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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

N-VA Buggenhout krijgt eerste vrouwelijke voorzitter
Zoals het een democratische partij betaamt, hecht ook de N-VA veel belang aan inspraak en openbaarheid 
van bestuur. Op 5 februari hielden wij onze driejaarlijkse bestuursverkiezing. Die gaf aan onze leden de 
gelegenheid om een nieuw afdelingsbestuur en een nieuwe voorzitter aan te duiden. Carine Minnoye neemt 
de fakkel over van Ward Vranken en wordt zo de eerste vrouw aan het hoofd van N-VA Buggenhout.

“Ik dank alle leden voor het vertrouwen en zal er alles aan doen om samen met onze 
ondervoorzitter Thomas De Coster de steeds groter wordende vriendengroep van 
geëngageerde N-VA’ers te leiden”, zei Carine Minnoye. Ward Vranken is tevreden met 
zijn opvolger: “Ik geef vol vertrouwen het voorzitterschap door aan Carine en zal me 
toeleggen op de oppositierol die ons binnen de gemeenteraad is toegewezen. Onze 
partij is gezond, standvastig, daadkrachtig en in zeer goede handen.”

Ervaring, verjonging en vervrouwelijking kenmerken ons vernieuwd, versterkt bestuur. 
Met deze perfecte mix van profielen is onze partij gezonder en dynamischer dan ooit. 
Hebt u een vraag of opmerking voor ons? Stuur gerust een bericht naar  
carine.minnoye@n-va.be.

Wark Vranken geeft de voorzittersfakkel door aan Carine Minnoye.

Uw kandidaat voor 26 mei
Op 26 mei trekt u opnieuw naar de stembus voor de verkiezing van het Vlaams, federaal en  
Europees parlement. De N-VA staat voor u klaar met een ijzersterk team en een stevig  
onderbouwd programma. Ook Buggenhout heeft een vertegenwoordiger onder de kandidaten. 

Ward Vranken zal een topplaats innemen op de lijst voor de Kamer. Als eerste opvolger wil Ward in de 
toekomst onze gemeente en onze regio vertegenwoordigen in Brussel. 

“Mijn ervaringen als parlementair medewerker, afdelingsvoorzitter en gemeenteraadslid wil ik graag 
omzetten in een parlementair engagement. Daarom vraag ik alle streekgenoten om hun steun op  
26 mei.” 

Hebt u een vraag voor Ward? Stel ze gerust via ward.vranken@n-va.be of 0479 74 26 91.

Ward Vranken
1ste opvolger Kamer
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Begrenzing van gemeentelijke schuldenlast stuit op verzet 
De N-VA pleit voor een gemeentelijk schuldplafond om te vermijden dat de schulden opnieuw oplopen na de 
inspanningen van de laatste jaren. Helaas houden de andere partijen liever de handen vrij om Buggenhout 
met nog meer schulden op te zadelen. 

De voorbije legislatuur daalde de gemeente- 
lijke schuld onder impuls van de N-VA 
van bijna 28 miljoen euro naar iets meer 
dan 20 miljoen. Per inwoner is dat on-
geveer 1 400 euro minder aan schulden. 
Daardoor hoeft de gemeente jaarlijks ook 
400 000 euro minder aan rentelasten te 
betalen. Dat geld kan ze in de plaats  
besteden aan beleid voor onze inwoners.

“De inspanningen om de schulden af te 
bouwen mogen niet tevergeefs zijn. Daarom 
vroegen we aan de gemeenteraad om de 
gemeentelijke schuld te plafonneren op 
maximaal 1 500 euro per inwoner. Op die 
manier hebben de Buggenhoutenaren de 
garantie dat het gemeentebestuur de  

financiële toestand niet meer laat  
ontsporen”, vertelt Wim Mommaers.

