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Jaarlijkse Breugelavond
We nodigen jullie graag opnieuw uit op ons jaarlijks eetfestijn. Dit eetfestijn 
gaat door op 10 november in zaal Drytoren. Voor een democratische prijs 
kan u à volonté genieten van de lekkere Breugelspecialiteiten en aangepaste 
bieren. Meer informatie in de volgende publicatie.

Resultaten burgerbevraging p. 5N-VA wil herbestemming Alvat-site p. 3

Voorstelling mobiliteitsplan
Alle inwoners zijn op 26 juni om 19.30 uur van harte welkom in het ACC voor de voorstel-
ling van het nieuwe mobiliteitsplan Buggenhout. Studiebureau Vectris zal de algemene 
visie en de mogelijke verkeersaanpassingen toelichten. Er is mogelijkheid om vragen te 
stellen en u kan er onze bestuursleden aanspreken.

NOTEER NU AL IN UW AGENDA

N-VA Buggenhout bezoekt Gent
Op zaterdag 14 oktober brengt N-VA 
Buggenhout een bezoek aan de stad 

Gent. We verzamelen om 9.15 uur 
aan de parking van gc de PIT waar 
de bus ons opwacht. Het bezoek 
start met een boottocht met gids 
door de haven van Gent en in de 
namiddag maken we een begeleide 
stadswandeling. Om de dag goed af 
te sluiten bezoeken we stadsbrouwerij 
GRUUT en genieten we daar van het 
avondeten. Geïnteresseerden kunnen 
zich aanmelden via els.cools@n-va.
be of 0496 40 16 48.

Wim Mommaers is lijsttrekker en kandidaat-burgemeester

 Echtgenoot van Eva Vermaesen
 Vader van Hanne en Stan
 Pas verhuisd van Schuttershof 7 naar Bovendonkstraat 110
 Studies: rechten en politieke wetenschappen
 Beroep: Advocaat
  Vrije tijd: tafeltennis bij TTC Eendracht Buggenhout en TTC Nova 

Opdorp vzw

Vlaanderen feest
Aan de vooravond van onze Vlaamse feest-
dag nodigen we jullie van harte uit om de 
Vlaamse Leeuw te laten wapperen. We voor-
zien een attentie voor alle bevlagde woningen 
in onze gemeente. Hebt u nog geen leeuwen-
vlag? Dan kan u deze bestellen aan de de-
mocratische prijs van vijf euro (gratis voor 
nieuwe N-VA-leden) op het nummer 0476 51 
90 16 of via thomas.decoster@n-va.be.

N-VA trakteert
Het bestuur van N-VA Buggenhout grijpt de 
Vlaamse feestdag ook aan om jullie te trak-
teren op een receptie en een babbel. Iedereen 
is van harte welkom op 11 juli om 12 uur in 
de cafetaria van de Orangerie (Vekenstraat 3 
Opdorp).
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Dag Wim, hoelang ben je al politiek actief?
“Ik heb me eind jaren ’90 aangesloten bij de toenmalige Volks-
unie. Na het uiteenvallen van de partij, heb ik meteen gekozen 
voor de N-VA. Van 2005 tot 2012 was ik universitair medewerker 
op het partijhoofdkwartier van de N-VA en in de Kamer. Van 
2008 tot de verkiezingen van 2012 had ik de functie van afde-
lingsvoorzitter. Bij de verkiezingen van oktober 2012 was ik een 
eerste keer lijsttrekker, waarna ik schepen van Onderwijs, Mo-
biliteit, Toerisme, Communicatie, Jaarmarkten, Kermissen en 
Feestelijkheden werd.”

Wat is jouw ambitie en die van de N-VA bij de komende ver-
kiezingen?
“We kunnen al mooie resultaten voorleggen. De N-VA heeft hard 
gewerkt aan het welzijn van de gemeente. Buggenhout is einde-
lijk financieel gezond, waardoor er opnieuw gedacht kan worden 
aan verantwoorde investeringen. Bovendien wordt door het sa-
menvoegen van gemeente en OCMW en het uittekenen van een 
nieuwe structuur voor de gemeentelijke diensten een beleidsvi-
sie voor vele jaren vastgelegd. Voor onze partij is het belangrijk 
steeds een luisterend oor te hebben voor burgers, bedrijven en 
ondernemingen. Onze burgerbevraging is daar een goed voor-

beeld van. Zelf steun ik verenigingen door maximaal aanwezig te 
zijn op allerhande activiteiten en in te spelen op hun behoeften.”

