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De verandering werkt
De verandering werkt ook in Buggenhout! Met vier mandatarissen heeft N-VA-Buggenhout de 
afgelopen vijf jaar haar stempel gedrukt bij gemeentelijke beslissingen in alle beleidsdomei-
nen. 

Voorbeelden zijn er in overvloed: de schuldafbouw van 
27,8 miljoen euro in 2014 naar 20,4 miljoen euro in 
2018 , de opmaak van een mobiliteitsplan, de oprichting 
van GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssa-
menwerking), de voortzetting van subsidies en steun 
aan het verenigingsleven, een nieuwe gemeentelijke 
website, extra sociale woningen, het openen van trage 
wegen, de opmaak van een actueel organigram, …

Het beleidswerk is uiteraard niet af. Voor de komende 
legislatuur geeft N-VA graag extra aandacht aan een 
gemeente die ondernemend, veilig, groen en proper is.

Wilt u na 14 oktober 2018 nog steeds aanwezige politici 
die eerlijke beslissingen nemen in het algemeen belang 
van de Buggenhoutenaren, dan verdient de voortdu-
rend groeiende N-VA-ploeg uw steun. 

Breugelavond groot succes
Onze bestuursploeg organiseerde op 10 november haar 
breugelavond. Het werd een overweldigend succes. Dank aan 
alle medewerkers en bezoekers! Houd alvast zondagmiddag 
23 september 2018 vrij in je agenda want dan organiseert 
N-VA-Buggenhout haar eetfestijn waarop je kan kennisma-
ken met alle kandidaten en het verkiezingsprogramma.

Gesmaakte daguitstap naar Gent
Zaterdag 14 oktober, exact 1 jaar voor de gemeenteraads-
verkiezingen, trakteerde het N-VA-bestuur zijn leden en 
andere liefhebbers op een daguitstap naar Gent. De bus 
met 40 passagiers vertrok onder een stralende ochtend-
zon naar de Rigakaai waar de ‘Jacob van Artevelde’ 
van de Gentse havendienst ons opwachtte voor een 
rondvaart in de haven van Gent. Ook het bezoek aan 
het provinciehuis, de stadswandeling en het bezoek aan 
stadsbrouwerij Gruut werden hartelijk gesmaakt. 

Geert Bourgeois te gast in Baasrode
Na drie jaar regeringsbeleid maakte N-VA een tussenstand op 
van de beloofde Verandering. Onder de slogan ‘De Verande-
ring Werkt!’ was Vlaams minister-president Geert Bourgeois 
op 20 oktober te gast in Baasrode. Hij kwam toelichten welke 
vooruitgang de Vlaamse- en federale regering de laatste jaren 
geboekt heeft voor Vlaanderen.

Nieuwjaarsreceptie met  
Inez De Coninck
We nodigen u graag uit op 
onze nieuwjaarsreceptie 
zondag 21 januari in de 
Patattenmolen vanaf 11 uur, 
met om 12 uur gastspreker 
Inez De Coninck, kamerlid 
en ondervoorzitter van de fractie, schepen en kandi-
daat-burgemeester in Opwijk.

N-VA
 Buggenhout 

wenst u een fijn 2018!
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Groen en sociaal Buggenhout 
Uitbouw van speelpleinen, jaarlijks extra trage wegen openstellen, openlucht 
sportterreinen aanbieden,... Als gemeente kiezen we er bewust voor om vol-
doende groene ontmoetingsplaatsen aan te bieden aan onze inwoners. Met de 
groene locaties wensen we recreatieve en sportieve activiteiten te stimuleren, 
omdat deze activiteiten de sociale cohesie bevorderen. Om het bijkomende 
onderhoud van dit alles rond te krijgen, rekenen we op onze eigen groendienst, 
maar doen we ook regelmatig beroep op Spoor 2,  een sociaal tewerkstellings-
project dat instaat voor Groenbeheer.

Dag van de trage weg
Het GR-pad 126 is een wandelpad dat oorspronkelijk liep van 
Brussegem tot Membre-sur-Semois. Sinds dit jaar wordt het pad 
verlengd via Opdorp tot Mariekerke. Sindsdien is het middel-
punt van Vlaanderen via wandelwegen verbonden met het geo-
grafisch middelpunt van Wallonië, gelegen in Spontin (Yvoir). 
Op onze jaarlijkse Dag van de Trage Weg werd het nieuwe pad 
feestelijk ingewandeld door onder meer schepen van Toerisme 
Wim Mommaers en een delegatie uit Yvoir.

