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Woord van de voorzitter

Beste Buggenhoutenaren, 

Een nieuw jaar gaat samen met goede 
voornemens. N-VA Buggenhout stelt 
voor 2018 drie voornemens centraal.

Ten eerste zal de N-VA-ploeg haar 
actieve aanwezigheidspolitiek verder-
zetten. U zal ons ook dit jaar opnieuw 
kunnen ontmoeten op concerten, 
eetfestijnen, toneelvoorstellingen, 
sportactiviteiten en zoveel meer. 
Spreek ons gerust aan, ieder van ons 
zet zich graag in ten dienste van onze 
burgers.

Ten tweede blijven we ons constructief 
inzetten in het schepencollege, de ge-
meenteraad en de OCMW-raad. Voor 
de N-VA staan de burgers centraal. 
We willen oplossingen zoeken voor 
echte problemen en noden. We verzet-
ten ons tegen politieke spelletjes, 
willekeur en favoritisme.

Ten derde zullen we ons lijvig inhoude-
lijk programma verfijnen en uitdragen 
op basis van uw reacties in onze 
enquête. Ons groeiende en enthousi-
aste afdelingsbestuur zal ook na de 
gemeenteraadsverkiezingen de stem 
van onze inwoners vertegenwoordi-
gen in het algemeen belang van onze 
gemeente. 

Kortom, op de N-VA kan u rekenen!

Ward Vranken
Voorzitter  
N-VA  
Buggenhout

N-VA Buggenhout wenst u 
een gelukkig Nieuwjaar

N-VA Buggenhout was erbij op het nationale N-VA-nieuwjaarsfeest in Mechelen.  
Met onze toffe bende genoten we van het goede gezelschap en de gezellige sfeer.

AG
EN

DA

11 & 14 februari: Valentijnsactie
11 juli: N-VA-receptie en barbecue

23 september: eetfestijn Breugelbrunch
14 oktober: verkiezingscafé

2 juni: uitstap naar Ieper
Op zaterdag 2 juni trekken we op verkenning naar 
Ieper, Flanders Fields en wonen we The Last Post 
bij.‘s Morgens nemen we de trein, ter plaatse 
huren we fietsen (vlak parkoers, maar ook  
elektrische fiets mogelijk). Geïnteresseerden  
(u hoeft geen lid te zijn) mogen zich alvast  
inschrijven via els.cools@n-va.be.
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De academie vernieuwt
De academie verkreeg dankzij de inzet van N-VA-
schepen van Kunstonderwijs Jan Jacobs een subsidie 
van maar liefst 148 000 euro voor verbeteringswer-
ken. “Met het geld vervangen we de ramen en isole-
ren het dak, twee maatregelen die een pak energie 
besparen,” zegt Jan Jacobs.

In de eerste week van januari kreeg het concertzaaltje van de 
academie al nieuwe stoelen. 

De gesprekken met de privépartner over de parkeerproblemen 
komen eindelijk weer op gang. Bij de vernieuwing van de parking 
worden waterdoorlatende parkeerplaatsen aangelegd. Ook komt er 
een elektrisch oplaadpunt. De kosten worden verdeeld over beide 
partijen. 

Veiliger naar 
school in Opstal
De beloofde vernieuwing van de 
voetpaden in de Putweg liet even 
op zich wachten. Maar kijk: begin 
2018 was het een bedrijvigheid 
van jewelste in de actiefste straat 
van Opstal. 

De buurtbewoners, het oudercomité van 
VBS Opstal, Chiro Hemo, de bewo-
ners van Avalon, en veel anderen halen 
opgelucht adem nu er een veilig en goed 
bewandelbaar voetpad is. 

N-VA-schepen van Mobiliteit Wim Mom-
maers ijverde nog voor metalen beugels 
aan de schoolpoort, zodat auto’s niet 
meer op het voetpad kunnen parkeren. 

Bestuurslid in de kijker:  
Carine Minnoye
Waarom ben je politiek actief?
Ik lag aanvankelijk niet wakker van de 
politiek. De N-VA heeft daar veran-
dering in gebracht. Zij is immers een 
andere partij dan de anderen. Bovendien 
vind ik dat ze hun lijfspreuk Denken-
Durven-Doen alle eer bewijzen.
Als zelfstandigen voelden mijn man 
en ik ook systematisch aan dat hun 
voorstellen ons op het lijf geschreven 
waren. Dus besloten wij in 2013 om lid 
te worden. 

Het bezoek van een plaatselijke manda-
taris wakkerde onze interesse verder aan. 
Uiteindelijk besloot ik ons engagement 
verder uit te diepen en dus intensief 
samen te werken met de plaatselijk goed-
werkende N-VA-familie.

Allemaal samen voor een welvarend Bug-
genhout in een welvarend Vlaanderen! 
Dat is waar het bij de N-VA over gaat.