Wat zijn je prioriteiten voor de volgende verkiezingen?
“Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 was het prioritair 
om Buggenhout financieel gezond te maken. Dat harde werk 
is nu bijna voltooid: op het einde van 2018 zal de gemeentelijke 
schuld gedaald zijn van 28,5 miljoen eind 2013 tot minder dan 
20 miljoen euro in 2018. Er komt dan ook opnieuw ruimte om 
op een verantwoorde wijze te investeren. Er is nood aan een in-
haalbeweging op het vlak van verkeersinfrastructuur. Vele stra-
ten moeten het stellen zonder fatsoenlijk fietspad of voetpad, wat 
gevaarlijke situaties oplevert voor de zwakke weggebruikers. 

De belofte om jaarlijks een nieuw voetpad aan te leggen is slechts 
het minimum: volgende legislatuur moeten we op dat vlak beter 
doen. Op andere plaatsen moet het hele wegdek zelfs vernieuwd 
worden. Een tweede prioriteit is de versterking van de handels-
kern in Buggenhout centrum. De Kerkstraat moet omgevormd 
worden tot een aangename wandel- en winkelstraat. Een gezond 
stimuleringsbeleid zal nieuwe handelszaken aantrekken, zodat 
we opnieuw een bloeiende handelskern krijgen.”

Gemeentebestuur verzet zich tegen 
uitbreiding Lidl
Het grootwarenhuis Lidl in de Kasteelstraat diende bij het ge-
meentebestuur een aanvraag in om een nieuw, veel groter ge-
bouw op te trekken op het bestaande perceel en het stuk grond 
ernaast langs de straat Ten Hove. Omwonenden hebben hierop 
tal van bezwaren geformuleerd wegens overlast en negatieve 
gevolgen voor de lichtinval op hun terrein. De vergunning 
werd door het schepencollege dan ook geweigerd. Ondanks 
negatief advies van de provinciale stedenbouwkundige amb-
tenaar leverde het provinciebestuur vreemd genoeg wel een 
vergunning af. Gesteund door onze N-VA-fractie besloot het 

gemeentebestuur echter dat het onze inwoners niet in de steek 
kon laten, en tekende beroep aan bij de Raad voor Vergun-
ningsbetwistingen. Wordt vervolgd.

vragen aan lijsttrekker 
Wim Mommaers3
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Gemeente en OCMW: straks één geheel
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans wil alle gemeenten en steden daadkrachtiger 
maken door OCMW’s en gemeenten te integreren. Ook in Buggenhout moeten de gemeente en het OCMW 
tegen 1 januari 2019 integreren. 
Dat betekent in de eerste plaats dat de 
gemeenteraad en het College van bur-
gemeester en schepenen ook de rol van 
OCMW-raad en Vast Bureau zullen ver-
vullen. De kwaliteit van de dienstver-
lening en de discrete behandeling van 
persoonlijke dossiers blijven echter ge-
vrijwaard. 

In de toekomst  zal u – ongeacht uw soort 
vraag – ontvangen worden aan een ge-
zamenlijke ontvangstbalie voor alle ge-
meentelijke en OCMW-diensten (behalve 
vrije tijd, die blijft in De Pit). Hoogstwaar-
schijnlijk zal het huidige OCMW-gebouw 
(Groenlaan 1) hiervoor worden gebruikt

Consultancybedrijf Möbius staat de ge-
meente bij in dit proces. Op de gemeente-
raad van 22 juni zal gemeenteraadsvoor-
zitter, Jean-Pierre Willems, het voorstel 
van Möbius ter goedkeuring voorleggen.

Vernieuwing JH Bobo 
in laatste fase
Na de opknapping van het 
jeugdhuiscafé, de vergaderzaal en 
de fuifruimte was het hoog tijd om 
de opslagruimte te optimaliseren. 
Dat gebeurde ook met een nieuwe 
aanbouw waarin zowel jeugdhuis 
Bobo, jeugdraad Buggenhout als Jeb’ke 
hun materiaal kunnen stockeren. 

Ook materiaal voor repetities van 
muziekbands kunnen er achter slot. 
Ondertussen is de laatste fase van start 
gegaan. Schepen van Jeugd, Jan Jacobs, 
zorgde voor een akkoord tussen het 
gemeentebestuur, de jeugdraad en het 
jeugdhuis om samen het interieur aan 
te pakken. 

Jeugdhuis Bobo investeert 4000 
à 5000 euro in geluidsisolatie en 
verbetering van de akoestiek. 
Jeugdraad Buggenhout bekostigt de 
helft (4000 euro) van het interieur 
van de opslagruimte. De gemeente 
zelf engageert zich om het resterende 
bedrag (+/- 9000 euro) bij te passen.