De N-VA rekende voor de invoering 
van een gemeentelijk schuldplafond op 
de steun van de andere partijen. Helaas 
steunde geen enkele andere partij het 
voorstel. Nochtans benadrukte de huidige 
schepen in de vorige legislatuur dat het 
gemeentebestuur nog meer inspanningen 
moest doen om te besparen. Nu zijn partij 
zelf aan de macht is, blijkt dat allemaal 
niet meer nodig te zijn. CD&V stemde 
tegen het schuldplafond en houdt zo de 
handen vrij om de gemeentelijke schuld 
opnieuw de hoogte in te jagen. Een  
gemiste kans. 
 
Wim Mommaers 
wim.mommaers@n-va.be

Gemeentebestuur weigert proefproject wijkraden
Om de Buggenhoutenaren nog meer te betrekken bij de beslissingen over hun belastinggeld, stelde de N-VA 
voor om wijkraden op te richten. Maar het gemeentebestuur wil er niet van weten.

Concreet vroeg N-VA Buggenhout om een proefproject uit 
te werken waarbij elke deelgemeente een wijkraad krijgt. Die 
wijkraad zou dan een budget ontvangen evenredig met het aantal 
inwoners van de deelgemeente. 

“Het gemeentebestuur meent dat het met de huidige thematische 
adviesraden al voldoende onderneemt op het vlak van burger- 
participatie. Dat is vreemd voor een partij die tijdens de verkiezings- 
campagne wél zogenaamde dialoogmomenten per deelgemeente 
kon organiseren. Zijn er verkiezingen in aantocht, dan telt de 

mening van de kiezer wel, maar nadien hoeft diezelfde burger 
blijkbaar niet meer betrokken te worden”, reageert Sylva  
Bogaerts ontgoocheld. 

De N-VA betreurt dat het gemeentebestuur de burgerbetrokkenheid 
niet wil verhogen via een gebiedsgerichte werking, zoals met het 
voorgestelde proefproject wijkraden het geval zou zijn.

Sylva Bogaerts 
sylva.bogaerts@n-va.be

N-VA zet sociale bril op
Sinds januari 2019 zijn alle gemeenteraadsleden ook OCMW-raadsleden. 
Voor veel gemeenteraadsleden is het lokaal sociaal beleid een nieuwe 
materie. Om die reden drong de N-VA aan op een deelname  
aan Expeditie Zorg: een actieweek waarin lokale politici de kans  
krijgen om vrijwillig de handen uit te mouwen te steken binnen  
de zorgdiensten van de gemeente. 

Ward Vranken is enthousiast: “Onze fractie ziet heel wat mogelijkheden: een shift opnemen in de cafetaria van het rusthuis, de  
animatie verzorgen bij de dagopvang, als vrijwilliger helpen bij de sociale kruidenier … Alle N-VA-mandatarissen engageren zich 
alvast om deel te nemen aan een Buggenhoutse Expeditie Zorg.”

Ward Vranken
ward.vranken@n-va.be
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Pastorij in centrum wordt peperduur project zonder functie
Het nieuwe gemeentebestuur komt terug op de beslissing om de pastorij in het centrum te verkopen en wil 
het gebouw zelf renoveren. Ongetwijfeld een dure onderneming, waarvan het doel bovendien onduidelijk is.
De pastorij van Buggenhout staat voor 
grondige en dure renovatiewerken. Het  
gebouw wordt echter niet vaak gebruikt en 
er woont ook geen pastoor. Daarom besliste 
het vorige gemeentebestuur – met N-VA, 
NCD en Open Vld – om het van de hand 
te doen, zoals dat ook al gebeurde voor de 
pastorij van Opdorp en van Opstal. 

Een pak belastinggeld
Maar de voormalige NCD-schepenen, nu 
CD&V, zijn blijkbaar plots van mening 
veranderd. Het nieuwe gemeentebestuur 
besliste immers om de pastorij niet te 
verkopen en zelf te renoveren. Dat dit de 
Buggenhoutse belastingbetaler een pak 
geld gaat kosten, staat vast. Het gebouw en 
het bijhorende koetshuis zijn namelijk  

beschermde monumenten. Bovendien is 
het niet duidelijk waarvoor de pastorij 
moet dienen. Er zijn volgens de N-VA 
voldoende gebouwen en vergaderzalen 
in Buggenhout om alle verenigingen te 
bedienen.

