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VLAAMS BELANG

Bijna  twee en een half jaar zwaait 
CD&V in onze gemeente de scepter. 
Het enthousiasme over de wissel van 
de macht met NCD is ondertussen bij 
de meeste Buggenhoutenaren al even 
weggeëbt. 
 
Na een kuur van 18 jaar in oppositie 
werd de Buggenhoutse CD&V door 
de kiezer met 45% van de stemmen 
aan een absolute meerderheid in 
zetels geholpen. Mag dan worden 
verwacht dat alles in een tijdspanne 
van net nog geen 30 maanden een 
radicale ommekeer heeft gekend? 
Eerlijkheidshalve misschien niet. Maar 
de marsrichting is ingezet. 
 
Visie 
 
Wat u samen met het Vlaams Belang kan 
vaststellen, is dat er nauwelijks sprake 
is van enige visie, laat staan van een 
totaalvisie. Het Buggenhoutse beleid is 
verworden tot een lappendeken van 
maatregelen die een zekere goede 
wil bij de bevolking moet creëren. Een 
likje verf hier, een laagje asfalt daar. 
En dat is het dan. Spijtig genoeg. 
 
We nemen het mee

De frustratie groeit niet enkel bij 
de bevolking, maar ook op de 
oppositiebanken. Niet zozeer omdat 
de CD&V ervoor koos om alleen te 
besturen, maar vooral omdat goede en 
constructieve voorstellen beantwoord 
worden met nietszeggende zinsneden 
als “we nemen het mee” of “we zijn 
ermee bezig”. 

Over waar het met onze gemeente 
heen moet, lijkt de Buggenhoutse 
CD&V geen flauw idee te hebben. 
Met een beetje zin voor overdrijving 
zouden we een en ander kunnen 
vergelijken met een stuurman die wel 
aan het roer staat, maar geen flauw 
idee heeft waar hij heen vaart. 

En dat is absoluut geen leedvermaak. 
Integendeel. Want Buggenhout is ook 
uw schip. Ook ons schip. 

Quo vadis, CD&V?

QUO VADIS?
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Overtuigd van de noodzaak van een sterk Vlaams Belang? Steek je handen dan vandaag nog uit de mouwen 
en bouw mee aan de enige partij die wil dat Vlaanderen ook Vlaanderen blijft. Door hieronder je gegevens in te 
vullen, kan je misschien binnenkort je ideeën, dromen en inzichten voor onze gemeente omzetten in de praktijk.

Ja, ik wil:
O   Lid worden van het Vlaams Belang O   Een gratis infopakket

Naam: ......................................................................................................   O Man   O Vrouw
Straat: ............................................................................................. Nr.: ................................
Postcode:  .................................  Gemeente:  ............................................................................
Tel.: ......................................................................   Geb.datum:...............................................
E-post: ......................................................................................................................................

Conform de wetgeving worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder contact wenst. Dit 
kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of via info@vlaamsbelang.org. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

Op amper 
30 jaar tijd 
is het aan-
tal inwoners 
van onze ge-
meente dat 

niet onze nationaliteit heeft meer 
dan verviervoudigd. Daarmee 
maken niet-Belgen bijna 30% uit 
in de aangroei van de Buggen-
houtse bevolking sinds 1990. 
Eenzelfde evolutie doet zich voor 
bij  de geboortenationaliteit. Al-
dus het Rapport Nationaliteit en 
Herkomst van de interprovinciale 
werking Data & Analyse.

Wanneer de analyse op de herkomst  
van de Buggenhoutse bevolking wordt 
toegepast, wordt er een nog genuan-
ceerder beeld van de ‘bron’ van de aan-
groei van de Buggenhoutse bevolking 
verkregen. Zo blijkt het aandeel van het 
aantal mensen van vreemde herkomst in 
de Buggenhoutse bevolking sinds 1990 

van amper 1,50% naar meer dan 9% 
in 2020 te zijn gestegen. Concreet bete-
kent dit zelfs dat zij verantwoordelijk zijn 
voor maar liefst 85,53% van de totale 
aangroei van de bevolking in de bosge-
meente over dezelfde periode. 

