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N-VA Buggenhout in beeld
September betekent voor veel mensen een nieuwe start. We wen-
sen alle schoolgaande jeugd, leerkrachten, directies en schoolper-
soneel dan ook een leuk en leerrijk schooljaar toe. Onze afdeling 
nam slechts een beperkte zomerpauze en kan terugblikken op een 
geslaagde en actieve zomer. Zo was er in juni de streekbierenloop 
van Hartelijk Opstal. Op de foto ziet u Jean-Pierre, Kristine, Jan, 
Jonas, Alison, Thomas, Jef, Kevin en Ward. Aan de zijlijn werden 
zij gesteund door Wim, Steven, Christa en Els. Ook de jaarmarkt 
in Opdorp kon rekenen op vele bezoekers en bekoorde op cultu-
reel, culinair en sportief vlak. Tussendoor genoten we van onze 
bruisende gemeente tijdens de zomerse donderdagen.

Het hoogtepunt van de zomer was uiteraard de Vlaamse feestdag. 
In de voormiddag gingen onze bestuursleden heel Buggenhout 
rond om iedereen met een leeuwenvlag te verrassen met een gele 
roos. Dit jaar was een recordeditie met 150 rozen! ’s Middags kon 
u bij ons aanschuiven in de Orangerie voor onze eerste 11 juli- 
receptie. De sfeer en gezelligheid in combinatie met het lekkere 
eten en jullie aanwezigheid maakte het tot een geslaagde eerste 
editie. Ondanks het slechte weer konden we heel wat mensen 
overtuigen voor de academische zitting en het Nederlandstalige 
concert achteraf. Wij danken iedereen om samen met ons de 
Vlaamse feestdag te vieren en hopelijk kleurt Buggenhout ook in 
2018 geel! Er werd natuurlijk niet enkel gefeest. Schepen van Mobi-
liteit, Wim Mommaers, gaf toelichting bij de mobiliteitsstudie die 
de komende jaren enkele grote wijzigingen aan de Buggenhoutse 
mobiliteit zal inleiden. Heeft u interesse in de toekomstplannen of 
wil u graag reageren dan kan u de bevoegde schepen bereiken via  
wim.mommaers@n-va.be.

Terug naar school
Buggenhout heeft een rijk scholenlandschap. Zowat alle onderwijsnetten en 
types zijn hier aanwezig. In de eerste plaats is het dan ook de taak van het 
gemeentebestuur om het gemeentelijk onderwijs kwalitatief hoog te houden. 

Daarnaast is het belangrijk dat iedere jongere (en zijn of haar ouders) in alle scholen voldoende 
ondersteuning krijgen. Die ondersteuning wordt verzekerd door onze schepen van Onderwijs, 
Wim Mommaers. Het gemeentebestuur heeft zelf ook twee gemeentescholen. Vanaf 1 sep-
tember 2017 werken beide scholen los van elkaar als zelfstandige gemeentelijke basisscholen: 
één in Buggenhout en één in Opdorp. Voor de gemeenteschool van Opdorp verwelkomen we 
graag de nieuwe directie, mevrouw Elke Van Hoeymissen. Van harte proficiat en veel succes!

Er wordt in onze gemeentescholen flink geïnvesteerd. In Opdorp worden onder meer de turnzaal en refter volledig vernieuwd en zal 
een brandtrap aan het schoolhuis ervoor zorgen dat ook daar permanent klaslokalen veilig mogen ingericht worden. Ook in Buggen-
hout zal de turnzaal een nieuwe vloer gekregen.

  Schepen van Onderwijs Wim 
Mommaers: “We moeten ons rijk 
scholenlandschap blijven onder-
steunen.”
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Lokale feestelijkheden ondersteunen
Er is heel wat te doen in Buggenhout, Opstal en Opdorp. Schepen van 
Feestelijkheden Wim Mommaers waakt erover dat alle initiatieven de 
nodige ondersteuning krijgen om mee aan de slag te gaan. 

In Buggenhout centrum is het kermisweekend begin septem-
ber steeds een schot in de roos. Naast de kermis worden op het 
kerkplein tal van optredens georganiseerd, waarbij op zaterdag-
namiddag steeds aandacht is voor de jeugd. Ook de lokale mu-
ziekmaatschappijen ’t Muziek en Met Moed Vooruit brengen op 
zondag het beste van zichzelf. 

