
CD&V Buggenhout heft het glas op het 
nieuwe jaar en de nieuwe lokale voorzitters

Op de nieuwjaarsreceptie in januari konden de CD&V-leden hun stem uitbrengen voor een 
nieuwe lokale ploeg. Armandt De Raedt, afdelingsvoorzitter, Marlowis Verest, voorzitter Vrouw 
& Maatschappij, en Ann Van den Houte, voorzitter JONGCD&V, werden unaniem verkozen.
Onder luid applaus feliciteerden de 250 aanwezigen hun nieuwe lokale voortrekkers.
Pierre Claeys blikte even terug op de voorbije gemeenteraadsverkiezingen waarbij hij als lijst-
trekker een bijzonder mooie score behaalde. Voor zij die er niet bij konden zijn, publiceren wij 
graag zijn gelegenheidstoespraak.

Lees het hier, op pagina 4!

de  Lantaarn37ste jaargang - Maart 2013

BUGGENHOUT



Fier op CD&V Buggenhout

Ik had graag jullie burgemeester ge-
weest, maar het lot heeft anders beslist. 
Jullie talrijke aanwezigheid op onze 
nieuwjaarsreceptie bewijst nogmaals 
hoe belangrijk mensen zijn, hoe belang-
rijk vriendschap is. 

Onze voorzitter, Bart Willockx, ge-
loofde in zijn aanpak. Bart, voor je 
de fakkel doorgeeft aan onze nieuwe 
voorzitter Armand De Raedt, willen wij 
je bedanken voor je jarenlange inzet als 
voorzitter. Ook jij mag fier zijn. Je bent 
een toffe mens.

Natuurlijk blijven we niet bij de pakken 
zitten en in eerste instantie wordt het 
herzien van de schuldenlast een priori-
teit. Het rapport (4/10) van professor 
Matthys in Het Laatste Nieuws zindert 
nog na. De burgemeester heeft beloofd 
de belastingen NIET te verhogen. Daar 
moeten wij op toezien. 

Pierre Claeys

Op 14 oktober 2012 behaalden 
we een mooi resultaat en daar 
mogen we fier op zijn. Tijdens 
de campagne stonden de acco-
lades symbool voor {Iedereen 
inbegrepen}. Ieder van ons kan 
dit op zijn eigen manier invul-
len, maar wij weten dat we met 
dit resultaat, dankzij jullie stem, 
ons opnieuw kunnen profileren 
naar de toekomst.
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Fier op CD&V Buggenhout Woord van de nieuwe voorzitter

Spijtig genoeg hangen we nog steeds van de goodwill van andere partijen af  
om inspraak te hebben in het bestuur van onze gemeente Buggenhout. We zijn 
alvast van plan om met onze CD&V-fracties, zowel in de gemeenteraad als in de 
OCMW-raad, constructief  oppositie te voeren. De voorbije maanden hebben we 
dit al bewezen door onze amendementen in de twee raden.

Heel speciaal wil ik Bea Van den Broeck nog eens hartelijk proficiat wensen met 
haar goed uitgewerkt plan voor een dagopvang in eigen beheer in het OCMW. De 
meerderheid heeft dit degelijk onderbouwd voorstel gewoon naast zich neergelegd 
en beslist om de organisatie over te laten aan privé-initiatief. Dit ten koste van de 
hulpbehoevende ouderen in onze gemeente. De dagprijs voor deze broodnodige 
opvang zal hierdoor ongeveer € 10 duurder uitvallen.

Voor Buggenhout wordt 2013 een heel belangrijk jaar, want de gemeente moet 
ongeveer € 1.000.000 besparen. CD&V ziet toe op de te nemen maatregelen en zal 
niet nalaten om zelf  voorstellen hieromtrent in te dienen.

Tot slot wil ik mij graag aansluiten bij de dankwoorden van Pierre aan Bart Wil-
lockx. Bart heeft CD&V Buggenhout in woelige tijden mede boven water weten 
te houden. Bart, bedankt voor de vele jaren inzet als onze voorzitter  en we hopen 
dat we in de toekomst nog vele malen op je expertise beroep mogen doen. Je 
blijft, samen met je familie, een zeer welkome gast op onze volgende activiteiten.

Armand De Raedt
Voorzitter CD&V Buggenhout

5

Na een succesvolle en positieve verkiezingscampagne met zeer 
gemotiveerde kandidaten en de morele winnaar “Pierre” op onze 
CD&V-lijst - die als lijsttrekker meer voorkeurstemmen behaalde 
dan de burgemeester - wil ik graag als nieuwe voorzitter op de 
ingeslagen weg verder gaan.
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Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Pierre Claeys
(pc_pietro@hotmail.com)
www.buggenhout.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

Iedereen inbegrepen, ook u!

Ons spreekwoord:

“Bezint eer ge begint”
• Het gemeentelijk patrimonium moet worden geëvalueerd 

en waar nodig aangepast aan de noden. Grote uitgaven 
zijn te herzien. Het “nieuwe” stationsplein mag geen uit-
gave zijn van 2 à 3 miljoen euro.

• De pestbelasting(en) moet(en) in de komende jaren her-
bekeken worden (te verstaan als verminderd worden of  
afschaffen). 

• Ondernemers en zelfstandigen moeten we motiveren en 
bijstaan. Regelmatig onderhandelen is hier de boodschap. 

• Werkgelegenheid is en blijft prioritair. Gesprekken tussen 
vakbonden, werknemers en werkgevers moeten een posi-
tieve uitdaging zijn.

• Opvang, dienstbetoon en verenigingen alle kansen geven 
en financieel steunen. 

• Toezien en luisteren naar zij die verantwoordelijk zijn voor 
het onderwijs, OCMW, openbare werking, sport, cultuur, 
milieu, landbouw, nijverheid en handel.

Wij, allemaal, gaan voor dialoog. Eigenbelang mag niet de 
voedingsbasis zijn, maar onze “eigenheid” moet gerespec-
teerd worden. Aanpassen is de boodschap. 

Dank je voor het vertrouwen.

Pierre Claeys

Wij wensen je
mooie paasdagen