“Natuurlijk zitten daar ook een aan-
tal EU-burgers bij, maar het is wel een 
duidelijk teken aan de wand dat onze 
bevolking langzaam maar zeker veran-
derd”, zegt Cindy De Vliegher (lid van 
de BCSD) “Het zal dus een zekere waak-
zaamheid vereisen om het unieke karak-
ter van onze gemeente te bewaren. Wie 
zich aanpast, is welkom, maar voor wie 
dat niet wil, is er hier geen plaats.”

Concrete maatregelen

Het is dan ook in dat kader dat het 
Vlaams Belang een aantal concrete maat-
regelen voorstelt. Zo bepleit het Vlaams 
Belang -net zoals in de rest van Vlaan-
deren- onder meer een verplichte inbur-
geringscursus met resultaatsverbintenis, 

het optrekken van de retributie op de 
vreemdelingenkaart naar het wettelijke 
maximum en de uitdrukkelijke voorrang 
voor eigen inwoners van de gemeente in 
de sociale huisvesting.

Controle is noodzakelijk

Voor wat betreft sociale huisvesting be-
pleit het Vlaams Belang bovendien ook 
een actieve controle op onroerende ei-
gendommen in het buitenland. De soci-
ale huurwetgeving stelt immers dat soci-
ale huurders geen onroerende eigendom 
mogen bezitten. Eigendommen in ons 
land worden weliswaar door de belas-
tingadministratie gecontroleerd, maar 
voor onroerende eigendommen in het 
buitenland is die controle er niet of nau-
welijks. Het is immers voldoende dat de 
kandidaat-huurder op erewoord verklaart 
dat hij of zij geen onroerende goederen 
bezit. Bovendien weigeren een aantal 
niet-Europese landen van herkomst om 
aan die controle mee te werken. Voor het 
Vlaams Belang is dat onaanvaardbaar.

Weet u het nog? Begin vorig jaar 
maakte de CD&V-meerderheid de 
Dammekensstraat enkel toegan-
kelijk voor plaatselijk verkeer? 
Wie bedenkt zoiets? Dat vroeg ook 
het Vlaams Belang zich af.

“We werden werkelijk overspoeld met 
klachten over dat plaatselijk verkeer in de 
Dammekensstraat”, zegt ons raadslid Joris 
Verhaegen. “Deze beslissing tartte elke 
logica en sloot de meest natuurlijke weg 
van Opstal naar Dendermonde af. En het 

argument dat de Dammekensstraat niet 
geschikt is voor doorgaand verkeer, is een 
non-argument.”

Raadslid Verhaegen bleef dan ook niet bij 
de pakken zitten en kaartte de problema-
tiek -gewapend met heel wat buurtprotest- 
aan tijdens tal van gemeenteraden.

Met resultaat, want uiteindelijk plooide 
de CD&V-meerderheid voor het gezond 
verstand en werd het plaatselijk verkeer in 
Dammekensstraat opgeheven.

Aantal niet-Belgen maal vier

Dammekensstraat voor iedereen

Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of info@vlaamsbelang.org of 02 219 60 09



INTERESSE?
Neem contact op met de politie via 
052/46.83.83 om mee te werken 
aan een BIN in jouw buurt.

Het was niemand anders dan 
gemeenteraadslid Anny Crick 
die voorstelde om de troosteloze 
nutskasten onder handen te ne-
men. Ons meest creatieve raads-
lid Stef Buys nam de handschoen 
op en ging aan het werk. Twee 
jaar later is hij zonder twijfel de 
meeste gevraagde kunstenaar 
van onze gemeente. Ondertus-
sen volgden andere Buggenhout-
se kunstenaars zijn voorbeeld.

Geef toe. Die grijze nutskasten, meest-
al ook nog slecht onderhouden, zijn 
niet meteen de meest aangename 
blik in het straatbeeld. Dat  vond ook  
gemeenteraadslid Anny Crick toen ze 
tijdens de gemeenteraad van april 
2019 voorstelde om die troosteloze kas-
ten op te laten fleuren door kunstenaars 
uit onze gemeente. Het voorstel werd 
door de gemeenteraad goedgekeurd.

En dat was meteen het signaal voor Stef 
Buys, zonder enige twijfel het meest 
creatieve raadslid van de Buggenhout-
se gemeenteraad, om aan de slag te 
gaan. "Eigenlijk begon ik er toch met 
een klein hartje aan", geeft hij toe. "Ik 
wist immers niet hoe de mensen zouden 
reageren, maar dat blijkt allemaal reu-
zengoed mee te vallen. De reacties zijn 
werkelijk schitterend."

