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Sociale kavels niet zo sociaal
De prijzen van de gronden van het project Pen-
nekes zijn allesbehalve sociaal.

Koop bij ons in Buggenhout
In juni lanceerde het Vlaams Belang een cam-
pagne ter promotie van de lokale middenstand. 

Interview met onze lijsttrekker
Raadslid Steven Creyelman is voor de tweede 
keer op rij lijsttrekker voor het Vlaams Belang.
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BUGGENHOUT
ONZE GEMEENTE

VIND ONS LEUK OP FACEBOOK
facebook.com/VBBuggenhout
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In Buggenhout pakt de meerder-
heid van NCD, Open VLD en N-VA 
graag uit met projecten voor sociale 
woningbouw. Zo werd het project  
Pennekes aan het kerkhof in Op-
stal voorgesteld als één van dé 
voorbeelden van hun sociaal be-
leid. De vraag is echter hoe sociaal 
die projecten werkelijk zijn.

De 21 bouwgronden die poten-
tiële kopers moet toelaten hun ei-
gen woning te bouwen, werden 
pas zes jaar na de aankondiging 

opengesteld voor verkoop aan een 
kostprijs waar elke normale bur-
ger zich openlijk vragen bij stelt. 
Zo loopt de prijs van de kavels al 
snel op tot 350 euro per vierkante 
meter.

Sociaal?

U kan zich samen met ons de vraag 
stellen waarom er werd gewacht 
tot de prijs van de bouwgronden 
zo hoog werd en of er sprake is 
van speculatie. Feit is dat er nog 

nauwelijks sprake kan zijn van een 
‘sociaal’ project. Gegeven de prij-
zen, is het dan ook niet verwonder-
lijk dat de verkoop vierkant draait 
en dat er van de 21 kavels amper 
een handvol zijn toegewezen.

Notaris: gedwongen keuze

Bijkomend kunnen er ook vra-
gen worden gesteld bij bepaalde 
praktijken van de sociale huis-
vestingsmaatschappij. ‘Volkswel-
zijn’ dwingt de kandidaat-kopers 
immers om een notaris te kiezen, 
daar waar bij andere sociale huis-
vestingsmaatschappijen de ver-
koopakte wordt verleden bij een 
ambtenaar van de Vlaamse Ge-
meenschap. 

Het verschil? Enke-
le duizenden euro’s 
in de zak van de 
notaris. Begrijpe 
wie begrijpen kan.

Albert Van Nuffel

WOEKERPRIJZEN VOOR DE SOCIALE KAVELS IN PENNEKES

Zonnepanelen verboden

Ook voor de privé-projecten 
maakt de huidige meerder-
heid van NCD, Open VLD en 
N-VA het moeilijk. Zo mogen 
er in de verkaveling aan de 
Maricolenweg geen zonne-
panelen worden geplaatst. 
Groen Buggenhout, zei u? 

Brandveiligheid scholen

De tussenkomst van het 
Vlaams Belang over de brand-
veiligheid in de Buggenhoutse 
scholen werd in 2017 door 
N-VA-schepen Mommaers af-
gedaan als ‘paniekzaaierij’. 
Een jaar later zijn de gevraag-
de maatregelen, brandtrap in-
cluis, een feit. Zo ziet u maar. 
Een stem voor het Vlaams Be-
lang is een nuttige stem!

CAMERA’S VOOR DE POLITIE

Even geleden trad de zogenaam-
de nieuwe Camerawet in voege. 
Voor het Vlaams Belang het sein 
om op de politieraad een voorstel 
in te dienen om de politiediensten 
in de zone Buggenhout-Lebbeke uit 
te rusten met camera’s die ze zowel 
op hun lichaam als in hun dienst-
voertuig kunnen gebruiken.

“De voordelen van zo’n camera’s 
liggen voor de hand”, zegt poli-
tieraadslid Steven Creyelman, “Zo 
kunnen interventies eenvoudig op 
beeld worden vastgelegd, wat 

klaarheid kan helpen scheppen bij 
betwistingen over het optreden van 
de politiediensten. Het recente en 
spijtige voorval met de tweejarige 
peuter Mawda is een bijzonder 
duidelijk voorbeeld van het nut van 
dergelijke systemen.”

Lebbeeks burgemeester en voor-
zitter van de politieraad François 
Saeys stond alvast positief tegen-
over het voorstel en gaf aan om 
na het nodige onderzoek, in sa-
menwerking met andere zones, tot 
de aankoop van 
dergelijke came-
ra’s over te gaan. 
Het Vlaams Belang 
volgt een en ander 
voor u op.