Wat doe je in het dagelijkse leven?
Ik ben opgegroeid als kind van zelfstandigen en heb al heel jong mijn plan 
moeten leren trekken. Je krijgt niets voor niets in het leven. Na te hebben 
gewerkt in verschillende internationale bedrijven werk ik nu in de logis-
tieke sector, uitermate uitdagend en plezant. 

Waarom kies je voor N-VA Buggenhout?
We doen wat we doen, omdat we zijn wie we zijn. De nadrukken die de 
N-VA legt in haar partijprogramma zijn me op het lijf geschreven. Met 
twee voeten in de samenleving en samen vooruit. Denken, Durven en 
vooral DOEN!

  Mama van 4

  Assistant Manager

  Wandelen en lekker 

tafelen

  Jan Jacobs investeert in de academie.
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Snelbalie op komst
De nieuwe samenwerking tussen de gemeente en het 
OCMW is in volle voorbereiding. Het aangestelde 
studiebureau werkt samen met de diensten scenario’s uit 
voor de hervorming van de dienstverlening. Er is nog 
niets definitiefs bepaald, maar nieuwe loketten en extra 
digitale dienstverlening via een snelbalie vallen hier 
hoogstwaarschijnlijk onder. N-VA Buggenhout volgt dit 
op de voet op.

Mensen zonder internet hoeven zich geen zorgen te 
maken, want persoonlijke gesprekken blijven mogelijk. 
Indien er een gezamenlijk loket komt, gaat er extra aan-
dacht naar de privacy van de bezoekers. 

Vernieuwingen  
woonzorgcentrum 
De OCMW-raad besliste in 2014 om een organisatie- 
studie uit te laten voeren over het woonzorgcentrum. Het 
doel was een efficiënte en financieel gezonde organisatie. 
Het tekort van het woonzorgcentrum bedroeg op jaarba-
sis aanvankelijk meer dan 700 000 euro. Inmiddels is dat 
teruggebracht tot 300 000 euro.

In deze legislatuur zagen we veel veranderingen in woon-
zorgcentrum Herfstdroom:

Het overgrote deel van de rusthuisbewoners zijn mensen 
met een grote zorgbehoefte. Dat zorgt voor een hogere 
subsidie. 

De dagindelingen en uurroosters van de zorg- en ver-
pleegkundigen zijn geoptimaliseerd. 

De dagprijs voor de rusthuisbewoners werd aangepast.

Kortingspas voor  
culturele activiteiten
Ondertussen hebben we als bestuurspartij al flink wat 
ervaring opgedaan betreffende armoedebeleid. Om 
structureel te kunnen werken, beperken we ons niet en-
kel tot het OCMW. Ook in ons vrijetijdsbeleid proberen 
we de nodige aandacht te besteden aan armoedebestrij-
ding. Via de adviesraden hebben we een heleboel vereni-
gingen kunnen overtuigen om kortingen toe te staan aan 
houders van een Vrijetijdspas. Bedankt hiervoor! In de 
toekomst willen we ook een zwembeurt, cinemabezoek 
en andere uitstappen financieel aantrekkelijker maken 
door de Vrijetijdspas uit te breiden tot een Uitpas. 

Sociale 
Zaken

 OCMW-raadslid Karen Lauwers aan het OCMW-gebouw.  
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Een gezond Buggenhout
Buggenhout ondertekende een charter om mee te werken aan campagnes om zijn inwoners te informeren.  
Het accent mag voor de N-VA nog meer gelegd worden op de geestelijke gezondheidszorg. Steeds meer mensen komen  
daarmee in aanraking. Onder die noemer vallen veel aandoeningen: verslaving, angststoornis, borderline, bipolair,  
dementie, eetstoornis, burn-out, … De recente lezingen over drugsverslaving, gameverslaving en alzheimer brachten  
steevast veel aanwezigen op de been. Een helder signaal, toch? 

Vacatures gezocht 
Mensen in armoede begeleiden naar tewerkstelling is 
een uitdaging. Het OCMW van Buggenhout zet sterk in 
op activering. 

Een belangrijk punt is om zoveel mogelijk rekening te 
houden met de talenten en wensen van de werkzoeken-
den. Daarnaast is het OCMW ook steeds op zoek naar 
goede tewerkstellingslocaties. 

Om vanuit het OCMW voldoende informatie en on-
dersteuning aan te bieden bij de zoektocht naar werk, 
suggereert de N-VA om samen met andere gemeentes 
een cursus ‘op zoek naar werk’ te organiseren. 

Huiswerkbegeleiding 
voor anderstalige 
kinderen 
De N-VA is trots op al onze gemeentediensten!  
Toch springen projecten zoals De Taalkom, Slaatje 
Praatje & de Vrijetijdspas eruit. 

