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 Christen-Democratisch Vlaams

Nieuwjaarsreceptie van CD&V Buggenhout  

op 26 januari 2014 om 11u in zaal “De Pallieter”.  

Iedereen van harte welkom!

Met Joke Schauvliege, Leen Dierick en Jos De Meyer.
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In deze Lantaarn stellen we graag de halfjaarlijkse 
werking van onze afdeling voor.

•	 Op 15 augustus genoten we van een geslaagd ledenfeest 
in feestzalen “Ter Roest”.

•	 Op 2 oktober fietsten onze senioren naar “Den Opstal”. 
Ze bezochten Avalon en de terreinen van de fusieploeg 
Eendracht Buggenhout. (p5)

•	 Op 7 oktober organiseerde ons raadslid Hugo Dooms i.s.m. Unizo een 
geslaagde gespreksavond met Hendrik Bogaert en dit in vervanging 
van minister Koen Geens die wegens federaal begrotingsconclaaf op het 
laatste moment verhinderd was. (p4)

•	 Op 15 november organiseerde Vrouw en Maatschappij een meer dan 
gesmaakte bierproefavond bij de jubilerende brouwerij Bosteels. Zij 
vierden op 14 november hun 222ste verjaardag. Van harte proficiat! (p5)

•	 Op 5 december kwam Burgemeester en geschiedenisleraar aan 
het VTI te Dendermonde Piet Buyse  ons vertellen over de 
gevolgen van “de Groote Oorlog 1914-1918” in onze streek. 
De sympathisanten van de Oudstrijdersbond bouwden in 
Nicolaas een schitterende gelegenheidstentoonstelling op rond 
de “Slag om Buggenhout” en de Buggenhoutse gesneuvelden.  
Proficiat aan Firmin Vermeir, William Lemmens en Toby Goedgezelschap.  
De leden van de vzw “Fort Liezele” waren als “echte soldaten” uit die 
tijd aanwezig. De avond werd feestelijk afgesloten met een bezoek van 
de Sint en zijn echte Pieten. (p10)

Bekijk de foto’s van onze activiteiten op onze website www.buggenhout.cdenv.be 
en bezoek onze website ook voor de laatste nieuwtjes!!!
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Het voorbije half jaar heeft onze CD&V fractie in 
het OCMW en in de Gemeenteraad meerdere 

punten ingediend en vragen gesteld over het 
beleid van de meerderheidspartijen.

Op de gemeenteraad van 27 juni 2013 stelde 
de meerderheid de financiële nota 2013-
2018 voor. Zo moet er per jaar € 1.222.771 
bespaard worden.

Hoe wil de meerderheid dit realiseren?

In het OCMW wil men € 350.000 besparen.
Dit bedrag wil de meerderheid realiseren door een fikse opslag van 
de dagprijs in het woonzorgcentrum en de wasserij.
Maar!..  Na onze vraag naar concrete maatregelen en na het 
terugfluiten door de Federale Overheidsdienst Economie, moest 
Rosette Buys, voorzitter van het OCMW, toegeven dat de besparing 
tot nu toe maar een kleine € 100.000 bedraagt. Zij betreurde ook 
dat er niet meer opslag kon gevraagd worden want volgens haar 
zijn de vele inwoners van ons woonzorgcentrum rijk genoeg! Ze 
vindt bovendien dat de dagprijzen sociaal (lees financieel) moeten 
gerelateerd zijn. 
En wij dachten dat Open-VLD tegen een vermogensbelasting is!

Met het afschaffen van de Mantelzorgpremie, een appreciatie 
voor de vele vrijwilligers die voor hulpbehoevenden willen zorg 
dragen (zie verkiezingsprogramma van NCD), wil de meerderheid 
nogmaals € 50.000 besparen.
Waar de rest van het bedrag moet vandaan komen, kon de voorzitter 
ons nog niet meedelen.

In het onderwijs wil men € 60.000 besparen. 
Door o.a. het schoolzwemmen, het middagtoezicht en de 
schoolreizen betalend te maken.

In de buitenschoolse kinderopvang wordt € 150.000 bespaard 
op personeelskosten en kunnen kinderen die minder dan één uur 
moeten opgevangen worden niet meer terecht.

Al deze besparingsmaatregelen zullen heel wat jonge gezinnen en 
ouderen treffen!