Joris Verhaegen



Parkeerbeleid?
Tijdens de jong-
ste verkeers-
commissie deed 
zich een bijzon-
der feit voor. De 
politiediensten 
vroegen immers 

expliciet om duidelijkheid én voor-
al eenduidigheid inzake het par-
keerbeleid in Buggenhout. 

Samen met heel wat Buggenhoute-
naren vroeg de politie zich immers 
terecht af waarom in de ene straat 
op het vlak van parkeren niet kan 
wat in andere straten wel kan. Ge-
lijkaardige situaties worden ver-
schillend behandeld. Voor Vlaams 
Belang is dit onaanvaardbaar.

Het Vlaams Belang pleit dan ook 
voor een doordacht, duidelijk en 
eenvormig parkeerbeleid. 

Mobiliteitsplan
Onder andere dit gebrek aan  
eenduidigheid en visie op het vlak 
van parkeerbeleid zorgde ervoor 
dat Vlaams Belang zich  tijdens 
de gemeenteraad onthield bij de 
stemming over het mobiliteitsplan. 
Een bovendien goed geargumen-
teerde onthouding én geen tegen-
stem, zoals voorzitter van de ge-
meenteraad Jean-Pierre Willems 
(N-VA) op Facebook beweerde. 
Hij vergat zelfs de naam van ons 
raadslid Steven Creyelman en stel-
de dat ons raadslid tegen zowat 
alles stemt. Vanzelfsprekend een 
bewuste leugen. Meer woorden 
maken we daar niet aan vuil.

Begrip
Het Vlaams Belang wil echter be-
grip vragen voor het Buggenhout-
se N-VA-kopstuk. Het is natuur-
lijk moeilijk om de naam en het 
stemgedrag van een Vlaams Be-
lang-raadslid te onthouden dat tij-
dens deze legislatuur alleen al om 
en bij de 120 eigen punten aan 
de agenda van de gemeenteraad 
toevoegde en zo mogelijk een 
veelvoud daarvan aan tussenkom-
sten hield op de vaste agenda. 

Na de heraanleg van de Kasteel-
straat -toch alweer even geleden- 
werd tijdens de gemeenteraad 
door  het Vlaams Belang gewezen 
op de verkeersonveilige situatie 
waarbij er vanuit Leemputten een 
voorrang bestond op de Kasteel-
straat.

De gemeenteraad schaarde zich 
achter deze vaststelling en besloot 
in te gaan op het voorstel om de 
voorrangsregeling te wijzigen door 
de nodige signalisatie en wegbe-
schildering aan te brengen. De 
verkeersborden werden voorzien, 
maar de wegbeschildering liet ech-
ter op zich wachten. Een nieuwe 
tussenkomst van het Vlaams Belang 
bracht daar verandering in.

LEEMPUTTEN

In een ver verleden wees het 
Vlaams Belang de Buggenhout-
se meerderheid op het gebrekkig 
groenonderhoud in het Lentepark. 

Bevoegd schepen Geert Hermans 
beloofde toen beterschap en sloot 
zich aan bij de vaststelling van het 
Vlaams Belang dat het niet tot de 
taak van de bewoners hoort om 
onder meer de voetpaden proper, 
veilig en dus vrij van begroeiing te 

houden. Het Vlaams Belang werd 
recent echter opnieuw door enkele 
bewoners gecontacteerd omdat het 
groenonderhoud in het Lentepark 
opnieuw te wensen overliet. 

Schepen Geert Hermans beloofde 
om een en ander in het Lentepark 
zo snel mogelijk in orde te bren-
gen, samen met de andere door 
het Vlaamse Belang aangehaalde 
problemen inzake groenonder-
houd in onder andere de Meir, het 
ruiterpad, Ten Hove, Elzendreef, 
Brielpark, Linden-
dreef, de buurt 
van de sporthal en 
het fietspad van 
de Potaardestraat 
naar de Molen-
straat.

Tamara Lauvrijs

GROENONDERHOUD

GEBREKKIG GROENONDERHOUD

Het Vlaams Belang kreeg niet zo 
lang geleden een melding van 
sluikstorten in de Visgracht binnen.

Gemeenteraadslid Steven Creyel-
man ging onmiddellijk polshoogte 
nemen en stelde vast dat het om 
een dertigtal van de  vroeger veel-
gebruikte asbestgolfplaten ging. 
“Het is een regelrechte schande 
dat mensen zomaar hun bouwafval 
in de beek dumpen”, aldus Steven 
Creyelman. “Zeker wanneer men 
weet dat er asbest is in verwerkt 
en zo dus potentieel speelt met de 
gezondheid van voorbijgangers en 
spelende kinderen.” Kort daarop 
werd het sluikstort opgeruimd.

