
CD&V gaat voor een warme en leefbare 
gemeenschap waar iedereen zich thuis 
voelt. Uw vragen, uw noden, uw wensen, 
uw mening vormen de basis van een 
gemeentelijk beleid. Wij luisteren naar u en 
zetten om in daden.

Een gemeente kan echter niet zonder 
samenwerking met hogere overheden. 

CD&V is de enige partij met een sterke 
nationale en lokale verankering. Door 
samenwerking was het mogelijk een aantal 
projecten te realiseren in Buggenhout. Een 
stem voor CD&V op Vlaams, Federaal of 
Europees niveau kan dus ook het verschil 
maken in uw buurt.

CD&V-Buggenhout wenst zich hiervoor 

verder in te zetten en stelt Pierre Claeys 
voor als kandidaat voor het Vlaams 
Parlement. Een sterkere samenleving, een 
sterker Buggenhout wordt werkelijkheid 
door op 25 mei te stemmen voor Pierre 
Claeys, 15e plaats op de CD&V-lijst voor het 
Vlaams Parlement.

STERKER VLAANDEREN, STERKER BUGGENHOUT
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De zwakke weggebruiker 
versterken

Buggenhoutbos werd 11ha groter (totaal 
171ha) dank zij de inspanningen van het 
Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos 
onder de bevoegdheid van Vlaams CD&V 
minister Joke Schauvliege.

Op zondag 8 december 2013 organiseerde 
de gemeente, CD&V Buggenhout en Natuur 
en Bos een boomplantdag. Onze Vlaamse 
CD&V minister van leefmilieu, natuur en 
cultuur, mevrouw Joke Schauvliege, heeft 
haar boompje bijgedragen. Uitbreidingfase 
3 van Buggenhoutbos, Schommeldreef – 
Kapelbaan, is met 11ha uitgebreid. Er zijn 
6000 boompjes geplant en 7ha wordt inge-
vuld als open landschapstype, waardoor we 
een natuurlijke overgang naar het Kouterge-
bied “Hoge Jan” verkrijgen. Twee Galloway 
runderen onderhouden deze open ruimte.

Buggenhoutbos

CD&V is de enige partij met een sterke natio-
nale én lokale verankering. Omdat we dit echt 
belangrijk vinden. Zo bouwen we samen aan 
het Vlaanderen waarin we graag willen leven.

Overal waar opbouwend werk wordt gedaan vind 
je CD&V’ers. Waar de nood er is, gaan we tot 
de actie over en werken we samen op verschil-
lende beleidsniveaus. Door de zaken samen aan 
te pakken, samen creatief te zijn en samen te 
ondernemen blijken we tot grote daden in staat: 
projecten en realisaties waar we allemaal goed 
gezind van worden, tot voordeel van iedereen. 

Eenzelfde redenering volgen wij om het beleids-
niveau te bepalen. Als een gemeente een zorg 
ter harte neemt moet de regering dit niet in 
haar plaats doen. Maar de overheid verdeelt 
de beschikbare middelen opdat een duurzaam 
sociaal-economisch beleid onze welvaart, wel-
zijn en leefomgeving ook voor de toekomst veilig 
kan stellen. En dit met sociaal rechtvaardige, 
genereuze en betaalbare voorzieningen voor 
iedereen die daar nood aan heeft. Ook in onze 
gemeente vind je daar voorbeelden van.

Sterkere samenwerking
Sterkere buurten

Ons wegennet wordt stelselmatig vernieuwd 
met oog voor de zwakke weggebruikers 
en mede gesubsidieerd door het Vlaamse 
ministerie van Openbare Werken onder de 
bevoegdheid van Vlaams CD&V minister 
Hilde Crevits.
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De site “Herfstdroom”  kreeg  er 
enkele nieuwe serviceflats bij 
en zorgt zo voor een nog betere 
opvang van onze senioren.

Herfstdroom

De nieuwe Buitenschoolse kinderopvang, 
“De Kom,ma” in “De Orangerie” te Opdorp, 
is een antwoord op de noden van vele jonge 
gezinnen.

Deze projecten werden mede gesubsidieerd 
door het ministerie van Welzijn, Volksge-
zondheid en Gezin onder de bevoegdheid 
van Vlaams CD&V minister Jo Vandeurzen

Al deze projecten werden gerealiseerd  in  nauwe samenwerking met de gemeente  
en de Vlaamse of Federale overheden. 

CD&V Buggenhout wenst zich hiervoor verder in te zetten en stelt Pierre Claeys voor 
als kandidaat voor het Vlaams Parlement.

Een sterkere samenwerking, een sterker Buggenhout wordt werkelijkheid door op  
25 mei  te stemmen voor Pierre Claeys, 15de plaats op de CD&V lijst voor het Vlaams 
parlement. 

Sterker Vlaanderen, sterker Buggenhout, sterker samen.

Kom,ma 

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

Opening Herfstdroom: Bea Van 
den Broeck en Jo Vandeurzen

Samen maken wij het waar



4 Sterker Vlaanderen, Sterker land

STERKER VLAANDEREN 
STERKER BUGGENHOUT

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

De site Herfstdroom werd met enkele  
serviceflats uitgebreid dankzij Vlaamse 
middelen.

Op de Boomplantdag vorig jaar heeft 
Vlaams minister Joke Schauvliege haar 
boompje bijgedragen in het Buggenhoutbos 
dat met 11 ha werd vergroot.

Mede door de Vlaamse overheid wordt  
ons wegennet regelmatig vernieuwd.
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