderzijds kunnen opvanginitiatieven hun capaciteit 
kenbaar maken.   
 
Het lokaal loket kinderopvang zal opereren vanuit het Huis van het Kind.  
We zullen daarvoor gebruik maken van een digitaal platform dat alles netjes voor ons bijhoudt en waar ook ouders en aanbie-
ders makkelijk hun weg zullen op vinden.  
Met dit centrale platform zit alle info bij elkaar en behoudt men het overzicht in opvangland Buggenhout.  
Dit platform geeft op termijn ook de mogelijkheid om makkelijk samen te werken met andere gemeentes.  
 
Voor meer info: huisvanhetkind@buggenhout.be of 052 33 96 01 
 

Nadine Sertijn 
Schepen van Derde leeftijd, Rode Kruis en bloedgevers, Volksgezondheid, Gehandicaptenzorg, Markten, Middenstand, 
Integratie en gelijke kansen, Kinderopvang, Welzijn & gezin, Woonzorgcentrum, Kerkhoven en Burgerlijke stand

Lokaal loket Kinderopvang
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De ondersteuning van de verenigingen is een basisdoelstelling van ons gemeentebestuur. Dit geldt zowel voor de socio-cultu-
rele, de sociale als voor de sportverenigingen. De ondersteuning gebeurt niet enkel via subsidies, maar wat velen niet weten, 
is dat er een heel sterke logistieke ondersteuning is van de Technische Dienst bij de organisatie van evenementen. 
 
Dit najaar hadden we een schitterende editie van de Halloween Night Run op 22 oktober 2022. Bijna 1600 (!!!) deelnemers ge-
noten van een griezelig parcours doorheen gebouwen die anders niet voor het grote publiek toegankelijk zijn. 
 

Geert Mannaert 
Schepen van Feestelijkheden, Trage Wegen, Economie, Toerisme en Sport

Sportief Buggenhout

De wereld waarin we leven wordt geconfronteerd met crisis na crisis.  
 
De wereldwijde pandemie leerde ons hoe kwetsbaar onze gezondheid is. 
Ik wens daarom iedereen een gezond 2023! 
 
Een oorlog zo kortbij leerde ons hoe kwetsbaar vrede is. 
Ik wens daarom iedereen een veilig 2023! 
 
De financiële crisis leerde hoe kwetsbaar onze welvaart is. 
Ik wens daarom iedereen een zorgeloos 2023! 
 
Laat 2023 het jaar van de hoop worden.  
Hoop op een goede gezondheid, hoop op vrede, hoop op een zorgeloos jaar voor elk van u en uw 
naasten!  
 
Voor onze partij en gemeente zal 2023 alvast een speciaal jaar worden.  
Ik wil uitdrukkelijk Pierre danken om ons en de gemeente door al deze crisissen te loodsen.  
Ik wil Geert succes wensen om deze crisissen verder te bedwingen en toekomstige uitdagingen 
aan te pakken. 
 

Jan Stevens

Infrabel en het gemeentebestuur van Buggenhout hebben in 
aanwezigheid van profwielrenner Laurens Huys en heel wat 
buurtbewoners de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel in de 
Hauwerstraat officieel in gebruik genomen. De tunnel vervangt 
de vroegere overweg van Hooilaart en Koudehaard. In maart 
van 2022 is Infrabel gestart met de voorbereidende werkzaam-
heden voor de nieuwe tunnel. Tijdens het weekend van 21-22 
mei 2022 werd de 34 meter lange tunnelkoker van 700 ton van-
uit een diepe bouwput centimeter per centimeter onder de spo-
ren ingeschoven. Deze fietstunnel past in de fietsverbinding 
tussen Dendermonde, Londerzeel en Mechelen langsheen de 
spoorlijn. Hierbij komt er nog een fietspad in de Kerkhofstraat 
zodanig dat dit fietstraject op het grondgebied van Buggenhout 
voltooid wordt. 
 
Geert Hermans 
Burgemeester

Fietstunnel
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Pierre is de man van Gerda Van Conkelberge, vader van Mar-
got, Mathias en Anouk, schoonvader van Piet, Gwen en Kevin 
en grootvader van Robin, Jasmien en Paulette. Wij spraken 
met hem over zijn werk en zijn leven. Tot 31 december is hij 
nog burgemeester, daarna neemt Geert het over... hoog tijd 
dus voor een interview.... 
 
 
Pierre, jij bent toch afkomstig uit de streek van Gent? 
Eigenlijk ben ik afkomstig uit Deurle, een deelgemeente van 
Sint-Martens Latem. Tijdens mijn hogere studies woonde ik 
in Sint-Amandsberg. Dat is uiteraard allemaal regio Gent! Ik 
heb ook in Gent gestudeerd, je kan bijna zeggen dat ik in 
Gent opgegroeid ben. 
 
