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Plannen voor stationsomgeving opnieuw naar af
Na meer dan vijftien jaar is het opnieuw naar af voor 
het dossier van de Buggenhoutse stationsomgeving.  
Heel jammer, want de verloederde stationsomgeving 
is dringend aan een grondige opknapbeurt toe.

De NMBS had nooit geld om de mooie plannen voor het station 
uit te voeren. De huidige meerderheid beslist nu om opnieuw 
van nul te beginnen en een nieuw masterplan op te maken tegen 
2023. Het nieuwe plan zal kleiner en goedkoper zijn, in de hoop 
dat de NMBS dan wel geld vindt voor de uitvoering.

Nieuw wegdek en nieuwe fietsrekken
De stationsomgeving ligt er momenteel verloederd bij. Raads-
lid Jean-Pierre Willems, die het dossier opvolgt, kreeg wel te 
horen dat de gemeente in 2020 werk zal maken van een nieuw 
wegdek. “Dat zal voor veel mensen al een verademing zijn”, 
aldus Jean-Pierre. “Maar hopelijk denkt de meerderheid niet dat 
daarmee het eindstation bereikt is.”

Ondertussen zet de N-VA ook buiten onze lokale afdeling druk 
op de NMBS. Zo vernam Kamerlid Tomas Roggeman van de  

minister van Mobiliteit dat de NMBS de komende jaren ook de 
fietsrekken aan de perrons zal vernieuwen. Jean-Pierre Willems:  
“We blijven de zaak met de allergrootste aandacht opvolgen. 
Hier en in het parlement.”

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

  Een nieuw wegdek en nieuwe fietsrekken zijn een eerste stap, maar 
daarmee is het eindstation nog lang niet bereikt.

Zaterdag 18 januari 2020
Deuren open vanaf 19 uur

Gastspreker start om 19.30 uur
Patattenmolen (Opstal), Krapstraat 159

N-VA Buggenhout nodigt u uit

Nieuwjaarsreceptie

Gastspreker 

Matthias Diependaele
Vlaams minister

Klink samen met ons en met gastspreker Matthias Diependaele op het nieuwe jaar! 

Matthias Diependaele is sinds kort Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en 
Onroerend Erfgoed. Samen met de andere N-VA-ministers zal hij de komende jaren keihard 
werken aan het ambitieuze, warme en complexloze Vlaanderen waar onze partij voor staat. 
Meer dan ooit zal de N-VA haar stempel drukken op het Vlaamse beleid. Minister Diependaele 
legt graag uit wat dat betekent voor u en voor Buggenhout.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Maakt de meerderheid liever de oppositie zwart dan 
dat ze problemen oplost?
Raadslid Jan Jacobs kaartte op de gemeenteraad de wildgroei van reclamepanelen langs de straten aan. Wat 
volgde was een boze reactie van een burger, waarbij ook een schepen betrokken bleek. Gelukkig kwam er nadien 
ook een verontschuldiging en erkende de meerderheid het probleem. Al is het nog wachten op concrete actie. 

Veel organisaties doen geen aanvraag om een reclamebord te 
plaatsen en zetten hun bord waar er al een ander staat. Bijko-
mend probleem is dat die borden nadien dikwijls ‘vergeten’ 
worden en in de graskant liggen te roesten of nog maanden na 
de activiteiten blijven staan. Dat er ook borden werden bevestigd 
aan verkeerssignalisatie – nota bene van activiteiten waarvan de 
gemeente medeorganisator was – was de druppel te veel.   
Als voorbeeldfunctie kan dat tellen.

Gelekte e-mail van schepen
Een dag nadat we met de N-VA dit agendapunt indienden, vier 
dagen voor de gemeenteraad, kregen we al een telefoontje en een 
agressieve mail van een organisator die zich geviseerd voelde. 
Tot onze grote verbazing blijkt uit een gelekte mailconversatie 
dat schepen Nadine Sertijn daarbij betrokken was. Zij vond het 
blijkbaar nodig om de e-mail van de klager tekstueel te verbeteren. 

Wraakroepend en deontologisch meer dan een brug te ver. Dat 
een schepen een burger steunt om op een bijzonder agressieve 
manier een raadslid van de oppositie aan te vallen, is zonder meer 
schandalig. En dan is er nog de vraag hoe het komt dat een punt 
dat nog niet officieel op de agenda stond, al op een gekleurde  
manier tot bij een privépersoon is geraakt. 

In elk geval kaartten we het probleem dus toch aan op wat 
een woelige gemeenteraad zou worden. De burgemeester heeft 

zich ondertussen verontschuldigd voor de gang van zaken en 
de collega’s van de meerderheid bevestigden ons initiële punt, 
namelijk de wildgroei aan reclamepanelen. De mogelijkheid van 
GAS-boetes werd geopperd als oplossing, maar voorlopig blijft 
de situatie spijtig genoeg ongewijzigd.

Jan Jacobs I Gemeenteraadslid
jan.jacobs2@n-va.be

  Ook de meerderheid moest het probleem van de wildgroei aan reclame-
borden uiteindelijk erkennen.

Bestuurslid in de kijker: Jonathan Goossens
Kan je jezelf even voorstellen, Jonathan?
“Natuurlijk. Ik ben Jonathan Goossens, 17 jaar jong. Samen met Liam De Ridder ben ik bij 
de jongste leden van N-VA Buggenhout. Al heel mijn jeugd woon ik in Buggenhout, eerst in 
het centrum en nu in de deelgemeente Opdorp. Sinds september ga ik in Buggenhout naar 
school en volg ik het vijfde jaar Economie-Talen.”