“Toen ik de CD&V-schepen vroeg naar 
de pastorij van het centrum, kreeg ik een 
verrassend antwoord. De beslissing om 
de pastorij niet te verkopen werd namelijk 
genomen zonder onderzoek naar een 
bestemming voor het gebouw. Bovendien 
heeft het gemeentebestuur geen enkel idee 
van de totale kostprijs van het project”, 
verklaart Wim Mommaers. De N-VA zal 
het dossier in elk geval van nabij opvol-
gen. Het gemeentebestuur mag het geld 

van de Buggenhoutse belastingbetaler niet 
vergooien aan dure, overbodige projecten.

Wim Mommaers
wim.mommaers@n-va.be

Een evenwichtige oplossing voor een veilige Reigersweg
Het nieuwe gemeentebestuur was van plan om van de Reigersweg een fietsstraat te maken. Maar dankzij  
protest van de N-VA komt er nu een betere oplossing, die veiliger is voor de fietsers.

Tijdens de vorige legislatuur keurde de 
gemeente bij eenparigheid van stemmen 
het mobiliteitsplan goed. Daarin kreeg de 
Reigersweg het statuut van fietspad. Het 
huidige CD&V-bestuur – met ‘fietsvrien-

delijke gemeente’ als slogan, weet u nog? – 
wilde van de Reigersweg een fietsstraat 
maken. De maximumsnelheid zou dan 30 
km/u worden en auto’s zouden verplicht 
achter de fietsers moeten blijven. 

De N-VA liet daarover in de gemeenteraad 
haar ongenoegen blijken. “Eigen metingen 
wijzen uit dat een fietser, die ongeveer vijf 
minuten nodig heeft om de Reigersweg af 
te rijden, een kolonne van zo’n dertig auto’s 
achter zich zal moeten gedogen tegen de tijd 
dat hij het einde van de straat bereikt. Zeker 
in de spits belooft dat spannend te worden”, 
stelde gemeenteraadslid en buurtbewoner 
Jean-Pierre Willems.

Knip halverwege de Reigersweg 
Dankzij ons protest boog de verkeers- 
commissie zich over de kwestie en is er nu 
een aanvaardbare oplossing. Er komt een 
knip met tractorsluis halverwege het traject. 
Autobestuurders zullen moeten afslaan in 
Heibos en zo richting Brandstraat rijden. 
Ook het stuk van de Dammekensstraat tot 
de Brandstraat wordt een fietsstraat. Een 
overwinning voor de N-VA én voor alle 
fietsers, vindt Jean-Pierre: “Het nieuwe tra-
ject zal autobestuurders zeker ontmoedigen.  
Zo komt er einde aan het sluipverkeer.”

Jean-Pierre Willems 
jeanpierre.willems@n-va.be

Het nieuwe gemeentebestuur wil de  
pastorij zelf renoveren, maar heeft geen 
idee van de kostprijs noch van het doel.

Wist u dat …
•  er ‘klimaattafels’ komen waarop u uw ideeën kunt delen 

voor een gemeentelijk klimaatactieplan?

•  de gemeente ook in 2019 een 11 juliviering organiseert?

•  u gratis uw voornaam kunt wijzigen in het gemeentehuis?

•  u kunt inschrijven op de N-VA-nieuwsbrief via onze website: 
www.n-va.be/buggenhout?

Uitnodiging! 
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Oost-Vlaanderen. 

n-va.be/verkiezingen

Christoph
D’HAESE
Aalst

Burgemeester en Kamerlid

2de plaats
Kamer

Matthias 
DIEPENDAELE
Zottegem 

Fractievoorzitter 
Vlaams Parlement

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Anneleen
VAN BOSSUYT
Gent

Europees Parlementslid

Lijsttrekker
Kamer

Sarah 
SMEYERS
Aalst

Kamerlid en schepen

2de plaats
Vlaams Parlement

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