Wanneer zijn jullie naar Buggenhout gekomen? 
In 1980 hebben wij de optiekzaak Vandercruyssen over-
genomen. In die periode waren we op verschillende plaatsen 
op zoek gegaan... in Lokeren, in Aalst, in Sint-Niklaas en in 
Koksijde hadden we zelfs een bod gedaan op een zaak, 
maar die man van die Buggenhoutse optiek bleef me bellen 
om toch maar zijn zaak over te nemen en daar heb ik nu 
echt geen spijt van! Ik moet zeggen dat ik heel graag in Bug-
genhout woon!

Je komen vestigen in een gemeente die je niet kent, dat 
was wellicht niet evident? 
Ik kende Buggenhout helemaal niet! In het begin had ik het 
moeilijk om sommige mensen te verstaan! Ik moest telkens 
vragen “Wablief?”, soms begreep ik het na drie keer herhalen 
nog niet! Ik zei dan maar altijd ja, waar ik soms ook wel eens 
neen had moeten zeggen!(lacht) Nu... Buggenhout en ik , dat 
is één! Gerda en ik met onze familie, wij zijn echte Buggen-
houtenaren! 
 
`Zijn jullie dan meteen hier komen wonen? 
Tijdens mijn legerdienst hebben we eerst zes maand in Leb-
beke gewoond en daarna hebben we achteraan de winkel 
bijgebouwd om er te gaan wonen. Dat was toen de winkel 
naast brouwerij Bosteels. De winkel is daar 16 jaar geweest. 
We hebben ook eens een periode van drie jaar in Damme , 
langs de Damse vaart gewoond. Dat was toen we de 
‘Lamme goedzak’ hadden. In die tijd hadden we in Damme, 
in Veurne en in Gent plezierboten, we zaten toen in de sector 
van het toerisme! 
Daarna hebben we een huis gekocht in de Bosdreef en nu 
wonen we al een aantal jaren in de Kamerstraat. 
 
Was jij al van in je jeugd van plan opticien te worden? 
Ik heb eerst drie jaar tandheelkunde gestudeerd, maar ik heb 
die studie niet afgemaakt! Daarna heb ik optiek gedaan en 
dan ook optometrie. 
 
Wat houdt optometrie precies in? 
Een optometrist vervangt niet de oogarts, maar bepaalt het 
zicht. Zij of hij doet een onderzoek naar de samenwerking 
van de ogen om dan de juiste bril, lenzen of low-vision toe-
passing aan te raden. Bij anomalie wordt er verwezen naar 
de oogarts. Regelmatig je ogen laten nakijken is aan te 
raden. Ondanks de concurrentie van grote ketens, draait de 
winkel prima! 
 
Bestaat er een speciaal ‘Pierre Claeys-recept’? 
Ik denk het niet. We gaan professioneel te werk en zorgen 
voor een degelijke garantie. We zijn een groep van gediplo-
meerde opticiens/optometristen. Eerbied en respect zijn pri-
mordiaal. 
 
Pierre, als optieker ben je door de jaren heen meer en 
meer geïntegreerd als Buggenhoutenaar. Voel jij je een 
echte Buggenhoutenaar of voel je je nog steeds een in-
wijkeling? 
Ik voel me al heel lang een echte Buggenhoutenaar! Ik woon 
hier ook heel graag en ik vind Buggenhout echt schoon! Ik 
heb het dan niet alleen over wat mooi is om naar te kijken 
zoals bv. het bos en bepaalde mooie plekjes, maar ik vind 
Buggenhout ook een mooie gemeenschap! Ik ben echt 
graag Buggenhoutenaar!

Pierre Claeys

Buggenhoutenaar in de spot

Met gouverneur Carina Van Cauter
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Je was vroeger vooral bezig met je werk en zaken en dan 
op een bepaald moment komt de politiek in je leven! 
Paul Van Malderen, toen burgemeester van Buggenhout, 
had eind de jaren 90 gevraagd om op de lijst van CD&V te 
staan, maar op dat moment had ik nog geen ambitie. 
Enkele jaren na het plotse overlijden van Paul op 11 mei 
2003, zijn Hilde Goedgezelschap en Jeanine Van Malderen 
langs geweest en hebben deze vraag nog eens gesteld. In 
2006 gaf ik mij aan. Ik werd verkozen tot gemeenteraadslid. 
 
