
Veilig thuis in een welvarend Buggenhout 

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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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:     /     /
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Leefmilieu Buggenhout (p. 4 en 5)Bestuursleden in de kijker: Liesa en Jael (p. 3)

Agenda

2 juni:  
uitstap naar Ieper

Op zaterdag 2 juni trekken we op verken-
ning naar Ieper. ‘s Morgens nemen we de 
bus. We bezoeken onder meer Carrefour 
des Roses, De Palingbeek en het In Flan-
ders Fields Museum. Na de Last Post om 
20 uur keren we huiswaarts. Geïnteres-
seerd? Schrijf u in via els.cools@n-va.be 
Meer info op www.n-va.be/buggenhout

11 juli:  
N-VA-receptie en barbecue

23 september:  
eetfestijn Breugelbrunch

14 oktober:  
verkiezingscafé

Opdorpse lagere school heet De Pupil
Enkele weken geleden werd de nieuwe naam van de gemeentelijke 
lagere school in Opdorp officieel voorgesteld. Het werd De Pupil. Pupil 
is niet enkel een ander woord voor leerling, maar ook het midden van 
het oog. De school wil dan ook oog hebben voor elk kind.

Met de nieuwe naam wordt de opdeling 
van het gemeentelijk onderwijs in twee 
zelfstandige scholen afgerond. Schepen 
van Onderwijs Wim Mommaers zorgde 
ervoor dat beide scholen nu een eigen 
directie, een eigen identiteit en een eigen 
naam hebben.

Vernieuwde turnzaal
Tegelijk werd ook de vernieuwde turn-
zaal plechtig geopend. De oude, donkere 
turnzaal en refter werden helemaal gere-
noveerd en werden van boven tot onder 
aangepakt. Iedereen die weleens in deze 
zaal kwam, weet dat dit absoluut nood- 
zakelijk was.

De zaal geeft nu een frisse en aangename 
indruk en heeft zeker een plaats in een 
moderne, hedendaagse school. De nieuwe 
sportvloer laat bovendien een multifunc-
tioneel gebruik toe. De zaal werd onder-
tussen al in gebruik genomen en door 
iedereen goed bevonden. Onze Opdorpse 
jeugd verdient alleen maar het beste.

Het openingsmoment werd een grandioos 
succes, waarbij heel wat Opdorpenaren 
aanwezig waren. N-VA Buggenhout wenst 
De Pupil in elk geval het allerbeste voor 
de toekomst.

De koers is van ons
Lente op de Dries werd weer een topevenement met tal van prachtige creaties.  
350 pareltjes van beelden en uiteraard liet de N-VA zich hierin ook niet onbetuigd.  

Het achterliggende thema voor deze slakken, ‘onthaasten’, was er amper bij. Er werd 
druk nagedacht over de kleuren, het thema en hoe op te vallen in de massa. De N-VA-
slak was na veel werk klaar voor de voorjaarsklassieker: de ronde van den Dries.  
De koers is van ons!

  Schepen van Onderwijs Wim Mommaers, gemeenteraadsvoorzitter Jean-Pierre 
Willems en directrice Elke Van Hoeymissen.
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Doe mee en win!
Geef het juiste antwoord op de volgende prijsvraag en maak kans op een bon ter waarde van 25 euro van een lokale  
handelaar.
Hoeveel likes zal de Facebookpagina van N-VA Buggenhout hebben op 1 mei? (Tip: u kunt dit antwoord zelf 
beïnvloeden door onze pagina te liken.)
Stuur voor 30 april uw antwoord naar els.cools@n-va.be met als onderwerp ‘Prijsvraag’. Vermeld ook uw naam, adres  
en telefoonnummer. 

N-VA werkt aan duidelijk subsidiekader voor activiteiten
Regelmatig ontvangt het gemeentebestuur een vraag om  
een bepaalde activiteit of organisatie te ondersteunen.  
Vanzelfsprekend wil het gemeentebestuur activiteiten die 
onze gemeente doen bruisen, steun verlenen. Ten eerste is er 
de logistieke en promotionele steun. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan de materialen in de uitleendienst en de aankondi-
gingen in het gemeentelijk infoblad. Ten tweede is er steun 
mogelijk in de vorm van een financiële tegemoetkoming. 

Momenteel is er evenwel geen kader met criteria op basis 
waarvan de gemeente kan beslissen of een activiteit al dan 
niet ondersteund zal worden. Bijgevolg kunnen er discussies 
ontstaan over waarom de gemeente het ene initiatief wel 
ondersteunt en het andere niet. 

