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Bart Willockx: “We hebben al meerdere waardevolle kandidaturen 
ontvangen voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012.”

Met de grote vakantie voor de deur maak ik even een terug-
blik op het voorbije werkjaar. Steven Vanackere was deze 
week de derde grote naam die we in 2011 mochten ontvan-
gen in onze CD&V-afdeling.

Lees het hier, op pagina 4!

Met de grote vakantie 
voor de deur…
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Met de grote vakantie 
voor de deur…

De Minister van Buitenlandse 
Zaken en Institutionele Hervor-
mingen, kwam ons onderhouden 
met een voordracht over de ‘Ronde 
van de wereld’. Drie kwartier lang 
intensief  over andere dan plaatse-
lijke problemen komen vertellen, 
overgoten met een prachtige foto-
presentatie. Hoedje af  voor deze 
sympathieke en alom gerespecteerde 
politicus.
Vlaams minister-president Kris 
Peeters, ter gelegenheid van onze 
nieuwjaarsreceptie en senator Rik 
Torfs, tijdens een ledenbijeenkomst 
in maart, waren ook al aangenaam 
verrast van de talrijke opkomst van 

CD&V-sympathisanten. 
Het doet deugd wanneer we kun-
nen vaststellen dat bekende politici 
graag naar Buggenhout afzakken. 
Ook Vlaams minister van Leefmi-
lieu, Natuur en Cultuur, Joke Schau-
vliege, zakte dit voorjaar af  naar 
Opdorp. 
De deur tussen de plaatselijke afde-
ling en de nationale top staat altijd 
open en dit is zeer belangrijk voor 
een oppositiepartij.
In oktober 2012 staan de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen voor de 
deur. Intussen hebben we verschil-
lende kandidaturen ontvangen van 
waardevolle Buggenhoutenaren die 

zich onder CD&V-paraplu willen 
tonen aan de kiezer. Velen van hen 
zullen op maandag 15 augustus 
aanwezig zijn op ons jaarlijks leden-
feest. Deze keer gaat de bijeenkomst 
door in “Salons Ter Roest”. Infor-
matie vindt u verder in dit CD&V 
huis-aan-huis-informatieblad.
Naar oude traditie gaat er vooraf-
gaand aan het etentje een motorrit 
door. Om 9 u. verzamelen we aan 
‘de Pit’ om vandaar een rondrit te 
maken van een 4-tal uren. Zou de 
‘Dnjepr’ van Paul Van Malderen nog 
bestaan? We kijken nu al uit naar 
de ronkende zomerdag. In elk geval 
wens ik iedereen een mooie, avon-
tuurlijke maar vooral veilige vakantie 
toe.

Bart Willockx
Voorzitter CD&V-Buggenhout   

Met de grote vakantie voor de deur maak ik even een 
terugblik op het voorbije werkjaar. Steven Vanackere was 
deze week de derde grote naam die we in 2011 mochten 
ontvangen in onze CD&V-afdeling.

Gemeenteraadsverkiezingen 2012
Volgend jaar in oktober gaan de gemeenteraadsverkiezingen door. 
Momenteel hebben al een 15-tal mannen en vrouwen zich kandidaat 
gesteld om op een CD&V-lijst te figureren.  

Elke partij kan 23 kandidaten voorstellen aan de ongeveer 
10.000 Buggenhoutse kiezers, 
waarvan minstens 11 mannen of  vrouwen.

Mocht u voor u zelf  ook een politieke carrière in de gemeenteraad, de 
OCMW-raad of  binnen CD&V-Buggenhout weggelegd zien, dan kan 
u contact nemen met Pierre Claeys, kopman van de CD&V equipe in 
2012, of  Bart Willockx, CD&V-afdelingsvoorzitter, 
via pc_pietro@hotmail.com of  bart.willockx@telenet.be 
of  gsm 0498 51 58 94.

Dirk Stallaert: elke maand opnieuw dient 
hij meerdere voorstellen in op de ge-
meenteraadszittingen, die Opstal en de 
Opstalnaren aanbelangen.



5

Ze kon er genieten van een Dries, 
bezaaid met een zee van duizenden 
gele paasbloemen. Tussen deze 
goudgele pracht stonden, verspreid 
over de ganse Driesvlakte, de kunst-
werken van vijftig kunstenaars uit 
binnen- en buitenland.
De tentoonstelling is een prachtig 
initiatief  van de  vzw “Opdorp het 
middelpunt “ die de  verdienste 
heeft het sociaal-cultureel leven 
in Opdorp in de belangstelling te 
plaatsen.
Vlaams minister Joke Schauvliege 
was aangenaam verrast en heeft met 
volle teugen van dit schouwspel 
kunnen genieten.

François Suys
Fractieleider CD&V/NVA

In de gemeenteraad van 
28 april werd het principe 
goedgekeurd voor het aan-
stellen van een aannemer 
om de twee woningen van 
de onderpastoors, in de 
Nieuwstraat achter de kerk, 
af te breken. De meerder-
heid had in eerste instantie 
geopteerd om er een sociaal 
woonproject te realiseren. 
Maar ons voorstel, om meer 
ruimte te creëren, werd uit-
eindelijk goedgekeurd.