N-VA wil herbestemming 
Alvat-site

 De Alvat-site krijgt eindelijk een nieuwe bestemming.
Al ruim een decennium ligt de Alvat-
site (gekend als vatenkot) er verlaten 
bij. Een meningsverschil tussen het 
provinciebestuur en het gemeentebestuur 
over de toekomst van de Alvat-site 
blokkeerde tot op heden het dossier. 
Er wordt nu een masterplan opgesteld 
waarbij onderzocht wordt welke invulling 
meest geschikt is voor de site. Deze 

analyse wordt afgewerkt vóór de zomer. 
Er werden een tiental overlegmomenten 
vastgelegd, waarbij ook ter plaatse wordt 
teruggekoppeld naar de omwonenden. De 
verschillende scenario’s die hierbij uit de 
bus komen, worden vervolgens getoetst aan 
praktische en financiële haalbaarheid. De 
N-VA wil echt een doorbraak bekomen in 
dit aanslepende dossier.

 Jean-Pierre Willems

Gemeenteraadsvoorzitter

Wist je dat..?
  opnieuw bijna 36 000 euro aan onze negen erkende 

jeugdwerkinitiatieven werd toebedeeld?
  op vraag van ons sportief N-VA-bestuur er lockers 

werden geplaatst aan de sporthal? Vanaf nu kunnen 
fietsers en buitensporters hun sporttas veilig 
opbergen.
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Geef het juiste antwoord op de volgende prijsvraag en maak kans op een bon ter 
waarde van 25 euro bij een lokale handelaar.

Hoeveel cultuurabonnementen 2016-2017 voor gc De Pit werden er verkocht?  
De persoon die het dichtst bij het juiste antwoord zit, wint de cadeaubon. 
Stuur voor 15 juli 2017 uw antwoord door via e-mail naar:  
kevin.vanrossem@n-va.be met als onderwerp ‘Prijsvraag’. 
 
Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer.

Doe mee en win!

Gezonde financiën

Geen nieuwe leningen, wel meer investeringen
Bij het afsluiten van de rekening van 2016 is gebleken dat er een overschot van 1,5 miljoen euro ge-
boekt wordt tegenover het begrote budget. Dat betekent dat het gemeentebestuur in 2017 opnieuw geen 
nieuwe leningen moet aangaan, en dit voor het vierde jaar op rij.

Zo zal de gemeentelijke schuldenlast wellicht dalen van 
28,5 miljoen eind 2013 tot minder dan 20 miljoen euro 
eind 2018. Dit is zonder meer spectaculair te noemen. 
Hierdoor moeten er veel minder leninglasten afgelost 
worden en ontstaat budgettaire ruimte voor nieuwe ini-
tiatieven. N-VA Buggenhout wilde dan ook weten wat 
voor onze inwoners de beleidsprioriteiten zijn. 

Uit de resultaten van onze burgerbevraging blijkt dat 
mobiliteit en verkeersveiligheid, moderne dienstver-
lening, lokale kernversterking en een levendige maar 
propere bosgemeente belangrijk zijn voor de inwoners. 
Bij de opmaak van het verkiezingsprogramma zullen we 
daar de nodige aandacht aan geven.

Slaatje Praatje blijft een succes
Het samenwerkingsverband tussen het OCMW 
van Buggenhout, Berlare, Laarne, Waasmunster en 
Wichelen mag terecht trots zijn op zijn mobiele winkel.

Verschillende OCMW’s nemen regelmatig contact op omdat ze 
geïnspireerd zijn door het verhaal van Slaatje Praatje. Om de twee 
weken komt er een mobiele winkel naar de OCMW-campus. Hier 
worden verse groenten, fruit en verzorgingsproducten aan scherpe 
prijzen ter beschikking gesteld.

Maar het is veel meer dan een winkel, het is ook de plaats waar 
mensen elkaar ontmoeten om nog eens een praatje te kunnen 
slaan. Het is vanzelfsprekend dat de gebruikers van deze winkel 
aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen en dat ze worden 
doorverwezen door de sociale dienst van het OCMW. Om dit alles 
in goede banen te leiden, werd er met bovenvermelde OCMW’s 
een publiekrechtelijke vereniging opgericht onder de naam 
Weldenderend. Streekgericht werken kan zeker voor deze materie, 
door onze krachten te bundelen met de andere OCMW’s, kunnen we 
de voordelen van schaalvergroting realiseren.

Inspraak door adviesraden 
herwaarderen
De N-VA draagt inspraak van de burgers hoog  
in het vaandel. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2012 pleitten we dan ook voor een her-
waardering van de gemeentelijke adviesraden.  
In de loop van deze legislatuur heeft de N-VA-
ploeg dit in de praktijk gebracht.

Voor tal van belangrijke beleidsbeslissingen wordt immers 
voorafgaand advies gevraagd aan één van de raden.  
Onder meer de verkeerscommissie, de welzijnsraad, 
de milieuraad en de landbouwraad worden regelmatig 
geconsulteerd. Schepen van Ontwikkelingssamenwerking  
Jan Jacobs voegde bovendien nog een orgaan toe aan dit  
lijstje: de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings-
samenwerking (GROS).

