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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 6 mei en in uw brievenbus bezorgd door uw postbode. 

N-VA wil steunmaatregelen voor handelaars en verenigingen
Nu we de coronamaatregelen stilaan  
afbouwen, is het dringend tijd om als  
gemeente een relanceplan te lanceren voor 
de tijd na corona. We merken dat ver-
schillende verenigingen en handelaars het 
water aan de lippen staat. Zonder extra 
lokale steun overleven zij niet. We stellen 
vast dat het gemeentebestuur nog geen 
plan heeft. Met de N-VA stellen we voor 
onmiddellijk van start te gaan met een 
noodplan om de Buggenhoutse hande-
laars en verenigingen te ondersteunen:

Ondersteuning verenigingen
•  We ontwikkelen een verenigingenfonds 

voor dringende financiële ondersteuning 
van verenigingen die hun kosten zien 
stijgen en hun inkomsten uit eetfestijnen 
en dergelijke zien wegvallen.

•  Kosteloze annulering van reservaties van 
gemeentelijke infrastructuur. Betaalde 

reservaties voor evenementen die niet 
doorgaan, betaalt de gemeente meteen 
terug.

Relance van de economie
•  We voorzien een cadeaubon van 10 euro 

per inwoner voor gebruik bij onze lokale 
handelaars. Dat koppelen we aan een 
‘Koop lokaal’-actie via de gemeentelijke 
website en het infoblad.

•  We maken werk van een uniek aan-
spreekpunt bij de gemeentelijke diensten 
voor handelaars met vragen. We  
organiseren ook overleg met alle  
middenstandsorganisaties voor een 
relanceplan van de lokale handel.

•  We creëren een noodfonds, bovenop  
de Vlaamse hinderpremie, voor horeca 
en handelaars die hun winkel nood- 
gedwongen moesten sluiten.

Blijvende aandacht voor het welzijn 
van onze inwoners
•  We zetten een ‘babbellijn’ op met  

vrijwilligers voor mensen die nood  
hebben aan sociaal contact.

•  Het gemeentebestuur moet tijdens 
uitzonderlijke tijden durven investeren. 
Naast het bespaarde geld uit activiteiten 
die niet doorgaan, moet het bestuur ook 
extra middelen vrijmaken.

Fractievoorzitter Wim 
Mommaers: “De N-VA wil 
constructief meewerken 
aan de relance van onze 
gemeente. Hopelijk wil 
het gemeentebestuur 
luisteren naar onze 
constructieve voorstel-
len. Samen kunnen we 
de crisis aan.”
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N-VA Buggenhout koopt lokaal, u ook?
Voor onze handelaars is het coronavirus een grote uitdaging. Vele handelaars moesten sluiten en verliezen daardoor belangrijke 
inkomsten.

Dat betekent niet dat we onze lokale handelaars ondertussen in de 
steek moeten laten. De voorbije weken gingen we massaal winkelen 
bij onze Buggenhoutse handelaars. Het viel telkens in de smaak en 
ook de handelaars waren blij met onze extra inspanningen. U vindt 
de volledige lijst van handelaars op: www.buggenhout.be/buggen-
hout-steunt.

Ook na de coronacrisis
Ook u kocht meer lokaal de afgelopen weken. Die trend moeten we 
ook na de coronacrisis doortrekken. Alleen zo helpen we onze lokale 
handelaars er helemaal bovenop en bruist Buggenhout weer volop.

OVAM koopt Buggenhoutse Alvatsite
De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, beter gekend als OVAM, koopt de Buggenhoutse Alvatsite. Door de aankoop 
komt er een einde aan het onduidelijke eigendomsstatuut. De sanering van een van de meest vervuilde sites van Vlaanderen 
maakt zo een doorstart.

OVAM wil graag de grootste onveiligheden zo snel mogelijk wegwerken. 
Daarom sloopt ze de gebouwen en bovengrondse constructies. Daarnaast 
brengt een nieuw beschrijvend bodemonderzoek in kaart waar de groot-
ste vervuiling zich momenteel situeert. Pas in een volgende fase vindt de 
sanering en herontwikkeling plaats.

Kmo-zone stapje dichterbij
Gemeenteraadslid Ward Vranken is verheugd met het nieuws: “Dat 
OVAM met de aankoop de gebouwen, asbestdaken en de symbolische 
schouw sloopt, is uiteraard toe te juichen. Bovendien is nu ook zeker dat 
OVAM instaat voor het afsluiten van het terrein, iets waar al maanden 
onduidelijkheid over was. Het uiteindelijke doel om op de site een duur-
zame Kmo-zone te realiseren, komt weer een stapje dichterbij”, zegt Ward 
Vranken.

 Ook na de coronacrisis moeten we onze lokale handelaars 
blijven steunen.

 De sanering van een van de meest vervuilde sites van 
Vlaanderen komt eindelijk in zicht.

Sporen naar het 
verleden van onze 
gemeente
Het gemeentebestuur voorziet een 
nieuwe asfaltlaag aan de stationsomge-
ving. Dat is een hele verbetering maar 
zorgt er ook voor dat een van de oude 
sporen aan het postkantoor verdwijnt.