CD&V Buggenhout is van oordeel dat er meer 
structureel moet bespaard worden op o.a.  
overtollige en bijna ongebruikte gebouwen en op 
evenementen die de gemeente organiseert!

Zo stelt CD&V  voor om bv. op de zomerse 
donderdagen talent van eigen bodem en de 
Buggenhoutse verenigingen de kans te geven 
hun kunnen te tonen en dit dan logistiek te 
ondersteunen.
Moet de Ronde van België nog naar Buggenhout 
komen ???

Als antwoord op onze vraag naar het kostenplaatje 
van een aantal evenementen volgt hier een klein 
overzicht:

Zomerse donderdagen: ong. € 40.000,  
zonder personeelskosten.

Grote kermis in Buggenhout-centrum:  
zeker € 35.000, zonder personeelskosten.

Opdorp jaarmarkt (geen cijfers ons bekend)

Opstal kermis (geen cijfers ons bekend)

Doortocht van de Ronde van België:  
minstens € 75.000, indien er ook € 50.000 aan 
sponsoring gevonden wordt en dit zonder 
personeelskosten  
(ong. 25 personen gedurende één week).

In totaal gaat het hier dus over minstens € 150.000!

Op de gemeenteraad van september bleek plots dat er 
al meer dan een jaar een patstelling was opgetreden 
tussen het Kerkfabriek van de Sint-Niklaasparochie 
en het gemeentebestuur. Het dossier van de 
restauratiewerken wordt door het gemeentebestuur 
al jaren geblokkeerd. (Het volledige verhaal lees je 
verder in onze Lantaarn.)

De CD&V fractie vroeg en kreeg verduidelijking 
door de voorzitter van het Kerkfabriek en hun 
architect op de gemeenteraad van oktober. Zij stelden 
dat in het dossier voor de restauratie van onze kerk 
en de Boskapel zeer dringende onderhouds- en 
instandhoudingswerken moeten worden uitgevoerd.

Het subsidiedossier (ten belope van 80 % van de 
kosten) werd eindelijk naar de hogere overheid 
gestuurd, waarvoor onze dank!

Maar het is zeker nog vier jaar wachten op de 
uitvoering ervan…

Hier is veel kostbare tijd verloren gegaan!!!!!

Armand De Raedt
Voorzitter CD&V Buggenhout

Beste inwoner van Buggenhout
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nieuwe Buggenhoutse vuilnissysteem
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Verslag gespreksavond Hendrik Bogaert 
7 oktober 2013 in zaal Nicolaas te Buggenhout

De  200 aanwezigen van CD&V 
Buggenhout, CD&V Lebbeke, Unizo 
en van het Instituut van  Accountants 
en Belastingsconsulenten waren rond 
19u30 vol ongeduld aan het wachten op 
Minister van Financiën Koen Geens. 

De nieuwsberichten van deze avond 
waren weinig hoopvol aangezien het 
Kernkabinet van de federale regering 
nog steeds aan het vergaderen was 
over de beloofde relance maatregelen 
voor onze bedrijven.  
Bovendien was het centrum van 
Brussel geblokkeerd door betogende 
brandweermannen.

Rond 20uur arriveerde Staatssecretaris 
Hendrik Bogaert, die door Minister 
Geens gevraagd was om hem te 
vervangen.

Hendrik Bogaert is verantwoordelijk 
voor de hervorming van de federale 
ambtenarij en onderhield de aanwezigen 
op een boeiende manier over zijn 
realisaties en zijn plannen om de 
ambtenarij  te  hervormen.

Zijn visie is: luisteren naar de mensen 
op alle niveaus, samen oplossingen 
zoeken en uitwerken, vertrouwen en 
verantwoordelijkheid geven.

Het is zijn ambitie om deze ambtenarij 
efficiënter te laten werken met moderne 
computersystemen die via de Kruis-
puntbank met elkaar zijn verbonden.

De burger of een bedrijf moet zo maar 
één maal een aangifte doen, die dan 
kan geraadpleegd worden op elk niveau 
(gemeentelijk, provinciaal, Vlaams en 
Federaal).
De vaste benoeming wordt afgeschaft.
Elk jaar wordt elke ambtenaar 
geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. 
Heel wat ambtenaren die met pensioen 
gaan, worden niet vervangen.
Na de uiteenzetting volgde een 
zeer geanimeerde vragenronde met 
zowel suggesties als vragen voor de 
Staatssecretaris en voor Minister Geens.
CD&V Buggenhout is terecht fier op 
een geslaagde avond, met speciale dank 
aan raadslid Hugo Dooms voor de 
praktische organisatie.