In welke mate kan jij je vinden in de filosofie van CD&V? 
CD&V neemt de minst eenvoudige weg, namelijk de door-
dachte. Ik kan me daar wel in vinden. 
Dat er mensen zijn die neigen naar extremen verbaast mij 
niet en is oorzakelijk een uiting van ongenoegen. Daar moe-
ten we oren naar hebben. 
In het verleden heeft extremisme veel mensen pijn gedaan 
en dit maken we nu ook mee in het conflict tussen Rusland 
en Oekraïne. Luisteren en ondernemen is de boodschap! 
 
Op 1 januari 2019 werd je burgemeester. Bekijken en be-
naderen de mensen je op een andere manier nu? 
De mensen die ik goed ken in ieder geval niet! Ik ben zelf ook 
niet veranderd denk ik. 
Het is wel zo dat redelijk wat mensen me nu aanspreken 
met “meneer de burgemeester”! Ik zeg dan vaak, ’t is nog al-
tijd Pierre! Veel mensen tonen wel respect, maar af en toe 
zijn er ook die kwaad zijn omdat je niet kan doen wat ze wil-
len! Een burgemeester en een schepen moeten zich ook aan 
de wet houden, wij kunnen, bij wijze van spreken, geen 
briefje schrijven om iemand toelating te geven om door het 
rode licht te rijden! 
 
Alles bij elkaar is de taak van een burgemeester een full 
time job. Is dat niet belastend? 
Een full time job, dat mag je wel zeggen! Er zijn de dossiers 
die in overleg en in samenwerking met de administratieve 
diensten moeten behandeld en afgewerkt worden, de raden 
en de vergaderingen, persoonlijke contacten met mensen... 
maar ik ervaar het niet als belastend, ik jaag me er nooit in 
op! 
Ik vind het wel fijn P.R.-man te zijn voor Buggenhout, ik vind 
dat echt aangenaam en boeiend! Ik doe dat wel graag! 
 
Klopt het dat burgervader zijn voor jou een aangename 
taak is? 
Zeker wel! Ik luister graag naar mensen en ik vind het ook 
fijn om voor mensen één en ander te kunnen doen, maar 
weet je... het is hoe dan ook altijd een verhaal van samen-
werking, met de leidinggevenden, ambtenaren, bedienden 
en arbeiders, met de collega’s van de fractie, gemeenteraad 
en het schepencollege. 
Ook bij belangrijke momenten in het leven van mensen zoals 
een jubileum of een huwelijk is het aangenaam om vreugde 
met die mensen te delen. Soms komen mensen om over 
hun leed te praten en dat is niet altijd gemakkelijk. sommi-
gen kan je helpen, anderen helemaal niet, maar dan vind ik 
het belangrijk om voor hen een luisterend oor te zijn!

Pierre, je hebt nu de officiële pensioenleeftijd bereikt! Zal 
jouw leven er in de nabije toekomst heel anders uit zien? 
Ik denk dat er niet veel gaat veranderen! Ik word eerste sche-
pen in plaats van burgemeester en dat brengt enkele wijzi-
gingen met zich, maar ik blijf actief in de politiek! In de winkel 
blijf ik ook bezig met de zaken die ik nu doe! Weet je, ik doe 
dat gewoon graag, het is zo een beetje als een hobby! 
 
Heb je naast je werk en de politiek dan nog een andere 
hobby? 
Wel, ik doe twee keer per week wat aan fitness en ik probeer 
regelmatig wat te fietsen. 
Met Gerda eens weggaan, ook al is het soms maar voor een 
dag of twee! Dat noem ik quality time! 
Lezen doe ik eigenlijk ook wel graag, maar meestal lees ik 
vooral de actualiteit in kranten en tijdschriften. Daarnaast 
lees ik soms ook wel eens een roman of iets in die aard, ik 
ben nu bezig in een boek over spionage... zowel van Rusland 
als van Amerika! 
 
Pierre, wat wil jij nog bereiken of doen in het vervolg van 
je leven? 
Hetzelfde als ik nu doe! Blijven ondernemen, bezig blijven en 
vooral er zijn voor familie en anderen! 
Ik wil er graag bij horen! 
 
Heb jij nog een boodschap voor de mensen van Buggen-
hout? 
Ja... maar het is niet eenvoudig wat ik ga zeggen! 
Stel je in de plaats van anderen, alvorens een standpunt in 
te nemen! 
Respect hebben voor anderen is altijd belangrijk! 
 
Hartelijk dank voor dit aangenaam en boeiend gesprek! 
 