ASBESTSLUIKSTORT



Brandweerkazerne 

Eerder dit jaar ging het licht op 
groen voor een nieuwe brandweer-
kazerne in de Kerkhofstraat. Van-
zelfsprekend fantastisch nieuws 
voor Buggenhout en ons korps 
van vrijwillige brandweerlui.

Al even vanzelfsprekend proberen 
bepaalde partijen in hun verkie-
zingspropaganda die pluim op 
hun hoed te steken. En dat terwijl 
de tussenkomst van het Vlaams 
Belang in februari 2014 het dos-
sier om een nieuwe kazerne te 
bouwen terug op de agenda zet-
te, maar door de voltallige meer-
derheid, N-VA incluis, als onrea-
listisch werd afgedaan. Wedden 
dat ze elkaar binnen afzienbare 
tijd verdringen om het lintje door 
te knippen?

Koop bij ons
Handelskernversterkende en -on-
dersteunende maatregelen zijn 
een must als we met Buggenhout 
een hoopvolle toekomst tegemoet 
willen varen.

Ons Buggenhout moet dan ook als 
winkelvriendelijke gemeente wor-
den gepromoot om mensen aan te 
zetten lokaal te winkelen. De kwa-
liteit en de dienstverlening die u in 
Buggenhout krijgt, krijgt u immers 
nergens anders.

Vandaar dat het Vlaams Belang 
de daad bij het woord voegde 
en de campagne ‘Koop bij ons in 
Buggenhout’ lanceerde. De win-
naars van de actie mochten op 
onze kosten gaan winkelen bij 
onze  Buggenhoutse middenstand.

Raadslid Steven Creyelman 
trekt in oktober van dit jaar 
onze lijst voor de gemeente-
raadsverkiezingen.  We stel-
den hem enkele vragen.

U bent opnieuw lijsttrekker. Een 
logische keuze voor het werk dat 
u leverde binnen en buiten de ge-
meenteraad?

Vanzelfsprekend ben ik ons bestuur 
en onze leden heel erg dankbaar 
voor het vertrouwen en beschouw 
ik het als een teken van apprecia-
tie voor mijn inzet. Maar het is be-
langrijk niet te vergeten dat er een 
ploeg van hardwerkende mensen 
achter mij staat zonder wie dit al-
lemaal niet mogelijk zou zijn. Om 
nog maar te zwijgen van de steun 
die we van de bevolking krijgen.

Over de Buggenhoutenaren ge-
sproken. Er wordt wel eens ge-
zegd dat u de juiste politicus in de 
verkeerde partij bent ...

Ik kan alvast duidelijk zijn over 
het feit dat ik absoluut niet in de 
verkeerde partij zit. Als je ziet wat  
het Vlaams Belang hier al vanuit 
de oppositie heeft gerealiseerd, 
kan je toch moeilijk spreken van 
de ‘verkeerde partij’. Stel je eens 
voor dat we mee zouden besturen, 
dan kan er nog zoveel meer.

Wat is dat trouwens, ‘de verkeerde 
partij’? Is het misschien beter de 
zogenaamd ‘verkeerde mensen’ 
in de zogenaamd ‘juiste partij’ te 
hebben? Ik denk van niet.

Als je een goed gevoel bij een 
politicus hebt, dan maakt het niet 
uit in welke partij hij zit. Een par-
tij is niets meer of minder dan een 
groep van mensen die een be-
paalde visie hebben. Mensen 
maken een partij en dus maken 
de juiste mensen de juiste poli-
tieke partij. 

Op wie zou u dan stem-
men?

Als ik niet in de po-
litiek zou zitten, zou 

ik zonder twijfel op iemand stem-
men waarvan ik vind dat hij of 
zij mijn vertrouwen waard is. Van 
welke partij dan ook. Dat laatste is 
immers van ondergeschikte orde.

Hoe zijn de vooruitzichten voor het 
Vlaams Belang in oktober?

Goed. Ik ben ervan overtuigd dat 
ons vele werk niet onder de radar 
is gebleven en dat de Buggenhou-
tenaren dat zullen laten blijken in 
hun stemgedrag. Wij zijn immers 
de énige garantie op échte veran-
dering. 

Is het Vlaams Belang er klaar 
voor?

Zonder enige twijfel. We zijn klaar 
om een degelijk beleid voor deze 
gemeente mee te helpen uitstip-
pelen en zodoende 
een toekomst te 
bieden aan 
alle mensen 
die hun lot 
aan onze 
gemeente 
willen ver-
binden. 

Wij zijn een 
betrouwbare 
partner voor 
een goed be-
stuur. Zoveel is 
duidelijk.

INTERVIEW MET ONZE LIJSTTREKKER

BUGGENHOUT ONZE GEMEENTESteven CREYELMANLijsttrekker