Ze zijn vandaag niet langer van nut 
maar maken wel een belangrijk on-
derdeel uit van het erfgoed van onze 
gemeente. Raadslid Ward Vranken 
herinnert u graag aan deze historische 

spoorlijn. Zo zijn de sporen bij het post-
kantoor restanten van een aftakking van 
de spoorlijn naar de maalderij Seghers.

Maalderij en melkerij
De familie Seghers pachtte omstreeks 
1800 de Weiveldmolen van de groot-
grondbezitters de Merode. In de loop 
van de volgende decennia startten ze 
hun eigen maalderij achteraan in de 
Kloosterstraat, nabij het klooster.

Het complex omvatte het gebied tussen 
de Kloosterstraat en de Stationsstraat. 
Een smal steegje, de huidige voetweg, 
verbond beide straten. In de volksmond 
was het gekend als het ‘strontstraatje’, 

wat beter de realiteit weergaf. De mel-
kerij was gelegen achteraan de Stations-
straat en startte omstreeks 1910. Ze was 
actief tot de Tweede Wereldoorlog, toen 
ze door de Duitsers werd stilgelegd. Na 
de oorlog is ze niet meer heropgestart.
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   pleit voor een gemeentelijke fuifbox. Ze stelt voor 
om daar ook een alcoholtester in te steken.

   stelt voor om bij de instap in de Uitpas meteen uit te 
breiden richting onderwijs. Zo kunnen kinderen aan 
kansentarief deelnemen aan alle extra te betalen 
verplichte schoolactiviteiten, zoals schooluitstappen.

   haalt haar slag thuis met de erkenning van de 
Europese handicapkaart door de gemeente.

   trok samen met Sylva Bogaerts aan de alarmbel  
over de kwaliteit van de Finse piste en het  
kunstgrasterrein op sportsite De Pit. Ondertussen 
deed het gemeentebestuur al inspanningen om de 
kwaliteit van de Finse piste te verbeteren.

   stelde voor om bij de tractorsluis in de Reigersweg 
een lichtpunt en betere signalisatie te plaatsen om 
ongevallen te vermijden. Daarnaast pleit hij ervoor 
om van de nabijgelegen Monnikenweg en Heibos 
fietsstraten te maken. 

   verdedigde het mobiliteitsvoorstel van de buurt 
Meir-Putweg om de verkeerschaos tijdens normale 
schooldagen aan te pakken. De meerderheid heeft 
weinig oren naar het voorstel.

   wijst op de noodzaak van betere voetpaden en 
fietspaden in de Stenenstraat. Hij vindt het onbegrij-
pelijk dat het gemeenbestuur dat niet in zijn plannen 
opneemt.

   betreurt dat de gemeente het belangrijke fietspad in 
de Kalkenstraat, richting academie, niet aanpakt. 
Jan blijft dit aankaarten.

   verzet zich tegen de extra afvalbelasting die thuiscomposteerders krijgen voorgeschoteld.  
Elke Buggenhoutse inwoner betaalt verplicht mee voor de GFT-bak.

   pleit voor een Buggenhoutse kringloopwinkel om zowel koopjes te doen als bepaalde zaken te laten 
repareren tijdens een repaircafé.

   stelde voor om de gratis PMD-zakken van 120 liter, die momenteel alleen voor scholen zijn  
voorbehouden, ook ter beschikking te stellen aan (sport)verenigingen. Hij kon de meerderheid overtuigen.

Wij hopen dat u gezond bent en blijft en de bijzondere coronatijden goed doormaakt. Ook politiek zijn het bijzondere tijden. 
Onze mandatarissen zitten niet stil, ook niet tijdens de coronacrisis. Vaak werken we goede voorstellen uit, soms realiseren we 
die en spijtig genoeg moeten we ons ook verzetten tegen verkeerde beslissingen van het gemeentebestuur. Een overzicht.

Wij zitten politiek niet stil, ook niet tijdens de coronacrisis

Jean-Pierre Willems

Jan Jacobs

Ward Vranken

Sylva Bogaerts

Wim Mommaers
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#IKREDLEVENS

Red levens en doe
check · check · check

VRAGEN OVER 
CORONA?
surf naar www.info-coronavirus.be 
of bel 0800 14 689.

Tijdens de coronacrisis kan iedereen het verschil maken. Door 
de richtlijnen strikt op te volgen en door simpelweg thuis te 

blijven. Zo zorgen we er samen voor dat ook in deze moeilijke 
tijden iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft nemen.

Ik blijf thuis en 
was regelmatig 

mijn handen.

Ik hou met ouderen 
alleen digitaal of 

telefonisch contact.

Ik hou 1,5 meter 
afstand als ik echt 
buiten moet zijn.

“Als Vlaamse overheid roepen 
we op tot burgerzin. Als iedereen 
de richtlijnen strikt en correct 
naleeft, kunnen we samen deze 
crisis het hoofd bieden en 
kunnen we het coronavirus 
verslaan.”

Jan Jambon, 
minister-president

014229