Pol Verest 
Lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
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De bestaande tuin was niet zo gebruiksvriendelijk ingericht, 
bevatte veel verharding en weinig soorten groen. De dwaal-
tuin die ooit was aangelegd  was niet toegankelijk voor min-
der mobiele mensen die gebruik moeten maken van een 
rollator of een rolstoel. Kortom, de tuin was een weinig uitno-
digende buitenruimte. De bewoners en het personeel van het 
WZC waren dan ook al langer vragende partij om deze zone 
eens aan te pakken en er een echte ‘tuin’ van te maken. 
Nadat de groendienst alle wensen vernomen had werd er een 
plan opgemaakt. Aangezien dat deze tuin hoofdzakelijk wordt 
gebruikt door de afdeling dementie, waren er toch wel wat 
uitdagingen aan te gaan. De hoofdinsteek was dan ook dat 
dit echt een tuin moest worden op maat van de bewoners en 
waar ze zich een beetje ‘thuis’ konden voelen. 
De toegang tot de tuin wordt drempelloos uitgevoerd, zodat 
de tuin zo gebruiksvriendelijk mogelijk is. Vanuit deze toe-
gang kom je onmiddellijk op een groot terras uit waar de be-

staande dakplatanen behouden bleven. Vanop dit terras is er een rondgang voorzien doorheen de tuin waarbij je deels tussen 
de planten wandelt en een petanqueveldje met een supporterszone, een tweede kleiner terrasje met een waterelement, een 
kippenhok en een groentetuintje met moestuinbak passeert. De tuin is voorzien van sfeerverlichting zodat er ook ‘t ’s avonds 
nog iets moois te zien valt in de wintermaanden.  
Met deze ingrepen hopen we vooral dat de bewoners en bezoekers aangenaam mogen vertoeven en vooral kunnen genieten 
in deze aangepaste tuin. 
De mensen van ons professioneel zorgpersoneel bieden steeds een warme en kwaliteitsvolle zorg aan onze bewoners aan. 
Hiervoor verdienen onze medewerkers zeker een dikke pluim, zij geven elke dag het beste van zichzelf, ook wanneer het eens 
moeilijker gaat. Ook met dit project willen we een extra duwtje of schouderklopje geven. 
 

Nadine Sertijn 
Schepen van Derde leeftijd, Rode Kruis en bloedgevers, Volksgezondheid, Gehandicaptenzorg, Markten, Middenstand, 
Integratie en gelijke kansen, Kinderopvang, Welzijn & gezin, Woonzorgcentrum, Kerkhoven en Burgerlijke stand

Project heraanleg tuin woonzorgcentrum

 
Graag licht ik de werking van het BCSD even toe. Elk openbaar centrum voor maatschappelijk wel-
zijn(OCMW) heeft een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) opgericht.  
Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Het 
bijzonder comité is bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening 
en maatschappelijke integratie. Voor de toekenning van heel veel dienstverleningen van het OCMW 
dient een beslissing genomen te worden door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (financiële 
steun, leefloon, steun, voorschotten, verblijf in het woonzorgcentrum, sociale tewerkstelling ed )  
Het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt geadviseerd door het diensthoofd en de maat-
schappelijk werkers en vergadert elke tweede dinsdag van de maand om 18.00u in besloten zitting. 
 

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst telt 6 leden en één voorzitter. Voor cd&v zetel ik samen met Linda Steps, Pol 
Verest en Sigrid Bertier (vertrouwenspersoon Pol Verest) in het BCSD. De voorzitter is Geert Mannaert. Geert wordt bijgestaan 
door het diensthoofd van de sociale dienst. Het is hartverwarmend om te zien hoe de maatschappelijk werkers van het OCMW 
in Buggenhout onder leiding van het diensthoofd Dirk Lissens omgaan met de cliënten, hen adviseren en hen begeleiden naar 
een betere toekomst. Hun inzet is goud waard. Zij hebben woelige tijden achter de rug, eerst covid, dan de oorlog in Oekraïne 
en momenteel de energiecrisis. Dit zijn zaken die bovenop hun dagelijks werk er nog eens extra bijkomen. Bedankt, jullie ver-
dienen een dikke pluim.   
 
Namens Linda, Pol, Sigrid en Geert 
 

Ronald van Gemerde 
Lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst
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Door de aanleg van een nieuwe woonwijk met jonge gezin-
nen, is het maar logisch om daar ook speelmogelijkheden 
voor kinderen te voorzien. Concreet plaatsen we hier er een 
speeltoren en duikelrekken. 
 

Mieke Van Malderen 
Schepen van Jeugd, Cultuur, 
Ontwikkelingssamen werking en Dierenwelzijn

Speeltoestel in Hoogbos

Wat 2023 ons zal brengen, 
weten we nog niet... 
Hopelijk ligt er voor ieder iets positiefs 
in ’t verschiet. 
Proost op een gezond en zorgeloos 
nieuw jaar! 
Veel geluk, gezelligheid 
en warme vriendschap met elkaar! 
 