Armand De Raedt
Voorzitter CD&V Buggenhout
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Op vrijdag 15 november organiseerde 
Vrouw & Maatschappij een uitstap 
naar één van de oudste brouwerijen 
van België, Brouwerij Bosteels in 
Buggenhout.

De mannen mochten ook mee om de 
drie wereldbieren te helpen proeven en 
ervoor te zorgen dat de dames veilig 
thuis geraakten. We werden gastvrij 
onthaald en kregen een rondleiding 
door Ivo Bosteels in de brouwerij en een 
uitleg in het gerestaureerde salon.

Familiebrouwerij Bosteels viert dit jaar 
zijn 222 jarig bestaan, De brouwerij is 
opgericht in 1791.

CD&V-Buggenhout feliciteert hartelijk 
de familie Bosteels met hun jubileum 
en dankt hen voor een geslaagde en 
gezellige degustatie-avond.

Marie Louise Verest
Voorzitter Vrouw en Maatschappij

Degustatie-avond bij Brouwerij Bosteels

Een veertigtal aanwezigen kwamen 
samen aan Avalon in Opstal, te voet of 
met de fiets.

We werden verwelkomd door Rita Du 
Bois en de directeur van Avalon.

Directeur Marc Van Den Abeele gaf ons 
een zeer gedetailleerde uiteenzetting 
over de werking van Avalon en ook over 
de bouwplannen.

Tijdens de rondleiding konden wij 
vaststellen dat de instelling zeer goed 
werkt en dat de toekomst veel belovend 
is voor haar patiënten.

De bouwwerken naderen hun eindfase. 
De verbouwing van de pastorij maakt 
goede vorderingen, maar er is nog heel 
wat nodig vooraleer alles in gebruik 
kan genomen worden. Avalon doe zo 
verder met je prachtig werk!

Daarna begaven wij ons naar de Dreef, 
het plein van Eendracht Buggenhout. 
Een uiteenzetting over de jeugdwerking 
en een gezellig samenzijn met een hapje 
en een drankje sloot deze namiddag af.

Tot de volgende activiteit.
Jef Verhelst

Voorzitter Senioren

Herfstuitstap CD&V-senioren naar ‘Den Opstal’
2 oktober 2013



2013 in beeld

www.theatervis.net
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Als een goede huisvader?
Een gemeente moet als een goede huisvader zijn eigendommen 
beheren. In de gemeente Buggenhout blijkt dit echter geen 
realiteit.

In het restauratiedossier van de kerk en de boskapel weigerde 
de meerderheid zelfs om het subsidiedossier voor de dringende 
en zeer noodzakelijke werken aan deze 2 geklasseerde 
gebouwen aan te vragen. 

De Sint-Niklaaskerk is nochtans eigendom van de gemeente.

Aftakeling van onze boskapel en Sint-Niklaaskerk

Hoe is dit mogelijk?
Even schetsen:

•	 In 1999 wordt een eerste rapport opgesteld over de penibele 
toestand van de twee gebouwen. Er dienen dringende 
herstellingen te gebeuren.

•	 In 2005 is er een consensus tussen de gemeente en de 
kerkraad over de noodzaak om grondige herstellingswerken 
uit te voeren aan de binnen-en buitenzijde van de kerk en de 
boskapel.

•	 In 2006 wordt een architect aangeduid.

•	 In 2007 is de voorstudie en de eerste kostenraming klaar. 
Ook is er een consensus tussen de Vlaamse overheid, de provincie, de gemeente en de kerkfabriek over welke 
restauratiewerken nodig zijn.

•	 In 2008 volgt een gedetailleerde studie, voorontwerp en een 2de gedetailleerde raming van de kosten.

•	 In 2009 wordt het dossier op vraag van de gemeente opgesplitst in 2 fasen. 
1e fase: daken, toren en technieken 
2e fase: alle andere werken 
De gemeente vraagt om financiële tussenkomst door de kerkfabriek in deze investeringen.