Dat de Buggenhoutenaren de verfraai-
de nutskasten heel erg op prijs stellen, is 
zacht uitgedrukt. "Ik weet eerlijk gezegd 
niet meer waar eerst te beginnen", zegt 
Stef Buys. "Telkens ik ergens aan een 
nutskast bezig ben, springen de mensen 
van hun fiets of stappen ze zelfs uit hun 
auto om te vragen of ik ook de kast in 

hun buurt wil opfleuren. Dat is toch een 
goed teken, niet?!" 

Gegeven het typisch Vlaamse weer en het 
feit dat Stef maar twee handen heeft, is het 
eigenlijk een klein wonder dat hij erin slaag-
de om al meer dan dertig nutskasten van 
zijn kunst te voorzien. We kunnen dus al-
leen maar uw geduld vragen. De nutskast in 
jouw buurt komt ook aan de beurt, maar we 
hebben spijtig genoeg maar één Stef Buys.

Een buurtinformatienetwerk 
(BIN) is een samenwerkingsver-
band tussen de gemeentelijke 
overheid, de politie en de in-
woners uit een bepaalde buurt 
met het oog op onder meer het 
verhogen van het veiligheidsge-
voel, criminaliteitspreventie en 
het versterken van de samen-
werking in een buurt. 

Bij buurtinformatienetwerken wordt 
dikwijls enkel gedacht aan woningin-
braken, maar een BIN is meer dan dat. 
Het is de bedoeling om in een buurt 
een veiligere en betere leefomgeving 
te creëren en de burger aan te moedi-
gen ook andere vormen van criminali-
teit of overlast te melden. Het Vlaams 
Belang denkt daarbij bijvoorbeeld aan 

sluikstorten, vandalisme en diefstal. 

Het was ons gemeenteraadslid Joris Ver-
haegen die als eerste tijdens deze legis-
latuur opperde dat de nodige stappen 
moesten worden genomen om de op-
richting van buurtinformatienetwerken 
mogelijk te maken. Zijn voorstel werd 
op de gemeenteraad goedgekeurd en 

sindsdien volgt hij het dossier nauwge-
zet op. 

"Dat andere partijen nu de pluimen op 
hun hoed proberen te steken, sterkt mij 
alleen in de overtuiging dat de nood-
zaak aan buurtinformatienetwerken 
een realiteit is", besluit Joris Verhaegen. 
"Hopelijk maakt het CD&V-bestuur er 
eindelijk ook eens werk van, want daar 
wringt nu het schoentje."

TIJD VOOR BUURTINFORMATIENETWERKEN

Vlaams Belang kleurt je dag



Het concept van speelstraten is niet 
nieuw, maar kan met de coronacrisis in 
het achterhoofd meehelpen om een en 
ander voor onze jeugd aangenamer te 
maken.   

De zomer komt er opnieuw aan en 
dat is meteen ook de ideale periode 
voor kinderen om buiten te spelen. 
Speelstraten klinken dan misschien 
wel oubollig, maar zijn het daarom 
niet. Voor wie zijn of haar kinderen 
nog eens op straat wil zien ravotten, is 
een speelstraat ideaal. Een speelstraat 
geeft immers voorrang aan spelende 
kinderen.

In een speelstraat wordt een deel 
van de weg tussen bepaalde uren 
afgesloten. De hele breedte van de 
weg is dan voorbehouden voor ... 
jawel ... spelende kinderen. Op die 
manier kunnen de kinderen er vrij en 
veilig spelen. 

Het was gemeenteraadslid Anny Crick 
die vorig jaar al meer aandacht vroeg 
voor speelstraten. "Op straat spelen is 
voor de huidige jeugd  omwille van 
het vele verkeer in vele gevallen iets 
onbekend", zegt ze. "En dus kunnen 
speelstraten voor onze jongeren een 
nieuwe ervaring zijn."  

Net daarom 
vroeg het 
r a a d s l i d  
van Vlaams 
Belang op de 
gemeenteraad 
meer aandacht voor het concept  
van speelstraten en stelde ze voor om 
een lijst te maken van straten waar 
dit verkeerstechnisch mogelijk is en 
de bewoners ervan op de hoogte te 
brengen.

