
Buggenhout blijft (voorlopig?) Buggenhout
Enkele weken geleden werd Buggenhout opgeschrikt door het 
nieuws dat de stad Dendermonde een fusie met onze gemeente 
wil. Dendermonde bleek alvast een hele voorbereiding achter 
de rug te hebben, en de zaak werd voorgesteld alsof er eigenlijk 
al een beslissing genomen was. Zoiets is natuurlijk onaanvaard-
baar. Wie denkt dat zo’n beslissing er ‘stoemelings’ kan door-
geduwd worden, is verkeerd. Uiteindelijk zag ook de CD&V-
meerderheid dat in en werd het hele project alsnog afgevoerd.

Fiat van de gemeenteraad nodig
Om u gerust te stellen: de fusie van gemeenten is pas mogelijk 
nadat het dossier twee keer door de gemeenteraad behandeld is. 
Eerst moet een principiële beslissing genomen worden, waarbij 
de gemeenteraden de bedoeling om de gemeenten samen te voegen, 
uitdrukken. Dat is het eigenlijke begin van het fusietraject. 
Daarna moeten de twee gemeenten het nog eens worden over 
een ‘gezamenlijk voorstel tot samenvoeging’. Op dat moment 
passeert het dossier dus opnieuw langs de gemeenteraad.

Het is daarbij evident dat - vóór een fusie nog maar kan overwogen 
worden - onze inwoners zo goed mogelijk moeten geïnformeerd 
en betrokken worden. In een volwassen democratie is geen 
plaats voor achterkamerpolitiek. Door de foute aanpak in dit 
dossier wordt de aandacht bovendien afgeleid van de enige vraag 
waar dit debat écht om draait: wat is de beste beslissing in het 
belang van de inwoners van Buggenhout?

Eigenheid en identiteit
Uiteraard zijn veel burgers terecht bekommerd om het behoud 
van onze eigenheid en identiteit. Ook voor de N-VA is dat van 
levensbelang. Maar de vraag is ook welke dienstverlening we 
verwachten van onze gemeente, en of Buggenhout nu en in de 

toekomst nog in staat zal zijn om die verwachtingen in te lossen. 
Daar zou deze discussie eigenlijk moeten over gaan.

Op geen enkel moment werden er echter argumenten gegeven 
waarom een fusie voor Buggenhout een goede zaak zou zijn. 
Toen de N-VA 2,5 jaar geleden nog deel uitmaakte van het 
bestuur en een enorme schuldafbouw doorvoerde, had onze 
gemeente in elk geval nog voldoende bestuurskracht om zelf-
standig door te gaan. 

Het is bovendien duidelijk dat voor dit dossier geen draagvlak 
bestaat bij onze bevolking. In deze omstandigheden is een fusie 
dan ook nooit aan de orde geweest. De aanpak van de CD&V-
meerderheid was desastreus en heeft nodeloos voor paniek 
gezorgd bij onze bevolking én bij het personeel van de gemeente. 
We zijn dan ook blij dat het fusiedossier van de baan is.

11 juliviering met BBQ
De N-VA kijkt er heel erg naar uit om jullie terug te zien op één van onze activiteiten. Komend weekend vieren 
we onze Vlaamse feestdag op 11 juli. Daarom nodigen we jullie graag uit op ons 11 julifeest met BBQ in de 
Orangerie in Opdorp. We gaan van start om 12 uur. Volwassen betalen 10 euro, kinderen (-12) 5 euro.

Krijg een gratis consumptie 
op vertoon van deze folder!

Ben je er graag bij? Reserveer dan via ward.vranken@n-va.be of 0479 74 26 91.

Buggenhout
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Steun voor handelaars in de Kerkstraat nodig
De handelaars in de Kerkstraat ondervinden duidelijk hinder en omzetverlies omwille van de twee bouwwerven en het 
bijhorende eenrichtingsverkeer. Bovendien worden parkeerplaatsen weggenomen en is de straat zelfs al paar keer afgesloten 
voor alle verkeer. Die problemen komen nog eens bovenop de negatieve impact van de coronacrisis en te volgen maatregelen.

N-VA-raadslid Tamara Bogaerts stelde voor om de retributie 
die de gemeente per dag ontvangt voor de bezetting van dat 
openbare domein aan te wenden voor een actie ten voordele 
van de lokale handelaars in de Kerkstraat. Zo kunnen we hen 
een extra steuntje in de rug geven.

Starterspremie
De CD&V-meerderheid ging daar evenwel niet in mee. Het 
dossier rond de starterspremie leerde ons dat als we maar lang 
genoeg blijven aandringen, weliswaar een half jaar later, ons 
N-VA-voorstel daaromtrent toch wordt goedgekeurd. Zo 
kunnen starters in het kernwinkelgebied sinds kort rekenen op 
een gemeentelijke starterspremie van 3.000 euro.

Meer info via tamara.bogaerts@n-va.be.

ICT-materiaal Natuurpunt
Het gemeentebestuur keurde ons voorstel goed om Natuurpunt uit te kiezen als ‘goed doel’ 
om afgedankt IT-materiaal aan te schenken.

Natuurpunt organiseert (in samenwerking met Out of Use en Recupel) een permanente inzamelactie van gsm’s en 
IT-materiaal bij particulieren, organisaties en bedrijven. Ze verwerkt het oude materiaal en schenkt een deel van de 
waarde aan Natuurpunt. Daarmee leggen zij nieuw bos aan. Dat moet ervoor zorgen dat een grotere hoeveelheid gsm’s 
en IT-materiaal gerecycleerd wordt.