•	 In 2010 krijgt de kerkfabriek de vraag van de gemeente om gronden te verkopen als tegenprestatie voor de 
restauratie van de kerk en de kapel.

•	 In 2011 vraagt de gemeente om de gronden te verkopen maar wil geen garanties geven voor deze restauraties.  
De kerkfabriek gaat hiermee niet akkoord. 
Volgens de wet moet de kerkraad dit geld echter weer investeren, bv. in een eigendomsakte (deel) van de kerk. 
Kerkfabriek en architect dienen de premieaanvraag voor de restauratie fase 1 in bij de Vlaamse overheid voor 
preadvies.

•	 In 2012 geeft de overheid gunstig preadvies in het dossier. 
De Vlaamse overheid zal 60% en de provincie zal 20% subsidiëren. 
De gemeente en de kerkfabriek zouden dan elk 10% van de kosten dragen. 
Het totaalvoorstel van de kerkfabriek wordt door de gemeente niet aanvaard.

•	 De gemeente blijft eisen dat de kerkfabriek evenveel financiële middelen investeert als zijzelf  
en eist bovendien dat de kerkraad de opbrengst van de verkoop van de gronden hiervoor aanwendt.  
De kerkraad kan hiermee niet akkoord gaan.

•	 In september 2013 weigert de bestuursmeerderheid het officieel aanvraagdosssier in te dienen. 
Nochtans is de inbreng voor de gemeente en de kerkfabriek in fase 1 beperkt tot €115.000 en in fase 2 tot €125.000.

•	 In november 2013 verklaart de meerderheid een princiepsakkoord te hebben met de kerkfabriek. De notariële akte 
moet wel nog verleden worden. Het subsidiedossier werd eindelijk naar de hogere overheid verstuurd.

Trieste vaststelling:
Na 14 jaar is er van heel dit restauratiedossier van 2 geklasseerde gebouwen nog niets uitgevoerd 
en dreigen er zelfs extra kosten bovenop te komen.
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Aftakeling van onze boskapel en Sint-Niklaaskerk
Geen overleg???
In de toelichtende nota van september 2013 stelt de 
meerderheid NCD/Open VLD/NVA dat ze weigert omdat 
er zogezegd geen overleg geweest is! Niets is minder waar.

Klopt het dat er op 29 januari 2013 er een overleg gepland 
was maar werd uitgesteld?

Klopt het dat er op 19 februari 2013 een overleg geweest 
is op het gemeentehuis in aanwezigheid van een 
vertegenwoordiging van het schepencollege, de leden van 
de kerkraad, de architect en de gemeentesecretaris?

Klopt het dat er van deze bijeenkomst geen verslag is 
gemaakt? Waarom?

Klopt het dat er nadien via mail nog vragen voor overleg 
gesteld zijn, maar dat deze onbeantwoord bleven? Waarom?

De antwoorden zijn overduidelijk…

Christen-democratie
In Buggenhout hebben 67% van de kiezers christen-
democratisch gestemd. Zeker 10% van de kiezers van NVA 
en Vlaams Belang kunnen we ook christen noemen. Samen 
vormt dit ongeveer 77% van de Buggenhoutse bevolking.

Is het dan niet onze plicht om onze kerk en boskapel, ons 
patrimonium met een ontzettend belangrijke historische, 
culturele en godsdienstige waarde, te onderhouden, de 
aftakeling te voorkomen en deze gebouwen te vrijwaren 
voor de toekomst?

Armand De Raedt
Voorzitter CD&V Buggenhout
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De grote zaal van Feestzalen Nicolaas zat 
op donderdagavond  5 december bomvol. 
Zeker 300 geïnteresseerden  luisterden 
aandachtig en muisstil naar gastspreker 
Piet Buyse, CD&V- burgemeester van 
Dendermonde en leraar geschiedenis aan 
het VTI te Dendermonde.

Hij vertelde op een gepassioneerde, 
boeiende en goed gedocumenteerde 
wijze over “de Groote oorlog  ’14-‘18” in 
en rond Dendermonde. Ook kregen de 
aanwezigen een verhelderend beeld over 
het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog, 
over de plannen van de verschillende 
landen om elkaar te bekampen en over 

welke verschrikkelijke gevolgen deze 
oorlog heeft gehad voor het centrum van 
Dendermonde.

De stad Dendermonde werd van 
september tot oktober 1914 drie keer 
aangevallen en voor ongeveer 95%  
verwoest, afgebrand of aangetast 
door artillerievuur. Ook de volledige 
industriële activiteit werd verwoest.

De Groote Oorlog
5 december 2013

Federale overheid fluit Buggenhoutse meerderheid terug 
omwille van te forse stijging dagprijs woonzorgcentrum!

FOD-economie deelt stand-
punt van CD&V en fluit de 
meerderheid terug!
De Federale Overheidsdienst economie 
kan gezien het sociaal aspect van de 
seniorensector deze prijsstijging van 6 
euro niet aanvaarden. De maximum toe 
te laten dagprijs is 47,02 euro!

CD&V kon zich niet vinden in deze 
beslissing en stemde hierover negatief 
in de OCMW-raad. Wij willen absoluut 
niet ontkennen dat de zorg voor senioren 
duurder wordt,  maar een prijsstijging 
van 20% heeft waarschijnlijk niet alleen 
met het duurder worden van de zorgkost 
te maken. Regelmatig een gematigde 
prijsstijging is voor iedereen beter te 
aanvaarden!

Bij de bekendmaking van de 
begroting voor 2013 was het al 
duidelijk dat Buggenhout zich 
kon verwachten aan een beleid 
dat stevig zou gekruid zijn met 
besparingen. Hoe langer hoe meer 
blijkt nu dat de financiële  situatie 
van onze gemeente op zijn minst 
ernstig te noemen is.
De bestuursmeerderheid (NCD, NVA, 
Open VLD) besliste bij het begin 
van de nieuwe legislatuur drastische 
besparingsmaatregelen te nemen.  Deze 
maatregelen zijn weinig sociaal en 
treffen zowat alle Buggenhoutenaren en 
niet in het minst de bewoners van het 
woonzorgcentrum Herfstdroom.

In het voorjaar besliste de meerderheid 
de dagprijs van het woonzorgcentrum 
op te trekken van 44,02 euro tot 50 euro 
en bovenop nog eens 2,50 euro per dag 
voor de wasserij. Dit is een prijsstijging 
van nagenoeg 20%!

→

→
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De sympathisantenvereniging van de 
Oudstrijdersbond die deze gespreks-
avond ondersteunde, pakte aan de hand 
van foto’s en oorlogsmateriaal uit met 
een schitterende tentoonstelling over  “de 
Slag om Buggenhout” en de gesneuvelde 
Belgische soldaten in deze strijd.

De leden van vzw “Fort van Liezele” 
luisterden deze avond op met een 
infostand en waren verkleed als ‘echte 
soldaten’ uit die tijd aanwezig.

Wilfried Verdoodt en zijn vrienden 
zongen voor ons een paar oorlogsliederen. 
Het  pakkendste moment van de avond  
was ongetwijfeld  het blazen van “de Last 
Post” en dit ter nagedachtenis van de 
vele gesneuvelden in deze oorlog.

Nadien werd er nog zeer lang nagepraat 
over deze zeer geslaagde avond.

Hartelijk dank aan alle aanwezigen en 
aan alle bereidwillige medewerkers.

Armand De Raedt
Voorzitter CD&V Buggenhout

Op zondag 8 december organiseerde 
het Agentschap voor Natuur en Bos 
en het Gemeentebestuur Buggenhout 
een boomplantdag ter uitbreiding van 
Buggenhoutbos — uitbreiding Fase 3 
Schommeldreef-Kapelbaan.

Elke koper kon op zondag 8 december 
van 13.00u tot 17.00u zijn boompje zelf 
komen planten in het Buggenhoutse bos 
tijdens de grote boomplanthappening. 
Vanaf 14.30u kon je samen met de 
CD&V mandatarissen en het CD&V-
bestuur een boom planten.

De plechtige opening gebeurde door 
Vlaams CD&V minister van leefmilieu, 
natuur en cultuur mevrouw Joke 
Schauvliege. Na de speeches van de 
Minister en het Agentschap werden 
de aanwezigen vergast op een kleine 
receptie.

De opbrengst van de verkochte en 
geplante bomen is ten voordele van 
Meneer Konijn en vzw Kindergeluk.