Om het gevaar van willekeur in te dijken en de transparantie 
te vergroten, wil de N-VA vanaf 2019 een duidelijk subsidie-
kader met criteria die voor elke georganiseerde activiteit  
gelden en op basis waarvan het gemeentebestuur kan  
beslissen of het financieel tussenkomt. 

Enkele voorbeelden:
  Kwaliteitsbevordering: werkt men met 

gevormde en geschoolde begeleiders?
  Schaalgrootte: is het een lokaal, boven-

lokaal of regionaal project? Zet men 
Buggenhout op de kaart?

  Begroting en risicoanalyse: welke  
kosten worden er gemaakt? Welke  
financiële risico’s worden er genomen? 

Ward VRANKEN,  
voorzitter N-VA Buggenhout

  Wilt u samen met ons nadenken over een dergelijk subsidiekader? 
Stuur uw suggesties dan zeker door naar buggenhout@n-va.be

  Buggenhout meer vrouwen in politiek kan 
gebruiken? Naar aanleiding van de Inter-
nationale Vrouwendag op 8 maart gingen 
onze vrouwelijke bestuursleden op de foto.

  twee van onze bestuursleden, Jan en 
Liesa, met hun team deelnamen aan 
Opstal carnaval?

  onze bestuursleden naar jaarlijkse 
gewoonte op zondag 11 februari 
en woensdag 14 februari op pad 
gingen om chocolaatjes uit te 
delen? De N-VA heeft een hart voor 
Buggenhout.

Wist je dat …
  Kaulestraatje de nieuwe straatnaam is voor de 

trage weg tussen de Vitsstraat en de Tweehaag?

  vier van onze bestuursleden zich voorberei-
den om deel te nemen aan de Dodentocht 
in augustus? Wim, Jan, Karen en Ward.

  de N-VA met haar quizploeg de afgelopen periode 
aan maar liefst vier quizzen deelnam en in  
Opdorp zelfs tweede eindigde?

  bestuurslid Els COOLS afgelopen februari 
vier weekends familieportretten en lokale 
landschappen tentoonstelde in het ACC?

V.l.n.r. Els COOLS, Alison DUPRÉ, Tamara 
BOGAERTS, Carine MINNOYE, Sylva  
BOGAERTS, Kristine DE SAEGER, Ginette 
VAN DER PLAS en Karen LAUWERS. Liesa 
VAN EECKHOORN ontbreekt op de foto, maar 
zij stelt zich voor op de volgende pagina.

  acht van onze bestuursleden de 
vastenvoettocht uitwandelden op 
10 maart?

Oplossing  

vorige prijsvraag: 

Ward Vranken is de 

nieuwe voorzitter van de 

welzijnsraad. Proficiat L. 

Borms, u wint de  

cadeaubon!
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Liesa Van Eeckhoorn

Waarom ben je politiek actief?
Ik ben opgegroeid met politiek doordat mijn mama, Hilde 
Raman, politiek actief is in Dendermonde. Aanvankelijk was 
het vooral leuk om overal mee naartoe te gaan, borden te 
zetten en mee te helpen op eetfestijnen. Naarmate ik ouder 
werd, groeide mijn politieke interesse, nam ik actief deel aan 
acties en was ik aanwezig op de gemeenteraad.

In 2012 werd ik bestuurslid van Jong N-VA Dendermonde. 
Ik vind het geweldig dat ik mijn mening mocht geven over 
bepaalde voorstellen en zelf ideeën op tafel mocht leggen. Ik 
geniet van de voldoening die je krijgt wanneer een goed idee 
gerealiseerd wordt en ik een positieve bijdrage kan leveren 

voor onze inwoners.

Wat doe je in het dagelijkse leven?
Ik ben een beginnende leerkracht lager onderwijs. Op dit 
moment werk ik in Anderlecht, maar ik hoop toch dat er een 
plaatsje vrijkomt dichter bij huis. In mijn vrije tijd ben ik lid 
van een Aalsterse carnavalgroep. We werken individueel én 
samen om op die manier een prachtige wagen en kostuum 
voor de carnavalsstoet van Aalst te leveren. 

Waarom kies je voor N-VA Buggenhout?
Cupido bracht mij naar Buggenhout. Een half jaar geleden 
beslisten mijn vriend Levi en ik om te gaan samenwonen in 
Buggenhout. Ik werd warm ontvangen door Ward en Tho-
mas van N-VA Buggenhout en wil heel graag mijn steentje 
bijdragen aan deze afdeling.