Wat zijn jouw hobby’s?
“Ik vind het fijn om mij lokaal te engageren. Niet alleen ben ik bestuurslid bij N-VA  
Buggenhout, sinds vorig jaar ben ik ook ondervoorzitter van onze lokale Jong N-VA- 
afdeling. Daarnaast speel ik bij krachtbalclub ’t Klaverken en ben ik ook buiten onze  
gemeente actief. Ik ben jeugdtrainer bij Aquarius Zwemclub in Lebbeke en zit in het  
bestuur van jeugdhuis Snuffel in Grembergen.”

Waarom koos je voor de N-VA?
“Het Vlaamsgezinde kreeg ik van thuis uit mee. Ik interesseer me enorm in ons verleden 
en onze Vlaamse cultuur. Voeg daar nog mijn interesse voor politiek aan toe en zo kom 
je al snel tot een politiek engagement. Al wist ik in het begin niet goed hoe ik dat concreet 
moest maken, want ik had niet echt contacten binnen de partij. Ik heb me eerst gewoon lid 
gemaakt van de N-VA. Vorig jaar besloot ik dan in te gaan op de uitnodiging om mij  
kandidaat te stellen voor het bestuur van Jong N-VA Buggenhout. En ik raakte er  
ondertussen verkozen als ondervoorzitter!”
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Meerderheid slankt  
Zomerse Donderdagen af
De Zomerse Donderdagen zijn al jarenlang een succes in onze gemeente,  
met zo’n 600 à 700 bezoekers. Maar de gemeente kiest er nu voor ze af te  
slanken en zo onze verenigingen te laten vallen.

Gemeente wil af van parking Klaverveld
Dagelijks gebruiken veel leerkrachten en ouders van omliggende scholen de parking in het Klaverveld. 
Raadslid Sylva Bogaerts pleit er dan ook voor om die parking te verharden en beter in te richten. Maar de 
meerderheid wil de site in zijn geheel bekijken en gaat niet op onze vraag in. 
 
Uit documenten van de meerderheid blijkt nu dat het gemeentebestuur een 
groot deel van de parking zal verkopen. Dat deed de wenkbrauwen fronsen bij 
raadslid Wim Mommaers: “Randparkings zijn belangrijk voor de verkeers- 
veiligheid in onze gemeente. De parking in het Klaverveld wordt zeer intensief 
gebruikt en het was bovendien een verkiezingsbelofte van CD&V om die rand-
parkings te stimuleren.”

“Trek uw plan”, zegt de schepen
Schepen Hermans antwoordde echter doodleuk dat hij hoopt dat mensen in de 
toekomst minder met de auto naar school zullen komen. In afwachting daarvan 
moeten de burgers blijkbaar hun plan trekken. De parking zal plaats maken 
voor een private sporthal.

  Van de CD&V-verkiezingsbelofte om randparkings zoals 
die in het Klaverveld te stimuleren, schiet niets meer 
over.

  Tijdens de Week van het Bos 
organiseerde N-VA Buggen-
hout een boswandeling in 
ons eigen Buggenhoutbos. 
Het was prachtig weer en 
onze enthousiaste gids wist 
iedereen te boeien met heel 
wat weetjes en verhalen over 
het bos.

Wist u dat …

  na aandringen van gemeenteraadslid Sylva Bogaerts Buggenhout in 
2020 zal overschakelen naar de Uitpas? Wie een beperkt inkomen 
heeft, krijgt daardoor in alle deelnemende gemeenten uit de regio 
recht op korting bij activiteiten.

  het beachvolleyballterrein aan de Pit binnenkort zal verdwijnen en 
plaats zal maken voor een hondenweide?

 

  het subsidiereglement voor de Buggenhoutse 
jeugdbewegingen zal worden aangepast? 
Gemeenteraadslid Ward Vranken stelde een lijst 
met verbetersuggesties op. De werkgroep van 
de jeugdraad zal die bespreken.

  N-VA Buggenhout hield haar 
eerste stoempfestijn. Dat 
kon al meteen op heel wat 
enthousiasme rekenen. Zowel 
de maaltijd als de vlotte 
bediening vielen duidelijk in 
de smaak. De tombola werd 
gewonnen door de familie 
Van Damme-Peleman, die als 
beloning een grote ham mee 
naar huis mocht nemen.

Verenigingen moeten betalen om te tappen
Het nieuwe CD&V-bestuur had nochtans grote ambities met de 
Zomerse Donderdagen en dacht aan een aanbod in verschillende 
dorpskernen. Verbazing alom dus toen wij hoorden dat er twee 
edities geschrapt zouden worden. De schepen van Feestelijkheden 
overweegt bovendien om de verenigingen 500 euro te laten betalen 
om te mogen tappen op de Donderdagen. Heeft de vereniging pech 
en regent het die dag, dan levert een avondje tappen zelfs geen winst 
op. Het gemeenbestuur keert de verenigingen zo duidelijk de rug toe.

Gemeenteraadslid Jan Jacobs hekelt de nieuwe plannen:  
“Wij begrijpen en steunen de keuze om de Ronde Van België 
niet meer te organiseren. Zo bespaart de gemeente en doet ze 
de rekening kloppen. Maar deze beslissing is een ander verhaal. 
Het is een duidelijke keuze om te snijden in het Buggenhoutse 
verenigingsleven.”

Jan Jacobs I Gemeenteraadslid I jan.jacobs@n-va.be

Sylva Bogaerts I Gemeenteraadslid I sylva.bogaerts@n-va.be Wim Mommaers I Fractievoorzitter I wim.mommaers@n-va.be
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


