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Dank je wel Pierre! Veel succes Geert!

Als voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, heb ik ook 
voeling met het ‘sociaal’ aspect. Buggenhout moet voor iedereen een 
warme en zachte gemeente zijn. Bij ons mag niemand uit de boot vallen. 
Onze Sociale Dienst heeft de voorbije twee jaar met heel groot succes 
enorme uitdagingen aangepakt, namelijk sociale vereenzaming door 
Corona en de Oekraïne-crisis.  
Een zaak wil ik graag nog eens extra in de kijker zetten, namelijk De werk-
groep Dementievriendelijke gemeente. Deze heeft, onder leiding van Bea 
Van Den Broeck, al heel wat acties gelanceerd: 

•     Uitwerken rolstoel- en dementievriendelijk wandelpad in het 
Centrum, Buggenhoutbos, Opdorp en na de werken in de Krapstraat, 
ook in Opstal. 

•     Filmvoorstellingen en voordrachten om de problematiek ‘dementie’  
     onder de aandacht te brengen 
•     Op de site van het OCMW werd een multifunctionele beweegbank geplaatst 
 
Ook dit najaar zijn nog verschillende activiteiten gepland: 
•     Woensdag 21 september 2022 is er de opening van de openluchttentoonstelling: Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet 
•     Donderdag 22 september is er de filmvoorstelling Une Vie démente 
•     Zondag 16 oktober is er om 14.00u een dementievriendelijke en rolstoeltoegankelijke boswandeling gepland. 

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

Dementievriendelijk Buggenhout

cd&v Buggenhout trekt de kaart van de toekomst! 

 
Vanaf 1 januari 2023 zal Geert Hermans de fakkel overnemen van Pierre Claeys als burgemeester van onze prachtige 
gemeente. Deze beslissing werd weloverwogen en in onderling overleg genomen. 
Hiermee zet CD&V Buggenhout de eerste stap richting volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2024, en kiezen we 
vol overtuiging voor de jongere generatie om het werk van het huidig bestuur verder te zetten. Geert Hermans zal dan 
immers als uittredend burgemeester onze CD&V lijst aanvoeren. 
 
Een oprechte ‘Dank je wel, Pierre’ is hier zeker op zijn plaats. Pierre, je 
hebt dat geweldig gedaan! Kalm, beheerst en menselijk was je tijdens 
de corona pandemie, tijdens de Oekraïne crisis, tijdens de vele brui-
sende initiatieven en tijdens moeilijke vergaderingen. Je werk wordt 
door vele Buggenhoutenaren enorm gewaardeerd. 
Steeds met één doel: het goed besturen van deze fijne gemeente. 
In januari 2023 zal Geert deze taak van jou overnemen. Hem kennende 
zal dat met zeer veel goesting en werkkracht zijn. En misschien ook 
met een bang hartje? Het zijn immers grote schoenen om te vullen. We 
hebben er alle vertrouwen in! 
 
Het schepencollege, waarin Pierre eerste schepen wordt, zet het werk 
op de ingeslagen weg verder. Wat dat werk allemaal inhoudt zal ik hier 
niet opsommen, maar wanneer u deze Lantaarn leest kan u zich hier-
van zeker en vast een beeld vormen. 

 
Veel leesplezier. 
 
Kaï Van Nieuwenhove 
Voorzitter cd&v Buggenhout
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Beste, 
 
Na een welverdiende vakantie wensen we alle leerkrachten, studenten en leerlingen een mooi begin in dit nieuwe academie- 
en schooljaar. 
Voldoende leerkrachten, opvang en poetshulp vinden zijn zeker uitdagingen van 2022-2023. 
Ondertussen zijn we bijna vier jaar verder in deze legislatuur.  
Corona heeft het de schoolgemeenschap niet gemakkelijk gemaakt en de oorlog in Oekraïne, waarbij jongeren hier in onze 
gemeente door Fedasil werden toegewezen, is een grote opgave voor onze schoolbesturen. 
We geloven in beterschap en blijven werken aan een mooi en veilig Buggenhout. 
In samenwerking met de directies, onze politionele diensten en vrijwilligers is er voor meer veiligheid gezorgd in en rond de 
scholen.  
Veiligheid en mobiliteit is en blijft een prioriteit. 
De heraanleg van de Krapstraat met fietspaden aan beide kanten en  
de vernieuwing van onze stationsomgeving zijn verwezenlijkingen om fier op te zijn. 
 
Bij deze vindt u enkele realisaties waar we allen fier op mogen zijn. 

 
Vanaf 01 januari geef ik de fakkel door aan Geert Hermans, met spijt in het hart.  
Als 1ste schepen blijf ik uw wensen, indien realistisch, behartigen. 
Het “Wij” verhaal krijgt hierdoor alle kansen om samen als ploeg te werken aan een 
mooi Buggenhout.  
 
Dank aan velen voor het vertrouwen en de steun. 
 

Pierre Claeys 
Burgemeester

De wegeniswerken schieten goed op en het resultaat zal mooi zijn. De breedte van de straat 
is 6 meter met langs beide kanten éénrichtingsfietspaden van 1,5 meter breedte. Dit zal de 
verkeersveiligheid verhogen voor de fietsers. Het eindresultaat zal mogen gezien worden en 
op de Hoge Linde komen nog bomen wat voor een mooi tafereel zal zorgen. Ook aan de 
Breemstraat komen nieuwe aanplantingen. Voor de voetgangers is er eveneens een degelijk 
voetpad voorzien. Tijdens de werken hebben de inwoners van de straat meer contact met 
elkaar. Zo leert men zijn geburen beter kennen. Door de werken wordt de sociale cohesie 
tussen mensen bevorderd in de straat. 
 
Willy De Ridder 
Inwoner Krapstraat

Onze burgemeester aan het woord

Inwoner aan het woord “Krapstraat wordt een pak veiliger”

Stenenmolenstraat Krapstraat

Alvatsite

Brandweerkazerne
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Na twee jaar waarin Corona roet in het eten gooide konden we dit jaar terug meer samenkomen en genieten. Daarbij wilden 
we zeker onze jongste inwoners niet vergeten. Hoog tijd voor onze jeugddienst om nog een tandje bij te steken. Daarbij zoals 
steeds geruggensteund door onze jeugdraad en vele jeugdverenigingen: 
De jeugddienst organiseerde een uitstap naar Popeiland. Dit is een muziek- en beleeffestival voor kinderen en jongeren. Met 
meer dan 200 jongeren waren we aanwezig in Wachtebeke!  
Misschien hebben jullie de Pretkamjonet gespot deze zomer? Of zag je ze over het hoofd? Ze heeft immers een ander kleurtje 
gekregen. Deze zomer schuimden we met deze Pretkamjonet opnieuw de speelpleintjes af in onze deelgemeenten om leuke 
activiteiten aan de kinderen aan te bieden. 
Ook dit jaar was de buitenspeeldag een groot succes. Voor de kinderen jonger dan twaalf jaar werd er een groot speeldomein 
met tal van activiteiten georganiseerd op onze vrijetijdssite aan de Pit. De jongeren ouder dan twaalf jaar konden dan weer 
hun hart ophalen met een te gek spel doorheen Buggenhout, gevolgd door een lekkere BBQ, georganiseerd door de jeugdraad. 
De jeugddienst organiseerde het warmste café in het jeugdhuis. De hapjes en drankjes werden gesmaakt. Hier ging de op-
brengst allemaal naar de warmste week. 
Last but not least waren er in onze verschillende deelgemeenten weer verschillende speelstraten waar kinderen, vooral op de 
vele zonnige dagen, veilig en vrij konden ravotten.  
 

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

Een jong en bruisend Buggenhout

 
Op 1 juli nodigde minister van financiën en vice premier 
Vincent Van Peteghem de afdelingsvoorzitters van de 
provincie Oost-Vlaanderen uit. 
Samen met nationaal voorzitter Sammy Mahdi en Oost-
Vlaams voorzitter Jan Vermeulen werden de uittredende 
voorzitters ook in de bloemetjes gezet. 
Daar hoort ook onze eigen Armand De Raedt bij die onze 
partij negen jaar lang met hart en ziel leidde... merci 
Armand!

Merci Armand
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In Buggenhout wordt stap voor stap de fietsverbinding ge-
realiseerd tussen Dendermonde en Londerzeel langsheen 
de spoorlijn. In Dendermonde moeten nog stappen onder-
nomen worden, maar Buggenhout is aardig op weg. Zo werd 
de Reigersweg een fietsstraat. Ter hoogte van Koudehaard 
wordt een fietstunnel gebouwd zodanig dat de fietser geen 
spoorwegovergang moet oversteken. Van daaruit kan de 
fietser via Willekooi richting Malderen via de Kerkhofstraat 
en Sportveldstraat. In de Kerkhofstraat komt nog een veilig 
fietspad langsheen de spoorweg.  
 

Geert Hermans 
Schepen van Openbare Werken, Mobiliteit, Leefmilieu 
en Omgeving

De langetermijnvisie van 
een fietsverbinding tussen 
Dendermonde en Londerzeel 
wordt gerealiseerd.

Samen met mijn collega Nadine Sertijn, heb ik de voorbije 2 
jaar de bevoegdheid Middenstand gedeeld. Corona én de 
werken in de Kerkstraat hebben ons geleerd dat we als ge-
meente een actieve rol moeten blijven spelen om het lokaal 
winkelen te activeren. 
 
Er werden dan ook al heel wat acties ondernomen: 

•     We werkten een detailhandelsplan uit in samenwer- 
     king met de Provincie Oost-Vlaanderen; 
•     Er kwam een Aanspreekpunt Lokaal Ondernemings- 
     loket; 
•     Met de lokale Middenstandsorganisaties Buggenhout 

Troef, Unizo en M.O.L werden diverse acties uitge-
werkt (Kerstacties, Paasacties, avondmarkt);  

•     De Helloo-bedrijvengids werd opgemaakt; 
•     Er kwam een starterspakket en starterspremie; 
•     We werken actief samen met VDAB en VOKA; 
•     We versieren onze kernen met lampionnen in de 
     zomer en met kerstverlichting in de winter 

 
En binnenkort maken we ook nog werk van: 

•     Een Buggenhoutse cadeaubon (Bugobon); 
•     Het herwerken van de leegstandsbelasting om de 
     leegstand efficiënter te bestrijden; 
•     Het oprichten van een lokale middenstandsraad. 

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

Lokaal winkelen

Door de coronapandemie hebben de activiteiten van Vrouw en Maatschap-
pij gedurende meer dan twee jaar stilgelegen. 
Hoog tijd dat we terug uit de startblokken schieten! 
Vrouw en Maatschappij organiseert daarom weer een gezellige doe-avond 
op woensdag 19 oktober om 19.30u in de Pallieter te Buggenhout-Opstal. 
Een mooi juweeltje naar keuze maken of creatief handwerk staan op het 
programma. 
Leden van Vrouw en Maatschappij krijgen hiervoor nog een persoonlijke 
uitnodiging in de brievenbus. 
 

Marlowis Verest                                 Linda Steps 
Voorzitter                                               Secretaris

neemt de draad  
  weer op...
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Enkele jaren terug tijdens het schouwspel rond de viering van 500jaar bos-
kapel klonken de volgende woorden tijdens een lied: 
 
‘Het is goed te leven en te werken in Buggenhout’, deze woorden zijn vol-
gens mij enorm van toepassing als ik terugdenk aan het groot aantal Bug-
genhoutse Eeuwelingen die ik in de bloemetjes mocht zetten. 
 
Stuk voor stuk prachtige mensen, die zelfs op hun hoge leeftijd levenslus-
tiger zijn dan ooit. 
ze overleefden verschillende crisisjaren, de tweede wereldoorlog en de ver-
schillende pandemieën zoals de Spaanse griep en recent Corona. Zagen 
het dagelijks leven radicaal veranderen met de komst van TV, Koelkasten, 
computer, gsm, … en zoveel meer.  
Ik had het genoegen niet enkel om hun in de bloemetjes te zetten maar 
mocht ook genieten van hun sappige verhalen en leuke anekdotes. 
 
Ze gaven me verschillende wijsheden mee, te veel om allemaal op te noe-
men, maar de volgende geef ik graag mee: 
 

‘De grootste rijkdom is tevreden zijn met weinig en in goede gezondheid 
verkeren.’ 
 
‘ Het is beter te lachen om het leven, dan erover te klagen!’ 
 
‘Er is weinig nodig voor een goed en gelukkig leven; het heeft allemaal te 
maken met uzelf en je manier van denken.’ 
 
‘Wie wil zingen vindt altijd wel een lied.’ 
 
‘Geluk en gezondheid kijken niet naar arm of rijk. Het is gelijk voor zowel 
de koning als zijn onderdaan.’ 

 
 
Nogmaals een dikke proficiat aan al deze fantastische, inspirerende en uit-
zonderlijke bewoners van onze prachtige gemeente. 
 

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

Meer dan 100 jaar levenservaring

Hilda DeVisscher

Frans De Vos

Lea Leroy

Sofie Annaert

Frans Maris
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Na drie jaar en halfweg de huidige legislatuur maken we een evaluatie de finan-
ciële toestand van de gemeente Buggenhout.  
Wordt de kas van de gemeente goed beheerd? 
Het belastinggeld van de inwoners van Buggenhout wordt met de grootste zorg 
besteed zoals het een goede huisvader betaamt. Het bestuur besliste in het 
begin van de legislatuur in 2019 de twee belangrijkste belastingtarieven niet 
te verhogen. Het tarief van de aanvullende belasting op de personenbelasting 
APB (7,8 %) en ook het tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 
(819 opcentiemen) werden niet gewijzigd. 
De voornaamste prioriteit van het bestuur is het afbouwen van de hoge schul-
denlast (leningen bij de bank) en de uitgevoerde investeringen zo veel mogelijk 
met eigen middelen betalen. 
Over gans de huidige legislatuur van 2019 tot 2024 worden er investeringen voor-
zien voor een totaal bedrag van ongeveer 15 miljoen euro. 
 

 
We zijn er de voorbije drie jaar in geslaagd: 

•     al onze nieuwe investeringen te betalen met eigen middelen. Denk aan wegen en gebouwen (wegdek stationsplein, 
vernieuwing Hoogweg, nieuwe brandweerkazerne, …),  
•     én onze schuldenlast bij de banken te verminderen met bijna 25% tot € 18,1 miljoen. 

 
Voor Buggenhout met zijn 14.800 inwoners betekent dit eind 2021 een schuld van €1.220/inwoner. 
Gedurende de laatste 3 jaar is de schuld per/inwoner gedaald van €1.660 in 2018 tot €1.220/inwoner in 2021. Dit is een daling 
met 25%. 
Ter vergelijking: de gemiddelde schuld/inwoner in Vlaanderen is €1.140/inwoner.  
 
Wat brengt de nabije toekomst? 
Sinds begin 2022 wordt ook de gemeente geconfronteerd met de hoge inflatiecijfers. 
Dit vertaalt zich in fors hogere loonkosten, meer bouwkosten en meer energiefacturen, bijvoorbeeld voor straatverlichting. 
Het positieve saldo van €1,2 miljoen in 2021, waarmee een groot deel van de nieuwe investeringen betaald werd, zal in 2022 
moeilijk gehaald worden. 
Dit jaar zal de loonindex minimaal vier maal overschreden worden. Telkens de loonindex overschreden wordt, stijgt de loonlast 
van de gemeente met €280.000. 
Het zal voor 2022 dus een grote uitdaging zijn de jaarrekening met een positief saldo af te sluiten. 
 

François Suys 
Schepen van Onderwijs en Financiën

De financiële toestand van onze gemeente

Het station op weg naar een moderne look, met toegan-
kelijkheid en klimaatvriendelijke mobiliteit centraal. 
Genieten van de markt op donderdagvoormiddag, mee-
pikken van een prachtige zonsondergang na een werk-
dag. 
Met de trein naar Buggenhout voelt steeds als thuis 
komen. 
Met de heropleving van het station, wordt dit gevoel nog 
versterkt! 
 

Nina De Smedt 
Jong cd&v Buggenhout

Pendelen vanuit Buggenhout
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Vladyslav Yurchenko en zijn vrouw Olena zijn afkomstig uit 
Oekraïne, maar zij beslisten in 1999 om te migreren naar Bel-
gië en sindsdien wonen zij met hun kinderen Olga en Marina 
in Buggenhout.  
Wij gingen bij Vlad en Olena op de koffie om met hen te pra-
ten over hun leven en werken in Vlaanderen, meer bepaald in 
Buggenhout.  
 
 
Jullie hebben dus in 1999 Oekraïne verlaten om naar Bug-
genhout te komen. Was daar een specifieke reden voor?  
Olena: Dat had vooral te maken met de sociale omstandig-
heden in Oekraïne in die tijd. Door de perestrojka (politieke 
hervormingen ) was het niet gemakkelijk! Wij wilden probe-
ren een beter leven op te bouwen en gingen op zoek naar 
meer mogelijkheden.  
 
En jullie woonden de hele tijd in Buggenhout?  
Vlad: Ja, maar we hebben op verschillende plaatsen in Bug-
genhout gewoond! Eerst in de Kamerstraat... en dan later in 
de Kalkenstraat... en ook in de Kerkstraat en nadien in de 
Kasteelstraat en nu wonen we in de Collegestraat! We huren 
hier een sociaal appartement met drie slaapkamers, maar 
omdat we allebei werken betalen we de volle pot!  
 
Het valt op dat jullie wel heel vlot Nederlands praten!  
Olena: (Lacht) Wij hebben van bij het begin hiervoor lessen 
genomen! Dat was toen in Dendermonde, ook bij VDAB.  
Vlad: Ik heb ook moeten bijstuderen omdat mijn diploma 
niet volledig gelijkwaardig was aan de diploma’s hier!  
 
Welk diploma had je in Oekraïne behaald?  
Vlad: Ingenieur mechanica, wat hier gelijkwaardig is met in-
dustrieel ingenieur, maar het diploma uit de Sovjet Unie werd 
hier niet volledig erkend!  
Olena: Het werd erkend, maar niet volledig, maar het was 
ook wel goed om hier te studeren... op die manier leer je ook 

een aantal nieuwe woorden, dat was interessant!  
Hij werkte toen bij Vanden Avenne, maar hij wou graag iets 
anders doen!  
Vlad: (Lacht) Ja, het was daar nogal koud!  
 
Wat doen jullie op dit moment van werk?  
Vlad: Ik werk nu bij Pfizer in Puurs op de kalibratie. Toevallig 
is dat het bedrijf waar de meeste vaccins tegen Covid ge-
maakt werden, voor Europa in ieder geval!  
 
En jij werkt ook, Olena?  
Olena: Ja, ik heb gestudeerd bij VDAB en het diploma tech-
nisch tekenaar behaald en nu werk ik in Wieze bij Callebaut, 
de chocoladefabriek.  
 
Ondertussen wonen jullie hier al meer dan 20 jaar, maar 
als we even teruggaan naar de beginperiode... was het 
moeilijk aanpassen?  
Vlad: Het moeilijkste was de taal!  
Olena: Inderdaad, de taal was het grootste probleem, maar 
anders was het voor ons niet moeilijk... Eigenlijk was het in-
teressant om voor ons zelf nieuwe doelen te stellen en 
nieuwe gewoontes te leren op verschillende niveau’s. Voor-
uit gaan in ons leven... dat was altijd ons doel!  
 
Merkten jullie grote verschillen tussen de Vlaamse en de 
Oekraïnse maatschappij?  
Vlad: Toch wel! De mentaliteit van de mensen is anders.  
Olena: Jullie zijn zachter... behulpzamer... de mensen kennen 
elkaar hier veel beter! Mensen kennen hier zelfs de familie 
van hun buren of van collega’s! Hier doen mensen ook vrij-
willig iets voor anderen, dat hebben wij in Oekraïne niet ge-
kend.  
 
In jullie beginperiode herinneren wij ons wel een kritiek 
moment. Er was bijna de verplichting om België te ver-
laten! Jullie gingen in beroep en er werd toen door heel 
wat mensen in Buggenhout een actie gestart om jullie te 
steunen.  
Olena: Wij waren toen heel erg onder de indruk! Wij schrok-
ken enorm dat zo veel mensen dat voor ons wilden doen! 
Dat is hier zo anders, jullie zijn veel socialer en jullie doen 
meer voor iemand anders.  
Vlad: Jullie geven ook geen advies aan onbekenden of men-
sen die daar niet om vragen! 
 
Uit welke regio van Oekraïne zijn jullie afkomstig?  
Olena: Uit de regio van Donetsk, uit Slavjansk, in het oosten 
van Oekraïne.  
Vlad: Het is daar al sinds 2014 dat er problemen zijn! Wij 
waren hier al, maar onze ouders hadden het niet makkelijk 
om te overleven!

Vlad en Olena Yurchenko

Buggenhouts gezin in de spot
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Hoe gaat het nu met jullie familie?  
Olena: Mijn moeder is in januari gestorven en mijn vader is 
gehandicapt, hij heeft een beroerte gehad. In Oekraïne is de 
sociale zekerheid absoluut niet zoals hier... 
Vlad: Dat is daar nog lang niet georganiseerd zoals hier! 
Olena: In januari was het te koud om hem naar hier te halen 
en dan in februari brak de oorlog uit.  
We hebben dan mogelijkheden gezocht om hem over te 
brengen... hij werd door vrijwilligers met de wagen tot aan 
de Poolse grens gebracht... en dan zijn wij, samen met Paul 
en Christine, de ouders van Cedric, vriend van Olga, hem 
gaan halen... Zij hebben een grotere auto! Dat was voor ons 
een grote hulp, maar ook een mooi voorbeeld hoe mensen 
elkaar kunnen steunen!  
Het was geen gemakkelijke tocht, 3000 km op een matras , 
maar het is gelukt zonder problemen, hij is niet ziek gewor-
den, we hebben geen ongeluk gehad... gelukkig maar!  
 
Hadden jullie verwacht of zien aankomen dat Putin Oe-
kraïne zou binnenvallen?  
Olena: Eigenlijk zijn er al sinds 2014 moeilijkheden, maar dat 
is dan niet verder gegaan. 
Vlad: Verwacht... kan je niet zeggen! Ik denk dat niemand 
deze oorlog verwacht had, ook de mensen in Oekraïne niet! 
Maar ondertussen duurt het al maanden en zal het, denk ik, 
niet snel gedaan zijn!  
Olena: We zouden de politiekers zo ver moeten krijgen dat 
ze aan tafel de problemen oplossen in plaats van te schie-
ten... bij een oorlog zijn er alleen maar verliezers!  
 
Hoe ervaren jullie de opvang van Oekraïense vluchtelin-
gen hier bij ons?  
Olena: Met open hart... zoals altijd gebeurt in België! Dat 
wordt hier echt met open hart gedaan en zeer goed georga-
niseerd! Het aantal plaatsen is misschien nog niet genoeg, 
maar niemand weet vooraf hoeveel mensen er zullen 
komen...  
Vlad: Onze ervaring met het OCMW hier in Buggenhout, hoe 
zij de mensen, de families ontvangen ... dat is heel positief! 
Alle Oekraïense mensen zijn zeer tevreden en dankbaar!  
Misschien is dat van gemeente tot gemeente verschillend, 
maar hier is het een voorbeeld! 
Olena: De ontvangst is hier zeer hartelijk!  
 
Als vluchtelingen of migranten ergens pas aankomen, is 
de taal wellicht de eerste drempel waar men over moet. 
Hebben jullie het leren van Nederlands ervaren als moei-
lijk?  
Olena: De Nederlandse taal is eigenlijk moeilijk om volledig 
te veroveren, maar wij hebben lang lessen gevolgd en stel-
selmatig maak je vooruitgang natuurlijk.  
Vlad: Eens je een bepaald niveau bereikt hebt, wordt het re-
latief gemakkelijker!  
Olena: Om te filosoferen of een discussie te volgen en om 
verhalen te vertellen vind ik het Nederlands wel een moeilijke 
taal.

Spreken jullie overwegend Nederlands of ook vaak de 
eigen moedertaal?  
Vlad: Onder elkaar spreken we Russisch... ja, wij zijn afkom-
stig uit het deel van Oekraïne waar men Russisch spreekt!  
Olena: Onder elkaar Russisch, maar met de kinderen spre-
ken we altijd Nederlands.... omdat zij ons altijd in het Neder-
lands aanspreken... maar als ik boos word is het Russisch 
(lacht uitbundig) dan moet het echt rap gaan!  
 
Hoe vullen jullie je vrije tijd in?  
Olena: De kinderen hebben dat altijd gedaan zoals de andere 
Belgen... zij hebben bv. piano gevolgd in de academie en ei-
genlijk ook zelf hun keuze gemaakt. 
Vlad: Wij als volwassenen moeten natuurlijk vooral werken, 
maar wij gaan wel tennissen of naar de fitness... Wij gaan 
ook wel eens iets eten op restaurant of we gaan iets drinken 
op café... op dat gebied doen we zoals de meeste mensen 
hier!  
Olena: En nu houden we ons vooral bezig met bouwen! 
 
Hebben jullie een huis gekocht?  
Vlad: Neenee, we bouwen zelf een huis!  
Een tiental jaar geleden was er een project van ‘Volkswelzijn’ 
... Pennekes... Wij waren als eerste ingeschreven en wij kon-
den dan kiezen uit drie percelen grond om op te bouwen!  
Wij doen heel veel zelf en daarmee gaat het wat trager, maar 
we zien wel wanneer we zullen verhuizen!  
Olena: Ja, wij hebben een beetje de ziekte van de Belgen 
overgenomen (lacht)... wij hebben ook een baksteen opge-
slokt!  
 
Hoe gaat het met de kinderen?  

Olena: Marina(20) woont 
nog thuis en Olga(29) heeft 
samen met haar vriend 
Cedric een stuk grond ge-
kocht in het Weiveld. Zij zul-
len dus ook in Buggenhout 
bouwen!  
Vlad: Olga werkt op de grif-
fie bij de rechtbank en 
Marina deed een ad min i -
stratieve job in Brussel bij 
een circusschool, maar zij 
is van plan om iets te gaan 
studeren in de filmsector.  
 

Hebben jullie nog een boodschap om af te ronden?  
Vlad: Wij hopen dat Corona snel verdwijnt en dat de oorlog 
in Oekraïne zo vlug mogelijk voorbij is! 
Na regen komt zonneschijn! Toch?  
 
Hartelijk dank voor dit boeiende gesprek en de warme ont-
vangst!  
 

Pol Verest 
Lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
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De komende twee jaar gaan we twee grote trajecten aan met de jeugddienst. We willen onze gemeente zo aangenaam en 
kindvriendelijk mogelijk maken voor onze kinderen en jongeren. En hierbij staan de kinderrechten centraal. “Een kindvriendelijke 
gemeente is een gemeenschap die zich engageert om de kinderrechten te vertalen naar en als kader te nemen voor het lokale 
beleid.” Hiervoor stappen we in traject speelweefselplan en traject kindvriendelijke gemeente. Beide trajecten staan momenteel 
nog in de startblokken, maar de eerste strategische vergaderingen zijn al achter de rug. 
 
Voor het eerste traject: bestaat dit uit 4 kernideeën. Eerst wordt het netwerk van onze gemeente in kaart gebracht. Hoe kinderen 
en jongeren zich verplaatsen, met vooral de nadruk op de vrijetijd en de speelpleinen. Dat wordt de gelaagdheid in kaart ge-
bracht. Is er een voldoende evenwichtige spreiding van speelpleinen? Waar ontbreekt een speelplein?... Vervolgens worden 
grote participatie momenten ingericht waar kinderen/tieners aan mee kunnen werken. Dit op wijkniveau, op terrein en in fo-
cusgroepen via de scholen. En als slot worden alle beleidsmakers hierbij betrokken en worden al dan niet de nodige ingrepen 
gerealiseerd. 
 
Voor het tweede traject: eind augustus, september zullen bij zowel -12 jarigen, +12 jarigen als volwassenen (+16 jarigen) be-
vragingen afgenomen worden als eerste vertrekpunt. Hier zal een analyse gemaakt worden van de huidige stand van kind-
vriendelijkheid binnen onze gemeente en een belevingsonderzoek. Daarna gaat een strategisch plan ontwikkeld worden. Hier 
zal gewerkt worden vanuit 9 beleidsindicatoren die centraal staan. Vanaf februari 2023 worden de prioritaire thema’s gekozen 
waar Buggenhout vooral de komende jaren extra wil op inzetten. 
 
Er wordt dus echt vanuit de kinderen en jongeren vertrokken om te weten wat zij willen, waar zij nood aan hebben. Komende 
jaren zal er vaak in overleg gegaan worden en zullen hier zeer veel verschillende diensten aan meewerken. Het huis van het 
kind werkt nauw samen bij het traject van de kindvriendelijke gemeente. Het is een verhaal dat impact heeft op heel de ge-
meente. Het kindvriendelijk denken moet een automatisme worden. Daarom zijn we stap per stap al op weg gegaan door in 
te zetten op bv. Het mentale welzijn van kinderen en volwassenen, door de Warme William te introduceren. Er wordt ook 
gewerkt aan onze kerkhoven, waar kinderen ook een plaats moeten hebben om hun verdriet te uiten en tot rust te komen. Heel 
wat werken die stap voor stap zorgen voor een kindvriendelijke gemeente. Zo kunnen ze hun hartje ophalen in ons Buggen-
hout. 
 

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

Op weg naar een kindvriendelijke gemeente

De ondersteuning van de verenigingen is een basisdoelstel-
ling van ons gemeentebestuur. Dit geldt zowel voor de 
socio-culturele, 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 onder-
steuning is van de Technische Dienst bij de organisatie van 
evenementen. 
Dit jaar krijgt voetbalclub FC Lambrecht een nieuw terrein 
op de sportsite van Rangers Opdorp. Dit terrein zal ook wor-
den gebruikt door de vele jeugdploegen van Rangers Op-
dorp.

Buggenhout investeert in Sport
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Op 19 mei 2022 was Eric Van Rompuy gast-
spreker voor onze Buggenhoutse cd&v senio-
ren in het parochiaal centrum Nicolaas. 
 
Na de verwelkoming door Burgemeester Pierre 
Claeys vertelde Eric op een boeiende manier 
over zijn carrière en hoe hij de toekomst tege-
moet ziet. 
 
Nadien was er een babbelmoment met koffie 
en cake en de namiddag werd afgesloten met 
een gesmaakte broodjesmaaltijd. 
Met meer dan 50 leden genoten we van deze 
ontspannende namiddag. Eric bewees zichzelf 
opnieuw als een vlotte en aangename spreker. 
 

Armand De Raedt 
Voorzitter cd&v senioren Buggenhout

Eric Van Rompuy bezoekt de cd&v Senioren

Aan de site van Oud-Sparta zal de vroegere vervallen kantine 
worden afgebroken. Ter vervanging worden aan de be-
staande sporthal twee nieuwe kleedkamers gebouwd die 
bedoeld zijn voor de buitenterreinen. Er wordt ook een 
nieuwe bergruimte voor de turners gebouwd. In de sporthal 
werd de verlichting vervangen, de vloeren en de wanden van 
de kleedkamers vernieuwd en wordt binnenkort de vloer in 
de sporthal vervangen. 
Buiten werden verschillende beweegtoestellen aangebracht 
en werd het kunstgrasveld vernieuwd. En hopelijk krijgen we 
binnenkort ook 4 padelterreinen. Om enige geluidsoverlast 

te vermijden, zal een muur van 4 meter hoog worden ge-
bouwd. 
Ondanks het Corona-spook werd vorig jaar een meer dan 
succesvolle Halloween Night Run georganiseerd. We wer-
ken nu aan een tweede editie voor zaterdag 22 oktober! 
 

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

Over Eric Van Rompuy 
•     Geboren op 23 november 1949 

te Ukkel, gehuwd en papa van een 
dochter. 

•     Master en Doctoraat in de 
Economische wetenschappen, 
werkte als economist bij KBC. 

•     Was 40 jaar politiek actief op 
zowel lokaal, Vlaams, Federaal 
als Europees vlak. 

•     Was ook Vlaams minister van 
Economie/KMO/Media en 
Landbouw 

•     Is nu de nationale cd&v Senioren 
     voorzitter

Veilig naar school actie
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De bevoegdheden Feestelijkheden, Toerisme en Trage Wegen geven me de kans om bij te dragen aan een bruisende gemeente 
die heel wat bezienswaardige troeven heeft. Ook brengen de festiviteiten in de verschillende deelgemeenten onze inwoners 
dichter bij elkaar. Hierbij ondersteunen we bewust de lokale verenigingen om actief deel te nemen. Soms kunnen ze daarmee 
ook een extraatje verdienen om hun werking nog te verbeteren. 
De recente editie (de eerste na Corona) van een 10-daagse kermisweek in Opdorp was een geweldig succes. We mogen gerust 
een bruisende gemeente genoemd worden en hier maken we een verschil met de ons omliggende buurgemeenten. En uiteraard 
mochten we ook weer trots zijn op Lente op de Dries.  
Naast Opdorp hebben onze andere kernen (Opstal, Briel en Buggenhout centrum) ook hun kermis. Buggenhout centrum zelfs 
twee. Maar elk heeft ook zijn eigen typische feesten. In Buggenhout centrum hebben we de zomerse donderdagen. Opstal 
heeft dan weer zijn carnaval, petanque, camping Cosmos en Roparun/Hartelijk Opstal. 
 
Maar ook buiten de kermisperiodes mogen we gerust fier zijn op onze gemeente. Onze bosgemeente is mooi!!! Gelegen in het 
middelpunt van Vlaanderen, maar dus ook in een sterk verstedelijkt gebied, vormt Buggenhout een grote groene long. Als troe-
ven hebben we ook de Schelde en hebben we de Dries met zijn vele horeca-zaken. Volgend jaar wordt in samenwerking met 
Puurs-Sint-Amands de site van het geografisch middelpunt omgetoverd tot een echte toeristische trekpleister. En toe-
risme is economie! 
 
In elke deelgemeente is er een bewegwijzerde wandelroute uitgewerkt die de toeristische bezienswaardigheden aan elkaar 
verbindt én is er een fietsroute die passeert langs heel onze gemeente. Al deze routes zijn verzameld in een handige brochure. 
Het is zeker de moeite om deze routes te verkennen op een zonnige dag: 

•     Het Keisdrupperspad  
•     De Briel langsheen de Schelde 
•     Tussen Opstal en Heizijde 
•     Wiesbeekroute 
•     Tussen Bos en Brouwerij 

 
Dit najaar wordt in het Centrum ook een nieuwe wandelroute Verloren Wegskes en Plekskes bewegwijzerd. Op deze route 
komt zelfs de meest rasechte Buggenhoutenaar voor verrassingen te staan! Deze route wordt officieel geopend op de Dag 
van de Trage Weg: Zaterdag 15 oktober om 10u. Deze route zal ook worden uitgewerkt als een beweegroute (10.000 stappen) 
om de inwoners te stimuleren om meer te bewegen.  
 
Nog twee zaken die ik graag meegeef: 

•     Het beeld ‘De Molenaar’ van Tuur De Rijbel komt terug naar de plaats waar het thuishoort. Namelijk op de mooie site  
     van de Patattenmolen te Opstal. 
•     Op zondag 12 september werd, ter gelegenheid van Open Monumentendag, ook de Pastorie en de tuin opengestel 
     voor het publiek. 

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

Buggenhout, dat is dagelijks genieten 
en soms stevig feesten!
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De cd&v meerderheid werkt hard en daadkrachtig aan een mooi Buggenhout. De vele wer-
ken zijn daar een bewijs van. Zo wordt de stationsbuurt een aangename omgeving met 
volwaardige perrons voor de reizigers, incl. een mooie luifelstructuur en extra fietsenstal-
lingen.  
De riolerings- en wegenwerken in de Kluisweg te Buggenhout werden voltooid evenals de 
werken in de Stenenmolenstraat te Opdorp. Een nieuw grachtenstelsel tussen de Blauw-
selstraat en Broekstraat in Opstal werd uitgevoerd.  
In Opstal zijn bovendien grote riolerings- en wegenwerken aan de gang. In de omgeving 
van de Krapstraat is een aannemer bezig met het leggen van een gescheiden riolerings-
stelsel. Zowel de Krapstraat, Visgracht, Kuipstraat, Hoge Linde, Breemstraat, Hofkwartier, 
Hofkwartierweg, Lindebos, Rauwenbos en Dreef krijgen een gescheiden rioleringsstelsel. 
Het hemelwater wordt afgevoerd naar een immense buffergracht. Deze buffergracht is on-
dertussen gerealiseerd en ligt parallel met de Krapstraat tussen de Visgracht en de Kuip-
straat. De gracht is maar liefst 452,5 meter lang met een breedte van 6 meter op bepaalde 
plaatsen. Deze gracht is enorm belangrijk voor Opstal. De gracht heeft namelijk een buf-
fercapaciteit van meer dan 2 miljoen liter hemelwater zodanig dat wateroverlast vermeden 
kan worden bij langdurige hevige regenval.  
 
Geert Hermans 
Schepen van Openbare Werken, Mobiliteit, Leefmilieu en Omgeving

Er wordt hard gewerkt in Buggenhout, Opdorp en Opstal!

In Buggenhout genieten reeds meer dan 450 kinderen en volwassenen van de UiTPAS 
voordelen. Met de UiTPAS kan men punten sparen door deel te nemen aan tal van activi-
teiten en deze kunnen omgeruild worden voor leuke gadgets en kortingen.  
Er zijn ondertussen ook al twintig Buggenhoutse verenigingen (zowel sport-, jeugd- als 
cultuurverenigingen) partner geworden van de UiTPAS. De reikwijdte van dit project wordt 
dus alleen maar groter. Waar je vroeger vooral punten kon sparen door naar de theaterzaal 
te komen kan dit nu ook door deel te nemen aan activiteiten van deze verenigingen. We 
zijn deze verenigingen uiteraard zeer dankbaar omdat zij hier aan willen mee werken. 
Belangrijk om weten is ook dat mensen met een laag inkomen een UiTPAS kunnen kopen 
aan een sterk verminderd tarief. Zij, of hun kinderen, kunnen hierdoor aan een goedkoper 
tarief deelnemen aan activiteiten van verenigingen.  
Heb je zelf nog geen UiTPAS gekocht, kom er dan snel ééntje halen op onze vrijetijds-
dienst. Alle informatie kan je ook vinden op www.uitpas.be. 
 
Mieke Van Malderen 
Schepen van Jeugd, Cultuur, Ontwikkelingssamen werking en Dierenwelzijn

De UiTPAS
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Okra Opdorp naar Dendermonde Anders bekeken 
Leden van Okra Opdorp genoten van de daguitstap onder 
het thema Dendermonde ‘Anders bekeken’.  
Ervaren gidsen gaven inzicht in cultuur en geschiedenis. De 
huifkartocht en culinaire verwenning maakten deze uitstap 
tot een topdag!’ 
 
Toneelvoorstelling: 
Het spook van de pastorie en de loteling. 
Na een hele tijd van inactiviteit was het uitkijken door vele 
leden naar de toneelvoorstelling van tejater 
Restant:  ‘ Het spook van de pastorie en de loteling’. 
Humor van de bovenste plank, bijzonder geappre cieerd.  
 
Beiden activiteiten waren volzet. 
 
De voorziene activiteiten zoals de voordracht:   
‘Afkicken van verborgen suikers’ en het kerstfeest worden 
om de gekende redenen geannuleerd. 
Buitenactiviteiten blijven (voorlopig) doorgaan. 
 

Johan Willaert 
Voorzitter Okra Opdorp

Het blijft onze bewuste keuze om de begraafplaatsen van Buggenhout verder te vergroenen en zo om te vormen naar mooie, 
aangename en rustgevende plaatsen. Meer groen zorgt er ook voor dat de omgeving beter bestand zal zijn tegen ons ver-
anderende klimaat.  
We zijn als gemeente dus reeds enkele jaren druk bezig met deze ingrijpende veranderingen door te voeren. Door te ontharden 
komt er meer ruimte vrij voor vergroening. Aanvullend geef ik ook graag mee dat er al enkele jaren een verbod geldt op het ge-
bruik van pesticiden bij de openbare groendiensten.  
  
Nu zetten we een volgende stap voorwaarts door onze begraafplaatsen ook kindvriendelijk te maken. We willen als gemeente 
met enkele kleine ingrepen proberen om kinderen op een aangepaste wijze te betrekken bij het rouwproces. We geven ouders 
daarmee handvaten om hun kinderen hierbij te begeleiden, om hun gevoelens te kunnen uitdrukken op een creatieve manier. 
Zo worden de hevige emoties bij een afscheid ook voor hen bespreekbaar. 
 
Het project ‘kindvriendelijke begraafplaatsen’ past tevens ook binnen de doelstelling om het label van ‘kindvriendelijke 
gemeente’ te behalen. Het kwam tot stand door samenwerking tussen verschillende diensten (jeugddienst, huis van het kind, 
groendienst en de stafmedewerker ondernemingen en beleidsondersteuning, verantwoordelijk voor het beheer van de begraaf-
plaatsen) die de handen in mekaar hebben geslagen en hebben samengewerkt om een eerste zone uit te werken als kind-
vriendelijke begraafplaats. 
 
De scholen werden hierover gecontacteerd in 2021. Kinderen konden via een tekening tonen hoe zij een kindvriendelijke be-
graafplaats zien. Vanuit de scholen van Opdorp kwam de grootste respons, Opdorp werd dan ook als eerste uitgekozen om 
dit verder uit te werken.  
 
In dit ontwerpplan verwerkten we volgende zaken: 

•     Een stuk groenzone met een boom en een bankje waar alle bezoekers even kunnen verpozen en zich dicht bij hun 
geliefde kunnen voelen. Deze boom en het bankje zijn eveneens het eindpunt van de zichtas die men heeft van het pa-
rallel pad in gras naast het hoofdpad van het kerkhof. 

•     Een takkenwal waar men via houten hangertjes iets kan aanhangen (de naam van een dierbare of een kleine boodschap 
     voor een dierbare die is heengegaan). 
•     Een schommelbank tussen twee bloemenborders waar men even rustig kan verpozen en waar men samen met een 
     kind kan praten over wat er is gebeurd. 
•     Een troosthut die geborgenheid biedt en waar een hersluitbare leeskoffer zal geplaatst worden met enkele boekjes over 

‘sterven’ voor verschillende leeftijdsgroepen. De troosthut zal worden gebouwd met houten palen en betonnetten waarin 
houten schijven worden gestoken als muur. De bovenzijde zal worden voorzien met een open betonnet zodat de con-
structie open blijft. Het geheel zal met klimplanten worden begroeid. Binnenin zal er een tafeltje en stoeltjes worden ge-
maakt met boomstammen. Naast de troosthut wordt een groenzone ingericht als ‘tuintje’ bij het ‘huisje’. 

•     De groene invulling van deze zone zal hoofdzakelijk met wit bloeiende planten gebeuren zodat de sereniteit en rust van 
het kerkhof bewaard blijft. De voorziene beplanting bestaat uit pollen- en nectarhoudende planten ten voordele van onze 
bijen en vlinders met een gespreide bloeiperiode, op deze manier sluit dit perfect aan bij de reeds uitgevoerde plannen 
rond onze vergroening op de Buggenhouts begraafplaatsen. Immers, naast een kindvriendelijke gemeente blijven we 
ook werken aan een bio-diverse en klimaatvriendelijke gemeente.  

 
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

Groene en kindvriendelijke begraafplaatsen



15



16

Colofon  
cd&v Buggenhout 
Diepmeerstraat 21 
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 9 oktober 
Mosselfestijn cd&v Buggenhout in Zaal 
Nicolaas 
 
Donderdag 17 november 
14.00u - Bezoek aan brouwerij Malheur met 
de cd&v Senioren 
 
Woensdag 26 oktober 
20.00u - Causerie Manu Adriaensens in 
zaal Nicolaas 
 
Zondag 29 januari 
10.00u - Nieuwjaarsreceptie cd&v Buggen-
hout 
 
 
 
 
 Word jij graag lid?  
Bezorg dan deze strook, ingevuld, aan één 
van onze mandatarissen. 
 

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

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

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

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

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

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

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

cdenv.buggenhout

cdenv_buggenhout

CD&V Buggenhout 
Inspiratiemoment

Opening jeugdhuis BIZAR

Achter de schermen werken onze mandatarissen en leden al stevig aan 
een mooi toekomstplan voor Buggenhout. Vanaf februari 2023 zullen we 
deze plannen ook voorleggen aan verenigingen en inwoners.  
Ter voorbereiding inviteerden wij in juni toenmalig nationaal cd&v Voor-
zitter Joachim Coens te Opstal om de nationale thema’s vanuit onze partij 
en ministers toe te lichten. Het was een gezellig samenzijn met kritische 
en constructieve babbels.  
Gelet op het mooie weer werd er na dit moment nog een spannende pe-
tanquewedstrijd gespeeld achter de kerktoren.

Op vrijdag 24 juni werd het jeugdhuis officieel geopend en werd de nieuwe 
naam bekend gemaakt. In de toekomst zal het jeugdhuis als “Den Bizar” 
door het leven gaan. Dat staat voor “Buggenhout is zware ambiance 
regio”.  
Een nieuwe enthousiaste groep jongeren zal voortaan de leiding nemen 
over het jeugdhuis en dit creatief open houden. Een jeugdhuis is immers 
niet zomaar een jeugdcafé. Doel is dat jongeren mede-eigenaar zijn van 
hun vrijetijd. Dit door samen te komen en op hun eigen manier dit te or-
ganiseren. Er zijn reeds veel ideeën bij de nieuwe ploeg en we wensen 
hun veel succes. Een gemeente zoals Buggenhout, met zeer veel geën-
gageerde jongeren in jeugd-, cultuur en sportverenigingen, heeft zeker 
ook nood aan een fijn open jeugdhuis. De Buggenhoutse jeugd heeft hier-
mee terug een plek om zich te ontspannen, zich te amuseren en te orga-
niseren. 
 

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