Linda Steps

Meer dan ooit 
Besef ik  
Hoe kort een leven is 
 
Meer dan ooit 
realiseer ik  
Hoe kwetsbaar we wel zijn 
 
Meer dan ooit  
Voel ik  
de liefde 
Over de grens van het bestaan 
 
Meer dan ooit 
Ervaar ik 
De steun en warmte van mensen om me heen 
 
Jan  
leeft  
In mijn hart 
In mijn ziel 
 
En ergens 
Van aan de overkant 
Hoor ik zijn lied 
 
Meer dan ooit 
betuig ik mijn dankbaarheid 
Om wat was en wat nog moet komen 
 
Meer dan ooit  
wens ik je 
Veel liefde, vrede, vreugde en vriendschap 
 
Laat ons het LEVEN vieren! 
 

Bea Van den Broeck

Onze Jong cd&v met minister Vincent Van Peteghem
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Met een 100 tal aanwezigen vond op 11 november 2022 de 
Wapenstilstand herdenking plaats.  
De herdenking van de wapenstilstand aan het einde van de Eer-
ste Wereldoorlog vindt afwisselend plaats in een van de vier 
woondeelkernen. Voor 2022 was Opstal aan de beurt. 
 
Een gebedsviering leidde de plechtigheid in, gevolgd door een 
burgerlijke ceremonie aan het oorlogsmonument op het kerk-
plein. 
Een minuut stilte werd toen gevraagd voor alle slachtoffers van 
beide wereldoorlogen en tevens van de oorlogen die nu woeden. 
In 2023 zal de Wapenstilstand herdenking doorgaan op den Briel. 
 
Robert Asselman

11 novemberviering

De perrons werden volledig vernieuwd en verhoogd naar 75 
cm boven de rail waardoor het comfort van de reiziger aan-
zienlijk is verbeterd. De perronverhoging is gebeurd over een 
lengte van 250 meter waardoor treinen tot 240 meter kun-
nen stoppen en ontvangen worden in Buggenhout.  
Bij deze perronverhoging is ook de toegangshelling aange-
past zodanig dat de toegang gemakkelijker wordt voor men-
sen met een beperking. De perronuitrustingen zoals  
verlichting, afsluitingen en stationsnaamborden zijn hierbij 
allemaal vernieuwd. De 2 nieuwe luifels van 50 meter lengte 
op 7 meter breedte langs beide kanten van de stations-
omgeving vormen het sluitstuk van de vernieuwing. De 2 lui-
fels kunnen 200 fietsen herbergen.  
Langs de kant van het CM-gebouw, aan het Paul Van Mal-
deren plein, is er een aparte fiets- en voetgangerszone voor 
de betreding van het perron. Er zijn extra parkeerplaatsen en 
er komen ook 2 kleine groenzones. 
Stap voor stap wordt de stationsbuurt van Buggenhout op-
geknapt. De opwaardering van de stationsomgeving wordt 
een feit. Er zijn bovendien nog toekomstplannen om de om-
geving aangenamer, veiliger en groener te maken. 
 

Geert Hermans 
Burgemeester 

Stationsomgeving vormt 
een nieuwe toegangspoort 
voor onze gemeente
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Buggenhout werkt verder aan een kindvriendelijk beleid. Dit 
kon u reeds lezen in de vorige lantaarn en we bezorgen u 
graag een update over dit ambitieuze project waarbij alle ge-
meentelijke diensten berokken zijn. De hele gemeente wordt 
doorgelicht. Diensten, aanbieders van activiteiten, en uiter-
aard kinderen zelf worden bevraagd en uitgedaagd om stil 
te staan bij een kindvriendelijk beleid. Dit maakt deel uit van 
een traject van 18 maanden.  
Aan dit proces hangt een formeel label vast. Vlaams minis-
ter van Jeugd Benjamin Dalle (cd&v) kende twee maanden 
geleden dit label toe aan 17 steden en gemeenten. Buggen-
hout kan dit ten vroegste behalen in februari 2024. Momen-
teel zitten we immers nog in de eerste fase, namelijk het 
kindvriendelijk beleid analyseren.  
Er is een data-analyse gemaakt met alle informatie en cijfers 
van de verschillende diensten en er is een “Quickscan” ge-
beurd, een bevraging bij kinderen, jongeren en volwassenen. 
Deze gegevens worden nu cijfermatig verwerkt. Vervolgens 
komen focusgroepen bestaande uit diensten van het lokaal 
bestuur, het verenigingsleven en jeugd samen om de focus 
te bepalen.  
Binnenkort start Fase 2. Deze loopt van februari tot mei. Dit 
omvat een belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren om 
daarna ook deze resultaten in kaart te brengen.  
Tot slot in fase 3 wordt er een portfolio opgesteld met con-
crete actiepunten op alle verschillende beleidsdomeinen die 
aangepakt zullen worden. 
Wil je meer weten over dit traject, het doel of de achtergron-
den? Dan kan je terecht op www.kindvriendelijkestedenen-
gemeenten.be. 
 