  Slaatje Praatje is de sociale kruidenier die om de  
veertien dagen langs komt op de OCMW-campus, 
waar mensen (begeleid door het OCMW) gezonde 
voeding kopen aan een betaalbare prijs. Het project 
gaat ook de voedselverspilling tegen. 

  De Taalkom bestaat uit vrijwilligers die lesgeven aan 
anderstalige inwoners van Buggenhout. Recent  
hebben ze hun engagement tot een hoger niveau 
gebracht. Nu bieden ze ook huiswerkbegeleiding aan 
anderstalige kinderen aan. Daarnaast bundelt de  
bibliotheek de verhalen van enkele vluchtelingen die 
via Taalkom Nederlandse lessen hebben gekregen.

  Huiswerkbegeleiding kan een grote meerwaarde  
bieden! Voor de N-VA mag deze begeleiding ook  
aangeboden worden aan kansarme kinderen en  
anderstaligen. Vrijwilligers mogen zich altijd  
aanbieden via bibliotheek@buggenhout.be.

Sociale 
Zaken
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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.

Wie is de nieuwe voorzitter van de Welzijnsraad?
(tip: lees ons krantje goed)

Stuur voor 15 maart 2018 uw antwoord door via e-mail naar  
els.cools@n-va.be met als onderwerp ‘Prijsvraag’. 
Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer. 

Oplossing vorige prijsvraag: 
Reinhart Cromphout is onze nieuwe boswachter.

Proficiat M-C Collier u wint de cadeaubon!

Doe mee en win!

Bestuurslid in de kijker:  
Herman Meganck
Waarom ben je politiek actief?
Ik wil bouwen aan onze lokale ge-
meenschap. Mijn doel is om iedereen 
mee te krijgen. Er leven nog te veel 
mensen in armoede, ook bij ons. 
Als zelfstandige kom ik in contact 
met heel veel mensen. Ik sta ervan 
versteld in welke omstandigheden 
sommigen noodgedwongen leven. Ik 
wil hen helpen aan te sluiten bij de 
rest van de samenleving.
 

Wat doe je in het dagelijkse 
leven?
Ik ben zelfstandige dakwerker. Ik 
werk zowel dichtbij huis als in de 
ruime omstreken.Ik groeide op in 
Gijzegem. Mijn ouders waren kleine 
boeren. Ik ben gelukkig  
getrouwd en vader van vier kinderen. 
Sinds 2012 wonen mijn gezin en ik in 
Buggenhout.

Waarom kies je voor N-VA Buggenhout?
Het was voor mij al snel duidelijk welke politieke partij dezelfde 
koers volgde als mijn ideeën. Via buren kwamen we in contact met 
gemeenteraadsvoorzitter Jean-Pierre Willems. Na enkele jaren 
als passief lid wilde ik actiever betrokken worden bij de lokale 
politiek. Leefmilieu en Algemeen Beleid vind ik het boeiendst. We 
moeten onze eigen landbouw zo veel mogelijk stimuleren. Ik wil 
iets doen tegen de wateroverlast waarmee we steeds meer te ma-
ken krijgen. Ook veiligheid vind ik belangrijk. Ik wil mijn steentje 
bijdragen waar ik kan, zodat wij Buggenhout in de toekomst nog 
beter kunnen maken.

  Papa van 4

  Zelfstandig  
Dakwerker

  Paardenliefhebber

Wist je dat ...
  alle trage wegen 

een naambordje 
krijgen? Dankzij het 
Tragewegenplan van onze 
schepen Wim Mommaers 
geniet Buggenhout van 
een subsidie voor alvast 
vijftig bordjes. 

  ons bestuurslid Ginette Van der Plas vanaf 1 februari 
postbode wordt te Buggenhout?

  de verkoop van bouw-
gronden Pennekens 
gestart is, en op de site al 
een bedrijvigheid heerst 
met bulldozers en tonnen 
aarde?

  dat Ward Vranken, onze 
voorzitter, ook voorzitter 
van de Welzijnsraad geworden is?

  dat de gemeente 
overschakelt op LED-
verlichting en 1 896 
straatlampen gaat 
vervangen? Hierdoor 
zal de energiefactuur 
dalen en is er minder 
lichtvervuiling. 

  dat de politiezone een ANPR-camera aankoopt? Zo’n 
ANPR-camera kan nummerplaten herkennen. Geseinde 
voertuigen kunnen snel uit het verkeer gehaald worden.

  dat er op 17 maart een atelierroute doorgaat waar 
jeugdhuis Bobo aan deelneemt (een organisatie van de 
kunstraad)?

  dat slakken tussen de bloemen binnenkort de 
Opdorpse Dries nog meer kleur gaan geven?

  Buggenhouts eerste publieke, elektrische laadpaal 
een feit is? U vindt de laadpaal op de parking van De 
Pit. Vanaf dit jaar komen er laadpalen bij. 



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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