Inzamelactie in het najaar
De gemeente kan dat gebruiken voor haar eigen ICT-materiaal, maar er zal ook een inzamelpunt geor-
ganiseerd worden in Buggenhout. Inwoners kunnen dan ook hun eigen materiaal binnenbrengen. Het 
gemeentebestuur zou de actie in het najaar lanceren. Hou je oude laptops en gsm’s dus nog even bij en 
schenk ze binnenkort aan Natuurpunt!

  Vragen bij dit voorstel? Contacteer tamara.bogaerts@n-va.be.

Ward Vranken
Gemeenteraadslid

Tamara Bogaerts 
Gemeenteraadslid

Wachten op Buggenhoutse kringloopwinkel
De zoektocht naar een locatie voor een Buggenhoutse kringloopwinkel loopt nog steeds. Er werden vanuit de 
bosgemeente al vijf verschillende locaties voorgesteld aan de afvalintercommunale Verko, maar vooralsnog 
zonder succes.

“Te laat, te klein, te duur en corona zijn de voornaamste redenen waarom een Buggenhoutse kringloop-
winkel nog niet werd opgestart. Nochtans voorziet afvalintercommunale Verko 200.000 euro in haar 
begroting om een kringloopwinkel uit te bouwen in de bosgemeente”, weet gemeenteraadslid Ward 
Vranken.

  Heeft u zelf een locatievoorstel voor een Buggenhoutse kringloopwinkel? 
Bezorg het ons dan zeker via ward.vranken@n-va.be.

buggenhout@n-va.be
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Corona legt druk 
op ons mentaal 
welzijn 
Zolang de coronapandemie niet voorbij 
is, hee�  onze N-VA-fractie aandacht 
voor de gevolgen van de crisis op onze 
burgers, de mogelijke eenzaamheid en de 
druk op ons mentaal welzijn.

Zo werden op vraag van N-VA-raads-
lid Sylva Bogaerts alle ouderen in onze 
gemeente opnieuw opgebeld om te polsen 

of ze met problemen kampten en waar ze 
hulp/contact nodig hebben. Daarnaast 
brak ze ook een lans voor onze jonge-
ren. Op voorstel van Sylva engageert het 
gemeentebestuur zich om daar meer aan-
dacht voor te hebben. Zo voert ze momen-

teel onderzoek naar het mentale welzijn 
van onze Buggenhoutse jongeren. Met de 
resultaten kan men verder aan de slag voor 
een toekomstig gemeentelijk beleid.

Corona heeft iedereen duidelijk gemaakt 
hoe belangrijk onze algemene gezondheid 
en mentaal welzijn zijn. Ook het gemeen-
tebestuur moet op dat vlak haar verant-
woordelijkheid opnemen en ervoor zorgen 
dat iedereen zich goed voelt in onze mooie 
gemeente.

Graag een kleinschalige 
woonmaatschappij
Onder impuls van Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen, zal er 
ten laatste tegen 1 januari 2023 nog maar één woonactor per gemeente actief 
mogen zijn.

Daardoor zullen sociale huisvestings-
maatschappijen en sociale verhuur-
kantoren zich moeten omvormen 
tot woonmaatschappijen. Met een 
dergelijke woonmaatschappij wordt 
het aanbod transparanter via een één-
loketsysteem en komt er één centraal 
inschrijvingsregister voor sociale 
huur- en koopwoningen.

N-VA Buggenhout pleit voor een kleinschalig werkingsgebied met de gemeenten 
Buggenhout, Lebbeke en Dendermonde. Op die manier blijft de inspraak vanuit 
Buggenhout op een hoog niveau en kan er sneller worden ingespeeld op de lokale 
noden.

Het gemeentebestuur gaf eerder een mondeling akkoord voor een kleinschalig 
werkingsgebied, maar zet ondertussen wel de deur op een kier voor een middel-
groot tot groot werkingsgebied. Vanuit onze N-VA-fractie blijven we de evoluties 
in dat dossier voor u opvolgen. Ten laatste in oktober van dit jaar zal een definitieve 
beslissing over het werkingsgebied genomen worden.

Fietsnadarhekken
Op voorstel van N-VA-raadslid Jan Jacobs 
heeft de gemeente multifunctionele na-
darhekken aangekocht. Die zijn voorzien 
van beugels en fungeren naast afsluiting 
ook als veilige fietsparking. Handig voor 
op jeugdfuiven of gemeentelijke activi-
teiten. Op die manier 
wordt fietsgebruik 
extra gepromoot.

Meer info via jan.
jacobs2@n-va.be.

Activiteitenkalender
Ledenuitstap: 
2 oktober 2021 

Stoempfestijn: 
12 december 2021 

Nieuwjaarsreceptie: 
23 januari 2022

Sylva Bogaerts
Gemeenteraadslid

Op 11 juli vieren we onze Vlaamse feestdag. 
Zoals elk jaar voorzien we een kleine attentie 
voor de bewoners van de huizen waar de 
Vlaamse Leeuw wappert.

Bevlaggingsactie 11 juli

www.n-va.be/buggenhout
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 94 
nieuwe bossen in
Oost-Vlaanderen.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.