De Zomerse Donderdagen brengen steeds vele honderden muzie-
kliefhebbers samen op het kerkplein. Bovendien worden op die 
manier de verenigingen ondersteund. De verenigingen verzorgen 
de tap en halen zo aanzienlijk wat geld op voor hun werking.
Opdorp jaarmarkt en de bijhorende feestweek zijn een succes 
dankzij de inzet van tal van deelnemende verenigingen. Onder 
andere de ‘Keisdruppers’, die sinds vorig jaar op zondag een 
zomerterras inrichten, en de Capelderij, dat sinds vorig jaar op 
maandag in de tent zit, maakten er dit jaar weer een topeditie van.

Ook lokale middenstandvereniging MOL organiseert jaarlijks 
verschillende activiteiten. Zo kan - dankzij hen - elke twee jaar 
het EK of WK voetbal worden bekeken op een groot scherm op de 
Dries, iets wat voetballiefhebbers uit alle windstreken naar Op-
dorp lokt.

Voor Opstal kermis ligt de focus op zaterdagnamiddag en -avond, 
met onder meer optredens in de tent, een rommelmarkt en kinde-
ranimatie. Op vrijdag wordt voor het tweede jaar op rij een kroe-
gentocht georganiseerd, met optredens in alle deelnemende cafés. 
Ook Opstal carnaval en Roparun krijgen de volle steun van het 
gemeentebestuur.

ACTIVITEITENAGENDA

N-VA-familiedag: 
Op zondag 17 september is het evenementeneiland van provinciaal domein 
Puyenbroeck in het Oost-Vlaamse Wachtebeke helemaal van de N-VA. Het wordt 
ook dit jaar weer een op-en-top familiedag, met plezier, muziek en ontspanning 
voor klein en groot. Reserveer uw tickets via www.n-va.be/familiedag2017 en 
reserveer een plaats op de gratis bus via ward.vranken@n-va.be.

Uitstap Gent:
Op zaterdag 14 oktober zijn er nog enkele plaatsen vrij voor de busuitstap naar 
Gent met havenrondvaart, stadswandeling, brouwerijbezoek en culinaire verwen-
nerijen. Kostprijs voor al deze activiteiten inclusief middagmaal en avondmaal is 
40 euro voor leden, 45 euro voor niet-leden. Inschrijven kan via els.cools@n-va.
be of 0496/40 16 48.

Breugelavond:
Op vrijdag 10 november nodigt N-VA Buggenhout alle lekkerbekken alweer uit 
voor een nieuw Breugelfestijn in zaal Drytoren in Opdorp (Dries 65). De gekende 
formule wordt ook in 2017 weer toegepast. Lekkere artisanale warme en koude 
gerechten en desserts zullen op jou wachten aan het buffet om naar believen 
van te smullen! Natuurlijk zullen de heerlijke streekbieren niet ontbreken. Koop je 
steunkaart vooraf bij een van onze bestuursleden. Iedereen is welkom en wordt 
met de glimlach bediend. De deuren van de zaal gaan open om 18 uur.

  De N-VA wil blijven inzetten op het ondersteunen van het 
dorpsleven en het samenbrengen van mensen.
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2 000 euro hinderpremie voor handelaars bij werkzaamheden
Handelaars die vanaf 1 juli 2017 te maken krijgen met ernstige hinder door werkzaamheden, krijgen van de 
Vlaamse overheid automatisch een hinderpremie van 2 000 euro. Vlaams minister van Economie Philippe 
Muyters maakt hiermee komaf met de administratieve rompslomp die er vroeger was wanneer handelaars 
een vergoeding wilden ontvangen.

Ook kleine ondernemingen uit Buggenhout krijgen deze premie 
onder de volgende voorwaarden:

  minder dan 9 werknemers hebben die rechtstreeks in contact 
komen met klanten

  de werfzone moet groter zijn dan 50m²

  de hinder ook minimaal 30 dagen duurt 

  Handelaars in werfzones zullen automatisch een brief 
ontvangen en zich enkel nog moeten registreren op 
vlaio.be voor de uitbetaling. Meer info over de hinder-
premie via www.vlaio.be/hinderpremie.

Wist je dat ...
  het OCMW van Buggenhout het 30 jaar oude verpleegoproepsysteem in het woonzorgcentrum Herfstdroom gaat vervangen? 