Wat later pakte de bevoegde CD&V-
schepen heel toevallig uit met  een 
gelijkaardig plan. Toevallig? Wel, dat 
is de vraag natuurlijk, maar de vraag 
stellen, is ze beantwoorden.

Wat er ook van weze, het Vlaams 
Belang is blij de met hernieuwde 
aandacht voor speelstraten.

Steun onze mensen 
Tijdens de coronacrisis hebben heel wat 
Vlamingen het niet makkelijk en dat is 
is in onze bosgemeente niet anders. Het 
Vlaams Belang verdeelde daarom steun-
pakketten onder onze mensen.

“We hebben geprobeerd om de mensen 
te bereiken die onder de radar van het 
OCMW blijven”, zegt Cindy De Vliegher, 
lid van het Bijzonder Comité voor de So-
ciale Dienst. “Op die manier willen we 
ook hen een hart onder de riem steken, 
want zij hebben het dezer dagen tijdens 
de coronacrisis dikwijls extra moeilijk.”

De reacties op dit initiatief waren bijzon-
der warm. “Als alleenstaande moeder 
van twee kinderen is dit pakket van het 
Vlaams Belang echt welkom", reageerde 
een van de gelukkigen. "Ik ben blij dat 
zij onze mensen niet vergeten en stel het 
zeker op prijs.”

Er komt geen overkapping op de site Pa-
tattenmolen. Ons raadslid Joris Verhaegen 
legde de vraag tijdens de gemeente-
raad namens enkele verenigingen op  
tafel, maar de CD&V-meerderheid  
was het idee niet genegen. Evenmin als  
N-VA'er Jan Jacobs.

De site Patatten-
molen wordt door 
heel wat vereni-
gingen gebruikt 
om hun activitei-
ten op te organi-
seren. 

“Alleen durft het 
weer al eens stok-
ken in de wielen 

steken bij de activiteiten die de vereni-
gingen hier organiseren”, argumenteerde 
ons raadslid Joris Verhaegen tijdens de 
gemeenteraad. “Een overkapping van het 
binnenplein op de site zou een oplossing 
kunnen zijn. De zaal in het Molenhuis is 
zo’n tachtig vierkante meter groot. Een 
overkapping kan de beschikbare ruimte 
aanzienlijk uitbreiden. Bij regenweer zit-
ten de bezoekers dan bovendien droog 

en bij warm weer is er schaduw. Niks 
dan voordelen, als je het mij vraagt.” 

Spijtig genoeg had Dirk Stallaert (CD&V) 
een aantal bizarre argumenten klaar om 
het voorstel af te schieten. Van concur-
rentie voor de horeca, over technische 
haalbaarheid tot zelfs het argument ‘be-

schermd monument’ werd er bijgesleurd 
... Werkelijk alles was goed.

Het Vlaams Belang kan dan ook alleen 
betreuren dat  Dirk Stallaert (CD&V) en 
Jan Jacobs (N-VA), nochtans beiden uit 
Opstal, front vormden om dit constructie-
ve voorstel af te schieten.

INTERESSE?
Surf naar 
www.buggenhout.be/speelstraat

Speelstraten

Geen overkapping 
voor Patattenmolen



Als u net een nieuw huisdier heeft, dan zal uw dierenarts hem voorzien van een 
chip met zijn identificatienummer. Bij het invoeren worden uw gegevens gekoppeld 
aan die van uw huisdier, zodat het geregistreerd staat dat hij een thuis en een 
verantwoordelijke heeft.

Vanaf 1 mei van dit jaar verandert echter een en ander ten gevolge van de 
zogenaamde General Data Protection Regulation (GDPR). Door deze Europese 
regelgeving worden de contactgegevens op de chip van uw huisdier immers 
geanonimiseerd en kunnen die dus niet zomaar meer worden uitgelezen. En dat 
bemoeilijkt natuurlijk de zaken wanneer uw trouwe huisgenoot eens alleen op pad 
gaat en zijn weg naar huis eens niet terugvindt.

U kan dat vermijden door via www.dogID.be of www.catID.be uw favoriete huisdier 
te registreren en uw toestemming te geven om uw gegevens openbaar te zetten. U 
moet hiervoor uw rijksregisternummer koppelen aan de chip van uw huisdier. Ons 
raadslid Joris Verhaegen vroeg hier op de gemeenteraad de nodige aandacht voor. 
Wij doen het graag al eens hier.