Mieke Van Malderen 
Schepen van Jeugd, Cultuur, Ontwikkelingssamen -
werking en Dierenwelzijn

Op weg naar een 
kindvriendelijke gemeente

Gelet op onze doelstelling om een kindvriendelijke gemeente 
te worden zetten we ook stevige stappen vooruit met het 
kindvriendelijk inrichten van onze begraafplaatsen. U las het 
misschien reeds in de pers dat dit in Opdorp reeds groten-
deels in uitvoering is. De meeste werken gebeurden reeds 
door onze groendienst en technische uitvoeringsdienst en 
we zitten nu in de afwerkingsfase. 
 

Mieke Van Malderen 
Schepen van Jeugd, Cultuur, 
Ontwikkelingssamen werking en Dierenwelzijn

Kindvriendelijke 
begraafplaatsen 
Kerkhof Opdorp

2022 was een jaar om nooit te vergeten, 
want familie en vrienden mochten weer ge-
zellig bij elkaar komen. 
 
Mijn wens voor 2023: 

• Geniet van elk moment 
• Koester de mooie herinneringen 
• Wees positief en vriendelijk voor elkaar 
• En vooral... een hele goede gezondheid. 

 
Met vriendelijke groeten 
 

Sigrid Bertier

Stille nacht, heilige nacht 
Alles slaapt, sluimert zacht 
Onthoud: het echte kerstgevoel zit in je hart. 
Het nieuwe jaar ging zonet van start. 
  
Jong CD&V Buggenhout wenst allen het 
komende jaar veel vreugde en zonneschijn, 
zodat je elke dag opnieuw vrolijk en 
gelukkig kunt zijn. 
 

Jonathan, 
   Mieke, 
 Nina 
      & Olga
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Op 17 november 2022 om 14uur werden we met onze CD&V 
senioren hartelijk ontvangen door Anita en Johan, gids en 
kastelein van dienst in de brouwerij Malheur. 
Anita vertelde dat de brouwerij gestart is in Baasrode in 
1773 door Balthazar De Landsheer met als naam “ De halve 
maan”.   
 
In 1839 verhuisde de brouwerij met kleinzoon Emmanuel 
naar Buggenhout onder de naam “ De zon” en ze werd in de 
Tweede wereldoorlog door kleinzoon Emmanuel De Lands-
heer gesloten.  
Op dat moment schakelden ze over naar bottelen en bier-
handel. 
 
Adolf De landsheer (voormalig burgemeester van Buggen-
hout) volgde zijn vader op in de zaak. 
 
In 1997 werd de brouwtraditie in ere hersteld door Manu De 
Landtsheer, zoon van Adolf en werd de naam gewijzigd in 
Brouwerij Malheur. 
Op dit moment is Guillaume, zoon van Manu, de brouwer en 
productieleider van A tot Z. 
In de brouwzaal verduidelijkte Anita  het brouwproces en gaf 
ze ook uitleg over het aanbod van de brouwerij en de soor-
ten verpakkingen waarin het bier wordt verkocht. 
Kastelein Johan gaf ons bij de degustaties van Malheur 6°, 
Malheur 10° , Malheur 12° en Malheur Brut tips over het 
schenken, de juiste temperatuur van de glazen en het spoe-
len van de glazen. We kregen zelfs tips over het bereiden van 
konijn met ...  en Malheur 12°. 
Met de nodige hapjes en broodjes werd de namiddag afge-
sloten. 
Bij het naar huis gaan was er in de brouwerijwinkel de mo-
gelijkheid om wat voorraad in te slaan zodat we thuis nog  
kunnen nagenieten van dit geslaagd bezoek. 