Met de investering zullen de bewoners makkelijker een verpleegkundige of verzorgende kunnen inschakelen.

  onze gemeente perfect op schema zit om het verplicht sociaal objectief te halen: voldoende sociale kavels, huur- en 
koopwoningen? Schepen Jacobs trok jaren geleden de inhaalbeweging op gang.

  onze schepenen voorstellen om het voor vrijwilligers mogelijk te maken hulp te bieden 
bij het groenonderhoud op en langs trage wegen? Schepen Jacobs gaf alvast het goede 
voorbeeld.

  schepen Jacobs voor de academie groeikansen creëert? Er komen 13 extra uren: voor de 
succesvolle Suzuki-opleiding viool en ook een nieuwe opleiding in nieuwe muziekgenres. 
Bovendien wordt het mogelijk om al in het eerste jaar Algemene Muzikale Vorming een 
instrument te leren bespelen.

  het gemeentebestuur buurtcomités ondersteunt met een jaarlijkse feestcheque van 100 
euro?

 
  er een overheidsopdracht loopt voor de aanschaf van veiligheidscamera’s? Daarmee willen 

we via gerichte controles overlast aanpakken.

  N-VA-Buggenhout drie nieuwe vrouwelijke bestuursleden heeft? Alison Dupré, Ginette Van 
der Plas en Liesa Van Eeckhoorn. Alison stelt zich voor op pagina 4.
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Geef het juiste antwoord op de volgende prijsvraag en maak kans op een bon ter 
waarde van 25 euro bij een lokale handelaar.

Welke groep/artiest verzorgde het optreden op het Kerkplein 
op dinsdag 11 juli, Vlaamse feestdag?

 

Stuur voor 15 oktober 2017 uw antwoord door via e-mail naar: els.cools@n-va.be 
met als onderwerp ‘Prijsvraag’. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer.

Zomeropvang blijft uitbreiden
N-VA Buggenhout weet dat  het voor werkende ouders met kindjes 
moeilijk is om de schoolvakanties te overbruggen. Een oplossing 
voor iedereen en voor alle vakantiedagen zullen we nooit kunnen 
bieden, maar ons gemeentelijk aanbod is met de jaren alleen maar 
toegenomen. 

Zo kreeg speelplein Spelemee dit jaar beduidend meer kindjes over de vloer, dit 
kunnen we alleen maar toejuichen. Het opvangprobleem van -3 jarigen en/of nog 
niet zindelijke kleuters kon worden opgevangen door de dienst onthaalouders. 
Navraag leerde dat deze dienst geen enkele aanvraag heeft gekregen.

Oplossing  
vorige prijsvraag: 
Het aantal abonnementen 

was 139. Proficiat L. Van 

Heymbeeck, u wint de 

cadeaubon!

  Heeft u zelf een verbetersuggestie? Laat het ons weten via buggenhout@n-va.be 

Doe mee en win!

Wat doe je in het dagelijks leven?
“25 jaar geleden werd ik geboren in Gent. 
Op mijn vijfde ben ik met mijn familie naar 
Frankrijk verhuisd om na 15 jaar terug te ke-
ren naar Vlaanderen. In Frankrijk heb ik een 
opleiding bosbouw genoten. Momenteel volg 
ik een opleiding zorgkundige. Dit is een grote 
carrièreverandering maar ik zie het volledig 
zitten. Verder ben ik een grote fan van tv-
series, boeken en muziek.”

Waarom ben je politiek actief?
“Ik ben altijd geprikkeld geweest door politiek. 
Sinds ik op de middelbare schoolbanken zat, 
vond ik debatteren aantrekkelijk. 

Ik ben eerst bij Jong N-VA actief geworden en 
nadien ook bij de lokale afdeling. Voor mij was 
de stap naar de N-VA logisch omdat ons gezin 
al jaren de Vlaamse Volksbeweging volgt. 
Tot begin dit jaar ben ik actief geweest bij de 
afdeling in Wetteren.”

Waarom kies jij voor N-VA Buggenhout?
“Omdat ik samen met mijn vriend een huis 
gekocht heb in de Hanenstraat, heb ik mij 
sinds kort aangesloten bij de afdeling in 
Buggenhout. Ik ben er hartelijk verwelkomd 
door de bestuursleden die ik wel al een aantal 
jaar ken omdat mijn vriend afkomstig is van 
Buggenhout. Ik kijk ernaar uit om me te set-
telen in Buggenhout.”

