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Onze CD&V nieuwjaarsreceptie gaat 
door op Zondag 25 januari 2015 
om 11.00 uur in Zaal Madelon op 
Den Dries in Opdorp.
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Beste inwoner van Briel,  
van Buggenhout- centrum,  
van Opdorp en van Opstal, 

Als voorzitter ben ik bijzonder fier op de werking van de CD&V-
fracties in de Gemeenteraad en de OCMW-raad gedurende het 
voorbije werkjaar.

CD&V-Buggenhout wil zich met een sterke en gemotiveerde 
ploeg nog meer profileren en kan hierbij rekenen op een 
dynamisch bestuur.

Er worden in 2015 weer heel wat activiteiten georganiseerd en 
we rekenen op jullie deelname.

Pierre Claeys
Gemeenteraadslid

Dirk Van Mulders
OCMW-raadslid

Marie Louise Verest
Voorzitter Vrouw en Maatschappij
Vertrouwenspersoon OCMW-raad

Firmin Vermeir
Fotograaf

Armand De Raedt
Voorzitter CD&V Buggenhout

Bea Van Thienen 
 - Van den Broeck
OCMW-raadslid

François Suys
Gemeenteraadslid

Dirk Stallaert
Gemeenteraadslid

Pol Verest
OCMW-raadslid

Ronald van Gemerde
Secretaris

Sigrid Bertier
Gemeenteraadslid

Rita Du Bois
 - De Maeyer
Gemeenteraadslid

Dorien Meskens
Gemeenteraadslid

Linda Steps
Gemeenteraadslid

Polleke
Bijzitter 

Armand De Raedt
Diepmeerstraat 21 
9255 Buggenhout
0477 99 05 34

Ronald Van Gemerde
Nieuwstad 10
9255 Buggenhout
0472 28 70 69

info@buggenhout.cdenv.be
www.buggenhout.cdenv.be

Jef Verhelst
Voorzitter Senioren

Karl Tierens
Gemeenteraadslid Jaaroverzicht 2014 en 

vooruitblik naar 2015
Op 26 januari 2014 hielden we met meer dan 150 leden en 

sympathisanten onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in ‘De 
Pallieter’ op den Opstal. 

Onze digitale animatiekandidaat “Polleke”, ontworpen door 
Mathias Claeys, werd in aanwezigheid van minister Joke 
Schauvliege en de meters Gerda en Jeannine boven de 
doopvont gehouden. 

“Polleke” zal in de toekomst ongezouten zijn mening geven 
over de grote en de kleine politiek in Buggenhout.

Pol Verest en Dirk Stallaert brachten met het Buggenhouts 
Realistisch Theater (BRT) een gepast afscheid aan onze 
“zwarte vuilbak”.

Het geheel werd stijlvol opgeluisterd door onze huismuzikant Jan.

Voortaan wordt onze nieuwjaarsreceptie elk jaar in een andere 
woonkern van Buggenhout georganiseerd.

Op 25 januari 2015 verwachten we u allen op onze 
volgende nieuwjaarsreceptie in zaal ‘Madelon’ in Opdorp 
en dit van 11 tot 14u. Van harte welkom!
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CD&V Buggenhout nam 
van 15 maart tot 13 april 
2014 ook deel aan “Lente 
op den Dries”, en was met 
een mooi versierde oranje 
eend vertegenwoordigd op 
den Dries.

Proficiat aan de organisatoren voor dit jaarlijks zeer 
geslaagd kunstinitiatief.

Op 25 maart 2014 
bezochten de CD&V-
senioren de tentoonstelling 
en het museum “Ter Palen” 
te Opdorp. De namiddag 
werd gezellig afgesloten 
met pannenkoeken en koffie 
in zaal ‘Madelon’.

Op 5 april 2014 organiseerden we samen met de 
Gezinsbond, het ACV, de KWB, Pasar en Femma een 
eerste grote recyclagehappening in Buggenhout, 
onder de vorm van een garageverkoop bij de 
mensen thuis.