Respect voor onze soldaten

De gewone soldaat. Wanneer hij sneuvelt 
voor onze vrijheid, blijft hij dikwijls onbe-
kend. Nochtans hebben wij aan die 'gewo-
ne soldaat' veel te danken. 

Het Vlaams Belang wil onze soldaten niet 
vergeten en legt dan ook elk jaar een krans 
neer ter nagedachtenis van alle Vlaamse 
soldaten die sneuvelden in de beide we-
reldoorlogen. Onze gemeenteraadsleden 
Stef Buys, Anny Crick, Joris Verhaegen, en 
Steven Creyelman brengen daarmee hulde 
aan hen die niet de geschiedenisboeken 
ingaan, maar hun leven gaven ter verdedi-
ging van onze waarden en normen en het 
behoud van onze cultuur. 

Voor die soldaten is een moment van inge-
togen stilte en diep respect op zijn plaats. 

Registreer uw huisdier
Een slecht leesbaar huisnummer is niet  
alleen bijzonder ongemakkelijk voor 
de postbode of een koerierdienst, maar 
kan ook een veiligheidsaspect hebben. 
Denk daarbij maar aan de politie of 
andere hulpdiensten. Het Vlaams Be-
lang agendeerde dit punt dan ook op 
de gemeenteraad en ons raadslid Stef 
Buys kreeg de toezegging dat onlees-
bare huisnummers voldoende aandacht 
zouden krijgen. 

Is jouw huisnummer niet langer goed 
leesbaar? Aarzel dan niet en neem 
contact op met de dienst Burgerzaken 
via burgerzaken@buggenhout.be of op 
het nummer 052/33.95.11. Voor een 
huisnummerplaatje rekent de gemeente 
vijf euro aan.

Huisnummers

Al ruim vijf jaar geleden ging de toen-
malige meerderheid in op een voorstel 
van ons raadslid Steven Creyelman om 
een register van het zogenaamde ver-
keersmeubilair op te maken. 

De praktijk leerde ons echter dat de 
toestand op het terrein van onder an-
dere de verkeersborden soms toch nog 
heel wat te wensen overlaat. Sommige 
borden zijn immers nog nauwelijks te 
lezen. Tijdens deze legislatuur zette 
Vlaams Belang-raadslid Stef Buys het 
punt dan ook terug op de agenda van 
de gemeenteraad.

Merkt u ook een verkeersbord op dat 
aan vervanging toe is? Laat het dan 
weten via stef.buys@vlaamsbelang.org.

Verkeersborden



INTERESSE?
Neem contact op met Anny Crick via 
anny.crick@vlaamsbelang.org of de 
milieuambtenaar via 052/33.95.25.

Sluikstorters zijn bijzonder hardleers, 
zo blijkt. Het is immers al een hele tijd 
duidelijk dat sluikstorters onze gemeente 
misbruiken om hun afval te dumpen. Zo 
wordt het Vlaams Belang nog altijd met 
de regelmaat van de klok gecontacteerd 
door mensen die ons melden dat er 
allerlei afval werd gesluikstort.

Al in 2017 agendeerde het Vlaams 
Belang de problematiek van sluikstorten 
voor de eerste keer op de Buggenhoutse 
gemeenteraad. Dat was toen naar 
aanleiding van  het feit dat ons raadslid 
Steven Creyelman het speelplein aan de 
Pit ging opruimen omdat hij niet langer 
kon aanzien hoe sluikstorters de buurt 
actief deden verloederen. Op amper een 
half uurtje vulde hij toen een volledige 
vuilzak.

Maar ook tijdens deze legislatuur bleef 
het Vlaams Belang de problematiek 
aankaarten. Zo agendeerde raadslid 
Anny Crick meermaals het zwerfvuil aan 
de glasbollen op de gemeenteraad. 

"Sluikstorters ontsieren met hun smerige 
gewoonte onze gemeente. Wie er eentje 
ziet, moet die dan ook gewoon zonder 
verpinken aangeven bij de politie." 
Aldus een scherpe Anny Crick.

Camera's en peters en meters

Bij de pakken blijven zitten staat echter 
niet in de woordenboek van het Vlaams 
Belang en dus herhaalde de fractie van 
het Vlaams Belang haar voorstel om 
mobiele camera's in te zetten om zo de 
pakkans voor sluikstorters te vergroten. 
Dat voorstel werd uiteindelijk goed 
onthaald en ondertussen leverde de 
uitvoering ervan zelfs al enkele resultaten 
op. 