 
Armand De Raedt 
Voorzitter cd&v senioren Buggenhout

Bezoek van CD&V senioren 
aan Brouwerij Malheur

De gemeenteraad keurde het algemene principe goed om 
alle begraafplaatsen kindvriendelijk in te richten. Aan de 
hand van een aantal ingrepen zoals een speelse inkleding 
en verschillende attributen konden we een rustige troostplek 
creëren waar er kan gerouwd worden op kinderformaat. 
De scholen werden hiervoor gecontacteerd in 2021 zodat 
de kinderen konden weergeven hoe zij een kindvriendelijke 
begraafplaats zien. De begraafplaats van Opdorp werd als 
eerste project uitgekozen om verder uit te werken. Het zijn 
de ideeën van de kinderen die werden vertaald naar een ont-
werpplan. En zorgde samen met het uitstekende vakman-
schap van onze eigen diensten voor een prachtig resultaat. 
De achterste zone van de begraafplaats te Opdorp is reeds 
kindvriendelijk ingericht volgens de volgende principes: 

•     een stuk groenzone met boom en bank waar bezoe- 
     kers kunnen verpozen 
•     een takkenwal waar nabestaanden houten hangert- 

jes aan kunnen hangen met de naam van een over-
leden dierbare of een kleine boodschap 

•     een schommelbank tussen twee bloemenborders. 
•     een troosthut waar een leeskoffer zal geplaatst wor- 

den met enkele boekjes voor verschillende leeftijds-
groepen. Naast de troosthut wordt een groenzone in-
gericht met een pad in boomschijven. 

•     bijkomend worden twee graszones omgevormd tot 
     graszones met extensief maaibeheer. 

 
Verder zullen we ook een Sterrenweide aanleggen te Op-
dorp, De sterrenkindjes worden er begraven of uitgestrooid 
na crematie. 
Een symbolisch vlindertje op een ijzeren staafje zal gratis 
worden  aangeboden door het lokaal bestuur aan de ouders 
die hierom verzoeken. en willen we de kindergraven in ere 
herstellen.  
Ons doel is om dit door te trekken naar al onze Buggen-
houtse begraafplaatsen, zodat iedereen op een gepaste ma-
nier kan rouwen. 
 

Nadine Sertijn 
Schepen van Derde leeftijd, Rode Kruis en bloedgevers, 
Volksgezondheid, Gehandicaptenzorg, Markten, 
Middenstand, Integratie en gelijke kansen, Kinderopvang, 
Welzijn & gezin, Woonzorgcentrum, Kerkhoven en 
Burgerlijke stand

Begraafplaatsen
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Warmste café 
In 2021 werd door de jeugddienst, in samenwerking met de jeugdverenigingen het jeugdhuis open 
gehouden als warmste café. Afgelopen editie werd dit evenement uitgebreid en werd er een after 
work warmste café georganiseerd. Dit werd uitgebaat door de hele dienst vrije tijd.  

 
  
Speelstraat aanvragen? 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen buiten kunnen spelen.  
Wil je dat de kinderen uit de buurt veilig op straat kunnen spelen zoals in de goede oude tijd? 
Organiseer dan een speelstraat!  
Vergeet daarom niet om jouw speelstraat tijdig aan te vragen.  

- Voor de paasvakantie moet dit voor 1 februari.  
- Voor de zomervakantie moet dit voor 1 mei. 

  
 
 
 

 
 
Jong CD&V 
Volg jij jong CD&V Buggenhout al op facebook en instagram? 
  
 
 
 
 
 

 
Terug naar school actie 
Zoals ieder jaar doen we met jong CD&V een actie, ‘veilig 
terug naar school’. Maar deze keer kozen we ervoor om 
extra in te zetten op grote affiches langsheen de straat-
kant. Zo willen we de mensen nog meer attent maken op 
het belang van veiligheid in het verkeer. Zeker bij aanvang 
van het nieuwe schooljaar vinden we dit broodnodig als 
Jong cd&v.  
 

Mieke Van Malderen 
Schepen van Jeugd, Cultuur, Ontwikkelingssamen werking en Dierenwelzijn

Jong in Buggenhout

vlnr: Jonathan, Mieke, Nina en Olga van Jong cd&v
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Noteer zondag 29 januari 2023 (10.30u) met stip in je agenda. Tijdens de nieuwjaarsreceptie nemen we afscheid van Pierre 
als burgemeester en zal hij de functie van eerste schepen op zich nemen. We verwelkomen Geert Hermans als burgemeester. 
Onze gastspreker is onze nationale voorzitter Sammy Mahdi.

Nieuwjaarsreceptie met gastspreker Sammy Mahdi

Cinébib  
Nieuw in ons Buggenhout! Lid van de bib? Met Cinébib stream je 
gratis films en documentaires op je eigen toestel, waar en wanneer 
je wil. Meld je aan met je Mijn Bibliotheek-profiel en haal de betere 
cinema in huis! Ga naar de site voor meer info: 
https://buggenhout.bibliotheek.be/cinebib 
  

Vragen over de digitale wereld? 
 