91 gezinnen stelden hun 
garage of oprit open en 
konden rekenen op heel 
wat kooplustigen.

Afgedankte maar nog 
bruikbare spullen kregen 
een nieuwe bestemming.

We zijn met CD&V-
Buggenhout heel blij dat 
we op deze manier een 
bijdrage kunnen leveren tot 
een beter leefmilieu.

Heel wat buren vonden elkaar voor een 
gezellige babbel rond dit initiatief en dit komt de 
samenhorigheid van onze dorpsgenoten zeker ten 
goede. 

Ook werden de spaarpotjes van vele kinderen aardig 
gespijsd.

Het inschrijvingsgeld van deze garageverkoop werd 
geschonken aan dagcentrum Eindelijk en vzw Avalon.

De tweede editie van 
de garageverkoop is 
gepland op zaterdag 
28 maart 2015.   
Noteer deze datum 
alvast met stip in uw 
agenda!
Het inschrijvingsgeld 
wordt nu geschonken aan dagcentrum Eindelijk, 
vzw Avalon en aan MFC Capelderij.

Alle info en een inschrijvingsformulier vind je in 
deze Lantaarn. CD&V- Buggenhout, KWB, ACV, 
Femma, Pasar, de Gezinsbond , dagcentrum 
Eindelijk, vzw Avalon en het MFC Capelderij 
rekenen weer op uw massale deelname!!!

Op 25 mei 2014 werden er verkiezingen 
georganiseerd.

De kopman van CD&V Buggenhout , Pierre Claeys, 
stond op de 15de plaats lijst voor het Vlaams 
Parlement.
Daarom organiseerden we op 7 mei 2014 een 
gesmaakte verkiezingsmeeting in zaal Nicolaas te 
Buggenhout.

Alle Oost-Vlaamse volksvertegenwoordigers, CD&V- 
burgemeesters van de omliggende gemeenten en 
andere kandidaten kwamen Pierre een hart onder 
de riem steken.

Pierre Claeys behaalde van alle Buggenhoutse 
kandidaten met 4.535 voorkeurstemmen de meeste 
stemmen van de Buggenhoutse kandidaten. Van 
harte proficiat, Pierre.

Het groot ledenfeest 
met 110 aanwezigen 
op 15 augustus 2014 
in feestzalen ‘Ter 
Roest’ was weer een 
schot in de roos.

Het eten en de sfeer 
waren voortreffelijk. 
Onze huismuzikant zorgde voor de muzikale noot 
met aangepaste Buggenhoutse teksten op gekende 
melodietjes en er was een gastoptreden van “de 
Orangettes”.

Volgende editie van het ledenfeest van CD&V-
Buggenhout: 15 augustus 2015.

Op 1 oktober 2014 bezochten de CD&V-senioren 
het Fort van Liezele. 
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Op 26 oktober 2014 kon u komen 
smullen van lekkere mosselen en vol-
au-vent op het eerste mosselfestijn 
van CD&V-Buggenhout.

We telden meer dan 550 deelnemers.

De hoofdprijs van onze tombola werd gewonnen 
door Mevr. Agnes Van Riet uit de Kamerstraat die 
het gewicht van de korf juist raadde: 6,350 kg.

We willen graag alle sponsors hartelijk danken voor 
de waardevolle prijzen.

Op de gemeenteraden en de OCMW-raden werden 
er door CD&V-Buggenhout regelmatig punten op 
de agenda geplaatst om een aantal pijnpunten aan 
te klagen.

Ook de financiële toestand van onze 
gemeente wordt door onze CD&V-fractie 
en zeker door François Suys op de 
voet gevolgd. Hij stelde hierover reeds 
meerdere kritische vragen.

Linda Steps kaartte de bijna onbewoon-
bare toestand van de Buggenhoutse 
pastorij aan en Rita De Maeyer kloeg 
over de erbarmelijke toestand van de 
brandweerkazerne en brak een lans voor 
het bouwen van een nieuwe kazerne. 