Als leerkracht heb ik interesse in onderwijs en wil ik mee-
werken aan het bedenken en uitvoeren van oplossingen, 
initiatieven, activiteiten … binnen én buiten de schoolmu-
ren. Daarnaast ligt ook dierenwelzijn mij nauw aan het hart. 
Zelf ben ik een heel grote dierenvriend en gruw ik van alle 
praktijken die te maken hebben met mishandeling, verwaar-
lozing en dumping van dieren.

Jael De Nil

Wat doe je in het dagelijkse leven? 
Ik werk als ober bij de Poort van Cyriel, waar ik ook ver-
antwoordelijk ben voor de dranken. Ik leer dan ook graag 
nieuwe leuke streekbieren en wijnen kennen wanneer ik 
ergens kom. Daarnaast ben ik ook medeoprichter-begeleider 
bij kinderkoor De Parafoontjes en jeugdkoor MAX!FONEN 
in Opdorp. Sinds kort wil ik me ook inzetten voor onze 
gemeente binnen N-VA Buggenhout. 

Waarom ben je politiek actief?
Ik ben politiek actief, omdat ik me in Buggenhout wil enga-
geren voor jeugd en cultuur. Twee zaken waardoor ik al jaren 

gepassioneerd ben. Enkele jaren geleden na een project met 
ons kinderkoor, vroeg ik schepen van Jeugd en Cultuur Jan 
Jacobs hoe ik N-VA Buggenhout kon ondersteunen, want ik 
stond echt te popelen om meer te doen. Ik hoop iets te kun-
nen doen voor de jeugd – de toekomst van onze gemeente 
– en de cultuurverenigingen in onze gemeente. Maar als 
jongere wil ik ook absoluut onze Opdorpenaren vertegen-
woordigen. 

Waarom kies je voor N-VA Buggenhout? 
Ik kies voor deze partij omdat ik me volledig kan vinden in 
haar visie. Sinds de middelbare school weet ik al dat de N-VA 
me honderd procent ligt. Wanneer ik me begon te engageren 
binnen onze gemeente, hoopte ik ook mijn steentje te kun-
nen bijdragen binnen de gemeentepolitiek. Wat N-VA  
Buggenhout al realiseerde voor onze jongeren vind ik gewel-
dig. Ik heb daar vroeger zelf van kunnen genieten en hoop 
dat ik hieraan kan meewerken in de toekomst. 

Daarnaast heeft N-VA-Buggenhout ook een leuke en  
gevarieerde ploeg met stuk voor stuk aangename mensen. 
Een plaats waar je met open armen wordt ontvangen.

  Begaan met het  

onderwijs

  Een hart voor dieren

  Carnaval is mijn hobby

  22 jaar
  Ober bij De Poort van Cyriel

  Actief bij het Parafonenkoor 

Opdorp
  Interesse in bier, wijn,  

muziek, toneel en musical

Bestuurs- 
leden  
in de 
kijker!

Oplossing  

vorige prijsvraag: 

Ward Vranken is de 

nieuwe voorzitter van de 

welzijnsraad. Proficiat L. 

Borms, u wint de  

cadeaubon!
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Veilig thuis in een welvarend Buggenhout

Asbestvrije gemeente
In juni 2017 deed er zich in de Dreef in Opstal een uitslaande brand voor waarbij een loods in de as werd gelegd. Alsof een 
loodsbrand nog niet erg genoeg was, ging ook een grote hoeveelheid van het schadelijke mineraal asbest op in de vlammen-
zee. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd en de schade is aanzienlijk. Ook nadat ons vrijwillig brandweerkorps de 
situatie onder controle kreeg, bleef de milieuschade voor de regio enorm groot. 

Asbestverwijdering stimuleren
Om dergelijke milieurampen te vermijden, wil de N-VA onze 
gemeente versneld asbestvrij maken. De gemeente kan uiter-
aard geen enkele eigenaar verplichten om alle asbestmateria-
len te verwijderen, maar ze kan haar inwoners wel stimuleren 
om dat spontaan te (laten) doen. Er zou bijvoorbeeld een 
gemeentelijke groepsaankoop ‘asbestverwijdering’ uitge-
schreven kunnen worden. Met een groepsaankoop kan een 
gecertificeerde en lokale aannemer onze gemeente  
asbestvrij maken. Om de kostprijs voor de intekenende inwo-
ner nog verder te drukken, kan de gemeente zelf nog tussen-
komen in bijvoorbeeld de kostprijs.