Twintig jaar geleden had de ont-
werper van Buggenhout-Centrum 
en van de OCMW-campus het idee 
voorgesteld om van het centrum 
een open ruimte te maken. Het af-
breken van deze gebouwen zal voor 
een toffe ontsluiting zorgen tussen 
het dorp en de campus. 
Bij het project “de stationsbuurt” 
zou de gemeente overgaan tot het 
onteigenen van een bepaald perceel 
en dit zonder een concreet onder-
houd met de betrokkene. CD&V 

is voor dialoog en is geen vragende 
partij voor het opstarten van een 
onteigeningsprocedure. Dit zou 
immers tot een procedure leiden 
tegen de firma van gewezen CVP-
burgemeester Adolf  De Landsheer. 
Op onze vraag werd een vergade-
ring belegd waar zowel meerderheid 

en wijzelf  zullen aanwezig zijn. Wij 
koesteren de hoop dat hier een leef-
bare oplossing uitkomt. 
Dit noemen wij “goe bezig zijn”.

Hugo Dooms
CD&V-gemeenteraadslid 

en voorzitter PWA

Vzw “Opdorp het middelpunt”

Openluchttentoonstelling
Eind maart was Joke Schauvliege, Vlaams minister van 
Leefmilieu, Natuur en Cultuur, te gast in  Opdorp ter ge-
legenheid van de opening van de openluchttentoonstel-
ling op de Dries. 

Fractieleider François Suys in gezelschap van Vlaams minister Joke Schauvliege.

Ruimte creëren
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Niettegenstaande alle poli-
tieke partijen een jaar lang 
niet tot een vergelijk kwa-
men, is er toch mooi werk 
geleverd. De Belgische 
economie en de arbeids-
markt herstellen veel snel-
ler dan gehoopt.

In het eerste kwartaal groeide de 
economie met één procent tegen-
over het vierde kwartaal van 2010. 
Jaar na jaar bedraagt de groei zelfs 
drie procent en kan men spreken 
van het beste cijfer in vijf  jaar.
Maar positivisme mag niet uit-
groeien tot euforie. Onze staat-
schuld blijft hoog, namelijk 342 
miljard euro of  101% van het Bru-
to Binnenlands Product.  (BBP: 
wat wij allen samen aan goederen 
en diensten produceren, namelijk 
338 miljard euro.)

Wij staan voorlopig op de vijfde 
plaats, van rijke landen, waar 
we de grens van 100% over-
schrijden.
Eventjes informatief: Japan 
heeft een staatsschuld van 
189%, Italië van 116%, Grieken-

land van 115% en IJsland 108% 
(cijfers van 2010). 

Zulk een grote staatsschuld is te 
mijden.

“Geld lenen kost ook geld”, horen 
we regelmatig in een spotje op de 
radio. Hoe hoger het bedrag van 
de overheidsschuld, hoe hoger de 
intrestaflossing (een kwart van de 
federale begroting) en hoe hoger 
de kans op bijkomende belastin-
gen.  Zijn die in België al niet heel 
hoog?

Gedane zaken nemen geen keer, 
maar een goede financiële studie 
dringt zich op. Daar willen wij in 
de toekomst, op gemeentelijk vlak, 
aan werken.

We beseffen heel goed dat een 
mooie omgeving stimulerend is 
voor een aangenaam en leefbaar 
Buggenhout. De vele verfraaiings- 
en infrastructuurwerken dragen 
hier zeker toe bij.

Maar dit mag niet ten leiden tot 
exuberante uitgaven, gevoed met 

leningen. Met 14 165 inwoners 
dragen wij, op gemeentelijk vlak, 
een schuld van 30 000 000 euro. 
Dat is zo’n 2 118 euro per inwo-
ner, van  pasgeborene tot hoogbe-
jaarde. 

Vroeg of   laat zullen we het gelag 
betalen. 

Onze toekomst is ook de toekomst 
van onze kinderen, onze jeugd, 
onze ouderen. Die verantwoorde-
lijkheid willen wij dragen. 

Gemeenteraadslid
Pierre Claeys

Maandag 15 augustus nodigen we alle CD&V-sympathisanten  
uit voor onze jaarlijkse bijeenkomst om 13 u. in ‘Salons Ter Roest’, 

Kamerstraat in Buggenhout. 

We vragen € 15 per deelnemer. 

Zoals gebruikelijk zal er wel weer één of  ander verborgen zangtalent 
of  ‘ne skamoteur’ de revue passeren. 
’s Ochtends pikken we de draad van een eerdere gewoonte 
opnieuw op met een motorrondrit. Afspraak om 9 u. aan ‘de Pit’ 
voor een tocht van ongeveer 4 uur. 

Inschrijven kan bij de gemeenteraads- en OCMW-leden, 
de voorzitter of  secretaris. 
De adressen vindt u op pagina 1.

Verantwoordelijkheid opnemen
We bevinden ons één jaar in een regering van lopende zaken

Pierre Claeys: “Geld lenen kost ook geld!” 