Na een welles -nietes spelletje van 
de meerderheid op verschillende 
gemeenteraden werd nu toch de bouw 
van een nieuwe kazerne beloofd!!! 

CD&V zorgde voor een doorbraak in de patstelling 
tussen de meerderheid en de kerkfabriek Sint-
Niklaas in het restauratiedossier van de kerk in 
Buggenhout-centrum en de Boskapel. 

Het is nu wachten op het subsidiedossier.

Dorien Meskens stelde vragen over de toestand 
van de toegangsweg tot de Muziekacademie en de 
gevaarlijke toestand voor de jeugdige fietsers. De 
putten werden voorlopig gevuld en nu is het uitkijken 
naar een degelijke oplossing voor dit probleem.

Dirk Stallaert bekommerde zich over de 
verkeersproblemen in de Broekstraat en over de 
toestand van het vroegere Chirohuis.

CD&V-Buggenhout gaat zeker niet akkoord met 
de tweede forse stijging op twee jaar tijd van de 
dagprijs in het OCMW-rusthuis.

Ook ijverden we voor een menselijke oplossing voor 
het dossier “Hartje Buggenhout”, en kantten ons 
tegen gedwongen onteigeningen.

Een procedureslag werd vermeden en het gezond 
verstand heeft gewonnen.

We vinden het ook bijzonder jammer dat, na de 
pastorij van Opdorp, nu ook deze van Buggenhout-
centrum te koop zal worden aangeboden.

Waar zal de toekomstige pastoor van Buggenhout 
gehuisvest worden? 

Waar zullen de waardevolle kerkarchieven in de 
toekomst bewaard worden?

CD&V heeft op deze vragen nog geen antwoord 
gekregen van de meerderheid.

Hartelijk dank voor de vele warme aanmoedigingen 
en de blijken van waardering voor de werking van 
CD&V Buggenhout.

We zullen uw vertrouwen niet beschamen.

Armand De Raedt
Voorzitter CD&V Buggenhout

De tweede editie van het CD&V-mosselfestijn is 
gepland op 25 oktober 2015. We rekenen op uw 
aanwezigheid.

Vrouw en Maatschappij organiseerde op 19 
november 2014 een gezellige

Crea- avond in ‘De Pallieter’. Onder de deskundige 
leiding van Nancy Van Sande werden exclusieve 
juwelen gemaakt en een aantal dames waagden 
zich onder begeleiding van Marlowis Verest aan het 
breien van een hippe colsjaal. 
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Op de gemeenteraad van donderdag 23 oktober 
2014 kondigde Hugo Dooms zijn ontslag aan als 
gemeenteraadslid voor CD&V te Buggenhout.

Per 1 november 2014 werd hij immers benoemd tot 
rechter sociale zaken aan het Arbeidshof te Gent, 
wat onverenigbaar is met een politiek mandaat.

In de gemeenteraad zal Hugo opgevolgd worden 
door Karl Tierens.

Karl woont in Opdorp, is gehuwd en trotse vader 
van twee zonen. Hij werkt als luchtverkeersleider.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd 
Karl politiek actief als vertrouwenspersoon van 
OCMW-raadslid Pol Verest.

Zijn slogan tijdens de voorbije campagne luidde: 
hou de kerk in het midden en ga voor de gulden 
middenweg!

CD&V Buggenhout wenst Karl veel succes.

Hugo Dooms neemt ontslag als gemeenteraadslid 
 voor CD&V te Buggenhout
 Linda Steps

Hugo Dooms nam in 1994 een eerste maal deel aan 
de verkiezingen op de lijst van toenmalig CD&V-
burgemeester Paul Van Malderen en werd OCMW-
voorzitter.

Onder zijn voorzitterschap werden het nieuwe 
OCMW-rusthuis, nieuwe serviceflats, nieuwe burelen 
en ook de eerste sociale woningen gebouwd in 
Buggenhout.