Nieuw bestuurslid in de kijker: Alison Dupré

Alison Dupré 
25 jaar
Zorgkundige in 

opleiding
Dierenliefhebber

Jong N-VA



5 DENKEN.DURVEN.DOEN.

buggenhout@n-va.be

Vrije tijd voor 
iedereen
Ontspannen is voor iedereen 
belangrijk. Daarom maakt de 
federale overheid middelen vrij 
zodat ook mensen met beperkte 
financiële middelen kunnen 
participeren als zij dit wensen. 

In 2016 stelde de overheid bijna  
5000 euro ter beschikking van 
het OCMW van Buggenhout. 

 De sociale dienst maakte van 
deze middelen gebruik op drie 
manieren: 

  door een individueel voor-
deel toe te kennen, zoals een 
tussenkomst in de aankoop 
van toegangstickets, abonne-
mentsgelden of deelname aan 
zeeklassen

  door de schoolstartpremie uit 
te betalen

  door de Sinterklaaspremie uit 
te betalen

Volwaardig cultuurprogramma
De programmeringscommissie van GC De Pit onder leiding van Jean-
Pierre Willems is er voor de 17e keer in geslaagd een zeer volwaardig 
cultuurabonnement aan te bieden aan onze inwoners. Een greep uit de 
namen: Pieter Embrechts, Gili, Nele goossens, Vic De Wachter, Arne Sie-
rens, Billie Leyers, Tom Dice, Bent Van Looy en nog veel andere talenten. 
 
Niet te versmaden zijn ook 
onze jazz-avonden die telkens 
mogen rekenen op een uitver-
kochte Patattenmolen. 

Klassieke muziek brengen 
wij ook dit jaar in de kapel 
van het klooster van Sint-
Vincentius.

Culinair worden wij verwend 
door niemand minder dan 
Pascal Naessens. 

De programmabrochure 
hebben jullie normaal al 
ontvangen.

Optimaliseren Buggenhouts cultureel patrimonium 
Het patrimonium dat in onze gemeente voor cultuurdoeleinden wordt gebruikt, is goed gekend en ver-
spreid over de deelgemeenten. Door de jaren heen blijven echter investeringen noodzakelijk om de infra-
structuur op peil te houden. 
Onze cultuurzaal De Pit kreeg al een nieuw en sterker podium 
en ook voor de academie staan een heleboel investeringen op 
stapel: het buitenschrijnwerk wordt vernieuwd, de dakisolatie 
wordt verbeterd, de verlichting hernieuwd, de brandveiligheid 
vraagt ook om enkele ingrepen en tot slot zal de toegangsweg 
een nieuwe toplaag krijgen. 

De Patattenmolensite onderging deze legislatuur een ware 
transformatie. De akoestische panelen op het plafond maken 
van de Molenaarswoning het ideale podium voor de jazzop-
tredens van GC De Pit. Het slotstuk was uiteraard de molen 
zelf. Recent werd ook een nieuw educatief pakket in gebruik 
genomen waardoor het mooie erfgoed nog beter begrepen kan 
worden. Om meer mensen aan te trekken zet de N-VA zich 
in om er een groot waterdicht zeildoek over de binnenkoer te 
verkrijgen.

Opdorpse verenigingen worden gehuisvest in de nieuwe Oran-
gerie. Ook hier werd de akoestiek geoptimaliseerd om het voor 
muzikale concerten en repetities aangenamer te maken.

Een geluidstudie in het gebouw van Jeugdhuis Bobo wees uit 
dat er ingrepen nodig zijn om de geluidsoverlast tijdens optre-
dens en fuiven in te perken. Omdat alle aanbevelingen samen 
nogal duur uitvallen, wordt er gefaseerd gewerkt en zal het 
gemeentebestuur financieel tussenkomen. 

In de eerste fase wordt het zaalgedeelte voorzien van drie 
akoestische deuren, akoestische panelen en een geluidsbegren-
zer. Bovendien wordt in samenwerking met de jeugdraad de 
binneninrichting vernieuwd en zal de opslagruimte gevoelig 
toenemen.

  Als de brochure zoek is, 
surf dan naar  
www.gcdepit.be of  
ga gewoon langs op de 
Cultuurdienst in De Pit.
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /


