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2 280 keer bedankt!

Wim Mommaers

Veilig thuis in een welvarend Buggenhout

N-VA Buggenhout wenst u  
een prettige eindejaarsperiode

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 
gaven maar liefst 2 280 inwoners van Buggenhout, 
Opstal, Opdorp en Briel hun vertrouwen aan de 
N-VA. 

Onze lijst behaalde daarmee een score van 22  
procent. Dat is de derde hoogste score van het 
arrondissement en een stijging met bijna de helft 
tegenover het resultaat van 2012 (15,4 procent).  
De N-VA heeft vanaf 2019 dan ook vijf verkozenen 
in de Buggenhoutse gemeenteraad. Een heel mooi 
resultaat.

Voor de provincieraadsverkiezingen deed de  
N-VA het in Buggenhout zelfs nog beter met  
23,8 procent. Onze Buggenhoutse kandidaat  
Ward Vranken, die de vijfde plaats op deze lijst 
had, kreeg in het kiesarrondissement Waas en 
Dender 4 693 voorkeurstemmen.

Als lijsttrekker wil ik al onze kiezers dan ook  
bedanken voor hun stem en hun vertrouwen.  

We hebben zes jaar hard gewerkt en zijn heel blij 
dat dit door de bevolking gewaardeerd wordt. 
Uiteraard zullen wij ook de komende zes jaar ons 
uiterste best doen voor een beter Buggenhout.

Voortaan moeten we dat spijtig genoeg vanuit de 
oppositie doen. CD&V, dat met een score van  
45,1 procent geen meerderheid van de kiezers  
achter zich heeft, heeft immers besloten om onze  
gemeente toch alleen te besturen. Daarmee heeft  
die partij nu al haar eerste verkiezingsbelofte  
gebroken. Dat belooft voor de toekomst …

Het nieuwe gemeentebestuur mag in elk geval  
rekenen op een sterke oppositie van de N-VA.  
Onze vijf verkozenen hebben stuk voor stuk de  
werklust en de dossierkennis die nodig zijn om  
de nieuwe meerderheid het vuur aan de schenen  
te leggen.

U kunt meer dan ooit op ons rekenen.

Meer info over  
N-VA Buggenhout?
Bezoek onze website  
www.n-va.be/buggenhout  
en volg ons op sociale media.

Interesse in onze digitale 
nieuwsbrief?
Meld u aan via onze website 
www.n-va.be/buggenhout  
en blijf vanaf 2019 op de 
hoogte van het laatste nieuws.

Lid worden? 
Contacteer onze bestuursleden 
voor een vrijblijvend gesprek.
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N-VA Buggenhout vanaf 2019 in oppositie
De lokale verkiezingsuitslag heeft het mogelijk gemaakt dat één partij een ruime meerderheid aan zetels heeft verkregen in de gemeenteraad. 
De komende zes jaar zal onze afdeling haar nieuwe rol als oppositiepartij stevig uitvoeren. 

Niet alleen zullen de N-VA-mandatarissen het partijprogramma systematisch op de politieke agenda plaatsen, maar ze zullen er ook een  
gewoonte van maken de meerderheid om uitleg te vragen bij genomen beslissingen of onopgeloste problemen. N-VA Buggenhout zal de 
komende zes jaar steevast tegenvoorstellen indienen die constructief zijn en het algemeen belang van Buggenhout laten primeren. 

#waakhond

Wist je dat …
N-VA Buggenhout groeit met twee zetels? Dat is op 60 stemmen na een verdubbeling van het aantal verkozenen.

de N-VA de hoogste score behaalde in de provincie en samen met Groen en CD&V een coalitie aangaat? 

de christendemocraten vijf zetels verliezen in Buggenhout?

de meerderheid bestaat uit één partij die met een score van 45 procent geen meerderheid van de kiezers vertegenwoordigt?

6,2 procent van de kiezers niet ging stemmen en 3,4 procent blanco stemde?

een stembureau manueel herteld moest worden waardoor de uitslag in Buggenhout nog twee uur op zich liet wachten?

onze vrijwilligers meer dan tien weken intensief bezig waren met plakken, bussen, herplakken …?

Campagne 
in beeld

23/09: ons feestcomité in actie in 
de keuken.

30/09: met twee estafetteploegen neemt 
de N-VA deel aan de bosmarathon.

14/10: verkiezingscafé in Opdorp.

11/08: de affiches liggen 
klaar voor de plakploeg.23/09: breugelbrunch met het 

bestuur in nieuwe T-shirts.

16/09: Tjarko krijgt 
hulp bij het plakken.
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Uw gemeenteraadsleden

Ward Vranken
ward.vranken@n-va.be 
0479 74 26 91

“Vanop plaats vijf en vanuit een grensgemeente wist ik dat 
het enorm moeilijk zou zijn om in de provincieraad te kunnen 
zetelen. Met 4 693 stemmen haalde ik wel het brons binnen 
de N-VA-lijst Dendermonde-Sint-Niklaas. Helaas gaan de 
lijststemmen eerst naar de kandidaten die hoger op de lijst 
staan. Daardoor ben ik pas de tweede opvolger en zal iemand 
anders onze regio vertegenwoordigen en het megalomane 
project voor den Briel moeten bijsturen. Oprechte dank aan 
iedereen die me heeft gesteund. Het doet echt deugd. En de 
boer … hij ploegde voort!”

Wim Mommaers
wim.mommaers@n-va.be 
0478 36 16 24

Jan Jacobs
jan.jacobs2@n-va.be
0474 04 51 67

971 keer dank u wel 
voor de waardering van 
de voorbije zes jaar. 
Ook de komende zes 
jaar doen we ons  
uiterste best voor  
een beter  
Buggenhout.

Oppositie of meerder-
heid, deze jongen en de 
hele ploeg blijven even 
geëngageerd verder 
werken aan een mooiere 
gemeente!    

Jean-Pierre Willems
jeanpierre.willems@n-va.be 
0475 54 49 70

399 keer en  
nog veel meer, 
mijn ervaring  
tot uw dienst!

Sylva Bogaerts
sylva.bogaerts@n-va.be 
052 55 58 26

Dank u wel aan alle mensen 
die vertrouwen in mij hebben 
getoond. Ik blijf een luisterend 
oor en ga aan de slag voor de 
Buggenhoutenaren.

Als 523 Buggenhoutenaren 
in mij geloven als gemeen-
teraadslid, zal ik hen niet 
teleurstellen. Mijn ambitie 
is om elke gemeenteraad 
minstens één constructief 
voorstel in te dienen en te 
verdedigen.

Stemmenkanon Ward Vranken  
behaalt 4 693 stemmen op de  
provinciale lijst



De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.
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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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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
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