Hugo is nog steeds voorzitter van het revalidatie-
centrum, van het dagcentrum Eindelijk; hij is ook lid 
van het revalidatiecentrum in Zele en van de over-
koepelende revalidatiecentra in Vlaanderen.

In Buggenhout is hij nog steeds actief als voorzitter 
van UNIZO.

De voltallige CD&V-fractie betreurt zijn afscheid 
maar dankt Hugo zeer hartelijk voor zijn engagement 
en zijn gedrevenheid en wenst hem veel succes met 
deze nieuwe uitdaging!

In de OCMW-raad zal Karl als vertrouwenspersoon 
vervangen worden door Marie-Louise Verest.

Marie-Louise is gehuwd met Daniël Cooreman en is 
de fiere mama van Joris en Koen.

Wie Marie-Louise kent , weet dat ze sociaal bewogen 
is en zich ten volle inzet voor het welzijn van anderen. 
Zo ondersteunt ze met hart en ziel het project van 
zoon Joris die in Indonesië een weeshuis en school 
heeft opgericht.

Met de tandem Verest-Verest heeft CD&V 
Buggenhout weer een sterke vertegenwoordiging 
in de OCMW-raad.

foto: pvr
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Daar wringt echter het schoentje. 
In plaats van te kiezen voor een realistisch en 
financieel gezond bestuur, blijven de uitgaven 
in Buggenhout de pan uit swingen. Zelfs nu de 
geldreserves zijn opgesoupeerd, en Buggenhout 
als het ware haar “potten en pannen” (onroerend 
goed) moet verkopen om inkomsten te genereren, 
blijft het gemeentebestuur druk uitoefenen om 
een prestigeproject zoals het nieuwe stationsplein 
erdoor te krijgen. 

Is het gemeentebestuur dan 
niet bereid inspanningen te 
leveren om deze kwalijke 
trend om te keren? We hebben 
oplossingen nodig om de 
bevolking te vrijwaren van 
een nog hogere schuldenlast 
en hogere belastingen op hun 
boterham. CD&V trekt aan de 
alarmbel.

De goed nieuws show mag nu 
wel stoppen, want Buggenhout 
is er financieel slechter aan toe 
dan voorheen. De cijfers:

Pastorijen onder de hamer
De Buggenhoutse spaarpot is leeg, dus wendt het 
gemeentebestuur een laatste redmiddel aan: het 
verkoopt eigendommen om verdere investeringen te 
financieren. Zo wordt de opbrengst van het historisch 
erfgoed van de pastorie van Opdorp al aangewend 
om de investeringen van 2014 te helpen financieren. 
Het volgende erfgoed dat verkocht zal worden is de 
pastorie van Buggenhout-centrum.

28 miljoen schulden
De voorbije 12 jaar zijn onze schulden bij de banken 
gestegen van €15 miljoen naar meer dan €28 miljoen 
schulden. Jaarlijks betaalt Buggenhout ongeveer  
€2 miljoen kapitaal en €1 miljoen intresten af. Niet 
minder dan 6,6% van onze totale inkomsten dienen 
om de €1 miljoen intresten te betalen. Dat is bijna 
het dubbele van het Vlaams gemiddelde (3,6%).

15,5 miljoen inkomsten
Onze gemeente telde in 2014 €15,5 miljoen 
inkomsten, waarvan de voornaamste uit belastingen: 
niet minder dan €10 miljoen(!). Dat betekent ook dat 
20% of een vijfde van onze inkomsten aangewend 
moet worden voor de jaarlijkse terugbetaling van 
kapitaal en intresten. Ideaal zou dat percentage 
maar 13% van de inkomsten of €2 miljoen (in plaats 
van €3    miljoen) bedragen.