Leefmilieu Buggenhout

Tijd voor een Buggenhouts klimaatplan
Onze gemeente doet al veel om haar ecologische voetaf-
druk zo klein mogelijk te houden. Zo worden er diverse 
gebouwen energiezuiniger gemaakt, vergroent het gemeen-
telijk wagenpark en stimuleren we fietsgebruik. Ondanks 
de vele inspanningen is een reductie van de CO2-uitstoot 
met 40 procent in de gemeente tegen 2030 niet evident. De 
N-VA pleit daarom voor de opmaak van een gemeentelijk 
klimaatplan in samenwerking met de milieuadviesraad. Zo 
kunnen we de huidige inspanningen aanvullen met milieu-
vriendelijke ideeën van onze inwoners.

De juiste boom op de  
juiste plaats
Momenteel heeft Buggenhout 2 200 bomen op gemeen-
telijke eigendom. Elke boom kreeg een digitaal paspoort, 
waardoor het mogelijk is een snoeifrequentie toe te voegen. 
Verder is het de bedoeling om het bomenbestand in stand 
te houden en waar mogelijk maximaal uit te breiden. Er zal 
hiervoor gewerkt worden met streefbeelden per ruimtelijke 
zone. Momenteel onderzoeken we op welke locaties er 
nieuwe bomen geplant kunnen worden. In elk geval zorgt 
een bomenplan ervoor dat we preventief nadenken over 
welke boom op welke plaats thuishoort.
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Ook al eens gemerkt dat een straatlamp nog brandt bij 
klaarlichte dag of omgekeerd niet brandde als dat wel 
noodzakelijk was? In de toekomst wordt dat anders. De 
gemeente zal met tien procent per jaar haar gemeente-
lijke lichtinfrastructuur vernieuwen met ledverlichting. 

De prioriteit van de aan te pakken straatverlichting wordt bepaald 
door de ouderdom van de straatlampen, de noodzakelijke veiligheid 
en de aanwezigheid van verbindingswegen. Een concrete volgorde 
wordt later vastgelegd, wel is al zeker dat in de toekomst elke paal 
voorzien zal worden van een lamp tegenover de helft van de palen op 
dit ogenblik. 

Met dit gemeentelijk lichtplan reduceren we de energiekost drastisch, 
daalt onze CO2-uitstoot enorm, vermindert onze onderhoudskost en 
moderniseren we de bediening.

Een diervriendelijke  
gemeente 

In Vlaanderen groeit de bezorgdheid over onze  
omgang met dieren, en terecht. Een moderne 
samenleving met sterke morele waarden draagt een 
humane behandeling van alle levende wezens hoog 
in het vaandel. De N-VA wil dierenleed vermijden 
en misbruik kordaat aanpakken door een dienst 
rond dierenwelzijn te integreren in het milieu- 
beleid. Binnen het schepencollege moet dierenwelzijn 
daarom als bevoegdheid opgenomen worden.  
Dierenwelzijn is echter ook een verantwoordelijk-
heid die alle burgers samen moeten dragen en 
daarom wil de N-VA dierenverwaarlozing en dieren-
mishandeling opnemen in het politiereglement. Dat 
reglement moet ervoor zorgen dat overtredingen in 
de toekomst ook effectief kunnen worden bestraft.

Leefmilieu Buggenhout

Stop de wateroverlast
Het regent dan misschien wel minder vaak dan vroeger, maar het regent wel intenser op een korte tijd. Vroeger kon het 
regenwater terecht in de bodem, maar door de baksteen in de maag van de Vlaming neemt ook in Buggenhout de bebou-
wingsgraad fors toe. Extra verharde oppervlakte betekent evenwel ook minder ruimte voor (regen)water en dat is problema-
tisch. Om de wateroverlast te stoppen is er nood aan maatregelen die opnieuw ruimte geven aan regenwater. Die ruimte kan 
worden gegeven op basis van drie pijlers. 

1   Ten eerste wordt regenwater best vastgehouden waar het 
neerkomt. Denk hierbij maar aan de regenwaterputten en 
bufferbekkens. 

2   Daarnaast kan je water laten infiltreren via infiltratieputten 
of doorlaatbare tegels.

3   Ten slotte moet regenwater vertraagd afgevoerd kunnen 
worden via onderhouden waterlopen. 

Al de maatregelen die de wateroverlast inperken, worden  
gebundeld in een gemeentelijk hemelwaterplan. 

Moet er nog (straat)licht 
zijn?
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