Oplossing  
vorige prijsvraag:

Het woord dat we 
zochten was Erretits.
Proficiat A. Ahmed, u 
wint de cadeaubon!
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock

Resultaten burger- 
bevraging zijn bekend

221 burgers hebben de kans genomen om de bevra-
ging in te vullen en dat is gezien de vrijblijvendheid 
en de omvang een succes. Uit de analyses blijkt dat 
97 procent van de respondenten graag in de bosge-
meente woont en dat verbaast de N-VA niet. 

De tevredenheid is ook zeer hoog wat betreft de 
administratie (82 procent) en de voorzieningen voor 
cultuur, jeugd en sport (85 procent). Niettegenstaan-
de deze goede cijfers zijn er ook enkele werkpunten, 
hieronder de top vijf.

Graag danken we alle deelnemers om de bevraging in 
te vullen en beloven we om aan de slag te gaan met de 
mening van de burger. Een detail van de resultaten 
kan u opvragen via ward.vranken@n-va.be.

N-VA Buggenhout blijft luisteren
De burgerbevraging ‘N-VA Buggenhout luistert’ is afgerond en de 
resultaten zijn bekend. Dat betekent echter geen einde, integendeel. 
Voor onze partij is dit moment de start voor de inhoudelijke uitwer-
king van het lokale partijprogramma. Vanaf heden wordt er in zes 
inhoudelijke werkgroepen gedacht, bestudeerd en geschreven, over 
alles waarvoor het gemeentebestuur bevoegd is. 

We blijven natuurlijk wel rekenen op jullie 
suggesties. Want door te luisteren naar de 
verzuchtingen van onze burgers kunnen we 
ons programma verder verbeteren rekening 
houdend met de budgettaire ruimte.

Digitale dienstverlening uitbouwen
Het gemeentebestuur en de gemeentelijke diensten verspreiden 
dagelijks informatie via de website en het gemeentelijk infor-
matieblad. Toch wil schepen van Communicatie Wim Mom-
maers inwoners ook gemakkelijker met de gemeentelijke overheid laten 
communiceren, en dat kan binnenkort via de nieuwe website.

De huidige website is ondertussen 15 jaar oud. In IT-termen 
is zoiets een eeuwigheid. Schepen van Communicatie Wim 
Mommaers nam dan ook het initiatief om een nieuwe website 
te laten bouwen. Op die website zal niet enkel een schat aan 
informatie op een overzichtelijke manier voorgesteld worden, 
de burger kan ook zelf tal van documenten op digitale wijze 
aanvragen en eventueel zaken melden, zonder dat een bezoek 
aan het gemeentehuis hiervoor noodzakelijk is.

Niet alle inwoners voelen zich comfortabel bij de digitale evolu-
tie. De fysieke dienstverlening blijft dan ook intact voor wie dat 

nodig heeft. Het doel is om de digitale gebruikers snel te bege-
leiden naar de juiste informatie en de website ook interactief 
maken. Zo kan men ook meldingen, opmerkingen, klachten 
en vragen formuleren. Op die manier willen we de drempel zo 
laag mogelijk houden voor inwoners die het bestuur iets willen 
meedelen. Dat kan gaan over het aankaarten van een gevaarlij-
ke verkeerssituatie, een vraag over een gemeentelijk reglement 
of een opmerking over de werking van de website zelf.

De dialoog tussen de gemeente Buggenhout en haar inwoners 
zal nog nooit zo snel en eenvoudig verlopen zijn.

 Het gemeentelijk informatieblad is het 
belangrijkste communicatiekanaal. Toch 
willen we ook meer inzetten op een inter-
actieve digitale dienstverlening en zo nog 
meer mensen informeren.

Hoe kan u de N-VA bereiken? 
In de eerste plaats kan u onze mandatarissen en bestuurs-
leden aanspreken tijdens verschillende activiteiten in de 
gemeente. 

Ten tweede worden via onze publicaties verschillende 
contactgegevens verspreid waar jullie terecht kunnen.
Ward Vranken – Diepmeerstraat 55 – 0479/742691 of  
ward.vranken@n-va.be 
Wim Mommaers – Bovendonkstraat 110  – 0478/361624 
of wim.mommaers@n-va.be

Op de afdelingswebsite www.n-va.be/buggenhout vindt 
u ook alle contactgegevens van onze bestuursleden. En tot 
slot beschikt onze website over een contactformulier dat 
vrij te gebruiken is voor allerlei vragen of opmerkingen. 
Kortom, blijf zeker niet zitten met uw vraag.

1

2
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