Omdat er verwacht wordt dat iedereen steeds meer en meer digitaal gaat werken, 
worden er in onze bib digicafés georganiseerd. Deze momenten wordt er steeds rond 
een specifiek digitaal onderwerp gewerkt. De Digibuddies staan daarbij klaar om je 
helpen. Hou de activiteitenkalender van onze bibliotheek zeker in het oog. 
  
Deze werking gaat nog verder uitgebreid worden. Er lopen momenteel 2 projecten 
binnen het kader ‘iedereen digitaal’ van de Vlaamse overheid waar we als gemeente 
aan meewerken, namelijk digibanken en e-inclusie. Hiermee willen we inzetten op 

verschillende soorten van acties om iedereen vlot toegang tot het internet en de digitale wereld te geven.  
 
Programmatie cultuur 
Intussen gaan de tickets voor de voorstellingen vlot de deur uit. Ook in  2023 staan er interessante voorstellingen op het pro-
gramma. De brochure kan je steeds raadplegen via de website. Tickets bestellen kan via https://webshopbuggenhout.recrea-
tex.be/Tickets/Overview  
Voor de scholen is er een apart programma voorzien met tal van leuke voorstellingen en activiteiten. 
 

Mieke Van Malderen 
Schepen van Jeugd, Cultuur, Ontwikkelingssamen werking en Dierenwelzijn

Cultuur en bibliotheek in Buggenhout
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Als nieuwe burgemeester wens ik iedereen heel veel vertrouwen, 
moed, hoop en perspectief in 2023. Wij kijken samen uit naar 
een gezonde vaart in een hoopvol 2023.  Crisissen volgen elkaar 
op (corona- en energiecrisis), maar het lokaal bestuur kan het 
kleine en noodzakelijke verschil maken voor haar inwoners in 
deze tijden.  Zo investeert Buggenhout al jaren in een uitgebreide 
dienstverlening voor jong en oud.    
 
Daarnaast kan Buggenhout beschikken over een ruim aanbod 
van scholen uit alle schoolnetten en talrijke sociale instellingen 
wat onze Buggenhoutse gemeenschap uniek maakt in Vlaande-
ren. Als we daarbij al onze verenigingen en vrijwilligers optellen, 
dan kunnen wij stellen dat Buggenhout een sterke verbindende 
gemeente is in een groene, aangename en bosrijke omgeving. 
Al deze spelers, initiatieven en aanwezige elementen in Buggen-
hout wil ik versterken. Meer hierover kan u terugvinden in een 
volgend artikel over mijn visie op Buggenhout.   
 
Bij deze gelegenheid wil ik uiteraard Pierre Claeys van harte dan-
ken. De luisterbereidheid van Pierre is oneindig. De diepmense-
lijkheid van Pierre is groots. De zorgen van onze inwoners zijn 
ook de zorgen van Pierre.  Samen met Pierre en het voltalige 
CD&V-team bouwen we verder aan een welvarend Buggenhout 
in 2023 en volgende jaren.. 
 
Geert Hermans 
Burgemeester

Woord van de nieuwe burgemeester

 
Op 21 november werd de Buggenhoutse cadeaubon, de BUGO-bon, ge-
lanceerd. Met deze cadeaubon willen we  dat het geld dat een Buggen-
houtenaar uitgeeft aan cadeaus, ook daadwerkelijk in Buggenhout 
wordt gespendeerd. Hiermee willen we onze lokale handelaars een hart 
onder de riem steken. 
  
Als je op zoek bent naar een gepast eindejaarsgeschenk, hier is het!  Je 
kan de cadeaubon aankopen via een fysiek verkooppunt (onthaal ACC 
of De Pit) of digitaal. Je kiest zelf het bedrag dat je wil spenderen. Het 
is een heel flexibel systeem waarbij je bij winkel A bedrag X kunt uitge-
ven en vervolgens bij winkel B bedrag Y. Voor onze Buggenhoutse han-
delaars zijn er geen kosten aan verbonden! Er zijn reeds meer dan 50 

handelaars bij wie je terecht kunt! 
Om de leegstand van handelspanden tegen te gaan, wordt de leegstandsbelasting vanaf  1 januari 2023 grondig gewijzigd. 
 

Geert Mannaert 
Schepen van Feestelijkheden, Trage Wegen, Economie, Toerisme en Sport

Middenstand

De mooiste tijd van het jaar, is tijd met elkaar. Ik wens u een warme kerst en een mooi, maar 
bovenal gezond 2023 
 

Ronald Van Gemerde
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Schrijf je 
vandaag 
NOG in!