18,5 miljoen uitgaven
De totale uitgaven van 2014 bedroegen €18,5 
miljoen. In 2014 gaven we dus maar liefst €3 miljoen 
meer uit dan er binnenkwam. Daarvoor heeft 
het bestuur de Buggenhoutse reserves moeten 
aanspreken. Maar die zijn nagenoeg uitgeput! 

Nood aan een gezond 
 financieel beleid in Buggenhout

François Suys

Opnieuw financieel gezond tegen het einde van de huidige legislatuur in 2018, dat is een van de 
doelstellingen die de Vlaamse overheid haar gemeenten oplegt. Enkel door de hoge leenschulden 
af te bouwen (want hogere schulden betekenen ook hogere afbetalingslasten) en door jaarlijks 
niet meer uit te geven dan wat de inkomsten toelaten, kan Buggenhout het tij doen keren en met 

een schone lei afsluiten in 2018.

De gemeente Buggenhout zit tussen hamer en 
aambeeld; de schulden moeten dringend afgebouwd 
worden, maar het college blijft investeringen op 
de agenda zetten die veel geld vragen. CD&V 
staat volledig achter de bouw van de nieuwe 
brandweerkazerne (een broodnodige investering), 
maar een nieuwe stationsomgeving? Bent u als 
burger bereid extra te betalen om dit prestigeproject 
te laten doorgaan in deze economisch moeilijke 
tijden? CD&V verzet zich tegen dit financieel beleid 
dat putten blijft slaan. We kunnen alleen maar 
waarschuwen dat hogere schulden de toekomst 
nog meer zullen belasten. Buggenhout zit aan haar 
limieten. De ontvangsten van de gemeente komen nu 
al voor 65% uit belastingen en retributies, terwijl dat 
in andere gemeenten gemiddeld slechts 50% is. 

We moeten realistisch zijn. Buggenhout zal 
opofferingen moeten doen om aan centen te geraken. 
Die centen moeten van ergens komen. Maar in plaats 
van te investeren in pracht en praal, is het nu het 
moment om de schulden af te bouwen in plaats van die 
jaar na jaar vooruit te schuiven tot het het probleem 
van de volgende generatie wordt. Gemeentebestuur, 
neem je verantwoordelijkheid vandaag!
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Grote recyclagehappening in Briel, 
Buggenhout-centrum, Opdorp en Opstal
CD&V, ACV, KWB, Pasar, de Gezinsbond en FEMMA Buggenhout-centrum organiseren samen en met de morele steun van de 
Milieuraad en van het huis-aan-huisblad ’t Middelpunt een tweede Grote Garageverkoop op zaterdag 28 maart tussen 9u en 13u.

Deelnemingsformulier
Naam: 

Adres: 

Tel.:  e-mail: 

wenst te nemen aan de garageverkoop en biedt volgende spullen te koop aan: (aankruisen indien van toepassing)

boeken huishoudelijke spullen tuingereedschap

speelgoed doe-het-zelfmateriaal pc-benodigdheden

kleding tuinmeubilair sportartikelen

fietsen meubelen schilderijen

decoratieve stukken Andere: 

Ik ben lid van   / geen lid van een Buggenhoutse vereniging 

en betaal €  inschrijvingsgeld* door dit bedrag vóór 21 maart 2015 te storten op rekeningnr. BE06 0680 5116 7022 

van CD&V Buggenhout. (Vermeld hierbij van welke Buggenhoutse vereniging u lid bent.)
* Leden van CD&V en van de andere Buggenhoutse verenigingen betalen € 5, anderen betalen € 10 inschrijvingsgeld.

Het gestorte inschrijvingsgeld wordt integraal aan dagcentrum Eindelijk, vzw Avalon en het MFC Capelderij geschonken.