Ronald van Gemerde
Secretaris

Boomplantdag 
8 december 2013

De argumentatie van de Buggenhoutse 
meerderheid werd prompt van tafel 
geveegd. Beweren dat er gedurende jaren 
geen prijsstijging is geweest, terwijl sinds 
2008 telkens de gezondheidsindex werd 
gevolgd is weinig stijlvol! 

Goed wetend dat mensen snel vergeten, 
kort na de verkiezingen een forse prijs-
stijging doorvoeren... men kan moeilijk 
naast het politiek manoeuvre zien! 

De bewering van OCMW-voorzitter 
Rosette Buys “De dagprijs van het 
woonzorgcentrum hoeft niet sociaal te 
zijn, heel wat bewoners kunnen de helft 
van de Kerkstraat opkopen” stemt tot 
nadenken! Wanneer zij deze schofferende 
uitspraak op de gemeenteraad in volle 
heftigheid herhaalde, was het hek 
helemaal van de dam!

De meerderheid praat wel vaak over 
het sociale aspect, maar schijnt het 
nog vaker te vergeten wanneer het 
de inspiratiebron voor het beleid zou 
moeten zijn!

Of... krijgen we nu de keerzijde van 
de medaille die tijdens de vorige 
twee legislaturen zo feestelijk werd 
uitgehangen?

Pol Verest
OCMW-raadslid→

→
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Wil u graag lid wil worden van onze springlevende CD&V-afdeling?
Contacteer dan één van de mandatarissen of mezelf. (0477 99 05 34 - info@buggenhout.cdenv.be)

Het Bestuur en de mandatarissen van CD&V Buggenhout wensen u 
een fijn en gezellig eindejaar en een gelukkig en gezond 2014 toe.
Nieuwjaarsreceptie van CD&V Buggenhout op 26 januari 2014 om 11u in zaal “De Pallieter” 
Broekstraat te Opstal. Iedereen van harte welkom.

Armand De Raedt
Voorzitter CD&V Buggenhout

Het eerste jaar van de nieuwe legislatuur zit er op. 
NCD, Open-VLD en NVA geloven in hun gelijk en gaan zonder 
omzien voor besparingen. Maar zijn wij allen dan niet de dupe?
De CD&V heeft dit scenario de voorbije 12 jaar voorspeld en biedt,  
als oppositiepartij, verweer bij de ondoordachte aanpak.
Waar wij moeite mee hebben is de ‘verwenningpolitiek’ van de 
voorbije 12 jaar, waarbij nu een bocht genomen wordt van 180° om zo 
over te gaan tot ‘ontwenningspolitiek’! 

De meerderheid is niet in staat om haar ongelijk, aangaande het verkeerde beleid van de voorbije legislatuur, toe te geven. Zij zadelen ons op met retributies, schoolkosten, vergrijzingkosten, studiekosten, bluskosten,… en besparen nog steeds niet op overbodige luxe.
Als je weet - en daar alludeert onze voorzitter Armand op - dat vermaak, zoals zomerse donderdagen en dorpsfeesten allerhande, met heel eenvoudige middelen evengoed voor amusement kan zorgen. 
Maar dit vergt enige inventiviteit en vertrouwen in het organiserend vermogen van  Buggenhoutse verenigingen.

CD&V Buggenhout pleit voor:
•	investeringen in een juiste proportie, 
•	het behoud van een betaalbare ouderenzorg,
•	het behoud van een degelijke kinderopvang (niet afbouwen),
•	het behoud van een leefbaar Buggenhout (aandacht geven voor de noden van iedereen),
•	herziening van het gemeentelijk patrimonium (daar waar nodig afstand van nemen),
•	dialoog, opvang en luisterbereidheid door de bevoegde instanties  

(wensen van eenieder inkleden tot een consensus),
•	het behoud van veiligheid door het verder uitbouwen van een mooi politioneel apparaat,  een sterke brandweer en van de hulpdiensten (Het Rode Kruis…).
•	ondersteuning en erkenning van alle vrijwilligers.
•	 menselijke besluitvormingen opvolgen.

Het geld is van en voor elke Buggenhoutenaar  
en daar moeten beleidsmensen zorgzaam en verantwoord mee omspringen.
Wij blijven  toezien!

Van harte een Zalig Kerstfeest en een mooi nieuwjaar.

Pierre Claeys
CD&V gemeenteraadslid

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