Wist je dat ...
  er een recordaantal van 38 kunstenaars 114 kunstwerken binnen 

bracht voor de kunstotheek die dit jaar ten voordele van Erkrido is?

  de prijs van Buggenhout, beeldende kunsten 2017, gewonnen werd 
door Marco Van den Eede?

  onze academie het bijzonder goed doet dankzij onze schepen 
Jacobs die extra uren toekende waardoor een richting pop-rock 
kon opgestart worden?

  Buggenhout een nieuwe boswachter heeft, Reinhart Cromp-
hout?

  ons bestuur het Vlaams Nationaal Zangfeest steunt met een gift van 150 euro?

Doe mee en win!
Geef het juiste antwoord op de volgende prijsvraag en 
maak kans op een bon ter waarde van 25 euro bij een 
lokale handelaar.

Stuur voor 15 januari 2018 uw antwoord door via e-mail 
naar els.cools@n-va.be met als onderwerp ‘Prijsvraag’. 
Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer. 

Oplossing vorige  
prijsvraag: 

Slagerij Vanderstukken. 
Proficiat Patricia Van 
Moer, u wint de cadeau-
bon!

  Hoe heet onze nieuwe boswachter?   
(tip: lees ons krantje goed)
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  4 bestuursleden op 11 november de 90ste Ijzerbedevaart bijwoon-
den? Ze brachten een bloemenhulde ter herdenking van alle slacht-
offers van WOI en andere oorlogen en vormen van geweld.

  de gemeente drie nieuwe tenten aankoopt die ter beschikking staan 
van alle Buggenhoutse verenigingen? 

  de nieuwe verkavelingen aan Klaverveld en Pennekens respectieve-
lijk de straatnamen Molenberg en Hoogbos krijgen?

  LaboArte in de zomer van 2018 een jeugdkamp organiseert in Bug-
genhout om de Beeldende Kunsten te promoten?

  Thomas De Coster Buggenhout vertegenwoordigt in het  
Arrondissementeel Bestuur en onze afdeling hem bijna in  
de Partijraad stemde?

Nieuw bestuurslid in de kijker: 

Ginette Van der Plas
Waarom ben je politiek actief?
Politiek heeft mij altijd geïnteresseerd, maar er werd thuis niet over gesproken. 
Toch vertelden mijn ouders mij, de eerste keer dat ik moest gaan stemmen, dat 
ik voor de Volksunie moest kiezen, maar dat tegen niemand mocht zeggen. Bij 
de volgende verkiezingen was ik helemaal overtuigd dat de Volksunie ook mijn 
partij was.

Wat doe je in het dagelijks leven? 
Momenteel werk ik als postbode in Hamme, maar ik heb mijn overplaatsing 
naar Buggenhout aangevraagd.

Ik woonde mijn hele jeugd aan de Hoge Linde en drie jaar in Opdorp waar we café 
De Madelon uitbaatten. In 1977 huwde ik met Ivo Callaert, met wie ik drie kinde-
ren kreeg: Anneleen, Annelore en Thomas. In 1990 namen we het bedrijf over van 
mijn vader en kort na de geboorte van onze zoon ben ik daar beginnen te helpen. 

Na enkele omzwervingen in Moerzeke en Sint-Amands, waar ik in 2012 verkozen 
werd als gemeenteraadslid, keerde ik onlangs terug naar mijn geboortedorp Bug-
genhout.

Waarom kies je voor N-VA Buggenhout?
Jean-Pierre (gemeenteraadsvoorzitter) kwam mij verwelkomen in Buggenhout als 
nieuw lid en zo ging de bal aan het rollen en kwam ik in het bestuur terecht. Mijn 
interesse gaat vooral uit naar de detailhandel, ik probeer de plaatselijke handelaars 
dan ook te steunen door zo veel mogelijk lokaal te winkelen. Verder wil ik me ver-
diepen in de seniorenwerking.

  Moeder van  

3 kinderen

  Postbode

  Wijnliefhebber



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

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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