Info op www.buggenhout.cdenv.be,  www.gezinsbond.be/buggenhout en www.pasar.be/buggenhout.
Formulier mailen naar:  info@buggenhout.cdenv.be,  etienne.hermans@telenet.be, gezinsbondbuggenhout@skynet.be 
of afgeven bij: Ronald van Gemerde, Nieuwstad 10 Franky Meskens, Zittingsweg 5
André Stevens, Vekenstraat 16 Kris Van Den Berge, Bosstraat 43 De Raedt–Steps, Diepmeerstraat 21
Etienne Hermans, Hooilaart 57 Optiek Claeys, Kerkstraat 111 Dany Conickx, Papenheide 4
Romanie Van Londersele, Kerkhofstraat 4 Marc Peelman, Wiesbeek 41 Paul Vervoort, Vitsstraat 50 
Jozef Van Ingelgem, Diepmeerstraat 77 Rita Du Bois, Meir 12/ 15

Grote garageverkoop
Zaterdag 28 maart 2015 van 9u tot 13u

CD&V wenst alle deelnemende Buggenhoutse scholen en verenigingen proficiat voor 
de prachtige organisaties in het kader van de herdenking "100 jaar Groote Oorlog".



 Christen-Democratisch Vlaams
V.U.: Armand De Raedt - Diepmeerstraat 21, Buggenhout

Beste,

In onze “De Lantaarn” overlopen we het jaar 2014. Met mooie foto’s bewandelen 

we onze gemeente en herbeleven we enkele gebeurtenissen.  
2014 zal ons bijblijven als het jaar van de herdenking van ‘100 jaar Groote Oorlog’. 

Ik wil jullie ook hartelijk danken voor de vele stemmen die ik mocht ontvangen 

op de verkiezingsdag van 25 mei.

Maar, 2014 is ook harde realiteit!

Zo werden we geconfronteerd met bezuinigingen en verhogingen van indirecte belastingen.  

Opvang, voor jong en oud, kreeg een andere dimensie, en zoals François Suys het al eerder 

aanhaalde tijdens zijn betoog op de gemeenteraad over de financiële aanpassingen bij de 

kinderopvang: “Het koekje wordt van de kinderen afgepakt.”

Wat wij, en ikzelf, niet begrijpen is waarom de meerderheid méér dan 1.000.000 euro 

spendeerde gedurende de voorbije 13 jaar aan de “Ronde van België” , om dan geconfronteerd 

te worden met een gemeentelijk financieel tekort waardoor ze verplicht worden om de 

pastorijen van Opdorp en van Buggenhout centrum te verkopen. 

Ook de kinderopvang wordt afgebouwd, de zorg voor de derde leeftijd wordt duurder 

gemaakt, de scholen krijgen minder werkingsmiddelen en zo kunnen we verder gaan. 

CD&V weet waarvoor kiezen!

Dit doet pijn. 
Door de verkoop van de geklasseerde pastorijen gaat een heel mooi stukje “Buggenhoutse” 

geschiedenis en fierheid verloren voor kortstondig amusement.  

Weet dat eenvoud en intelligent beheer een gemeenschap groot maakt!

Niettegenstaande CD&V in de oppositie zit, kunnen wij met fierheid zeggen dat elk punt van 

de agenda van de gemeenteraad en OCMW-raad door de fracties grondig onder de loupe 

genomen wordt. De interpellaties van onze raadsleden kunt u volgen via onze website.

Vele inwoners van Buggenhout vragen om tussen te komen voor de opvang van jong en oud, 

bij bouwplannen, bij tewerkstelling, bij belangenconflicten, …en telkenmale proberen wij te 

onderhandelen met de juiste instanties maar krijgen zo weinig positieve respons.

Instaan voor anderen en werkend vanuit een gezonde visie, dan maar kan je slagen in een 

evenwichtig gemeentebeleid. 

Wij geloven in 2015! 
Prettige feestdagen.

Pierre Claeys

naam:  geboortedatum: 

adres: 

e-mail:  telefoon: 

Word je graag lid van onze partij?
Bezorg dan deze strook aan één van onze mandatarissen.

 Christen-Democratisch Vlaams  Christen-Democratisch Vlaams

Vind alle foto’s en nog veel meer terug op www.buggenhout.cdenv.be.