Camera's lossen echter niet alles op en 
daarom werd er -eveneens op voorstel 
van het Vlaams Belang- ook een systeem 
van peter- en meterschappen opgezet. 

"Dat is een systeem waarbij vrijwillgers 
zich inzetten om bepaalde sites proper 
te houden", zegt Creyelman. "Zo zijn 
al onze gemeenteraadsleden peter of 
meter van een glasbolsite en dat systeem 
werkt vrij goed omdat het de mensen 
betrekt bij de problematiek en de sociale 
controle verhoogt."

Oproep: doe mee!

Gemeenteraadslid Anny Crick ziet 
het systeem echter graag nog wat 
uitbreiden. "Voorlopig beperken de 
peter- en meterschappen zich veelal tot 
de glasbollen", zegt ze. "Maar er is geen 
enkele reden om dat niet uit te breiden 
tot bijvoorbeeld de speelpleintjes, 
straten of zelfs volledige buurten. Het 
huidige systeem is te weinig bekend 
en de meerderheid mag al van geluk 
spreken dat de kranten er af en toe over 
berichten, want anders zou niemand het 
bestaan ervan kennen."

Het raadslid van Vlaams Belang doet 
dan ook een warme oproep om zich te 
melden als peter of meter. "Wie samen 
met ons Buggenhout proper wil houden, 
kan zich bij mij melden of rechtstreeks bij 
de milieuambtenaar", zegt Anny Crick. 

Een waterput die open lag langs 
de wandelroute Keisdrupperspad, 
en zo een gevaarlijke situatie ver-
oorzaakte, is weer afgedekt. Niet 
omdat het gemeentebestuur snel 
in actie schoot na een eerste klacht 
van ruim een jaar geleden, wel 
omdat onze gemeenteraadsleden 
zelf de handen uit de mouwen 
gingen steken. 

Via ons Burgermeldpunt kregen 
we een niet mis te verstaan bericht 
binnen. “Al twee keer meldden we 
aan schepenen de gevaarlijke si-
tuatie langs het Keisdrupperspad 
in Opdorp. Een eerste keer al 
een jaar geleden”, meldde een 
ongeruste bewoner. “Een diepe 
waterput ligt er onafgedekt bij, 
terwijl langs dit wandelpad vrij 
veel volk passeert. Er komen ook 
vaak schoolkinderen langs als die 
naar het voetbalveld gaan met 
hun leerkracht. Maar de waterput 
blijft maar open liggen. We zijn 
daar niet gerust in. Dit is echt een 
grote en diepe put, waar zeker 
een kindje kan invallen. Als er al 
reactie kwam na onze klachten, 
werden we enkel doorgestuurd 
naar de technische dienst. Maar 
ook dat bleef zonder resultaat. 
Daarom wenden we ons nu tot 
Vlaams Belang.”

Duidelijke taal heet zoiets en dus 
bleef het Buggenhoutse Vlaams 
Belang niet bij de pakken zitten. 
Integendeel.

Vijf minuten werk

Een dag later ging onze gemeen-
teraadsfractie de probleemsituatie 
zelf oplossen. "Waarom moet dit 
allemaal zo lang duren", klonk 
het. "Dit was werkelijk op vijf mi-
nuten klaar." 

Het Vlaams Belang bracht na-
derhand het schepencollege op 
de hoogte van de actie en drong 
daarbij aan op een meer definitie-
ve en meer duurzame oplossing. 
De veiligheid van de wandelaars 
en kinderen in het bijzonder ligt 
ons immers na aan het hart en 
moet gegarandeerd worden.

'Keisdruppersput'

Sluikstorten in de ban



Livestream: (on)mogelijk
Al in maart 2019 stelde het 
Vlaams Belang voor om de Bug-
genhoutse gemeenteraad recht-
streeks uit te zenden op de sociale 
media. “Onmogelijk”, klonk het 
toen op de meerderheidsbanken.

De Buggenhoutse gemeenteraad  
kan rekenen op een goede be-
langstelling vanop de publieks-
banken, maar alles kan natuur-
lijk beter. Net daarom stelde het 
Vlaams Belang al meer dan twee 
jaar geleden voor om de gemeen-
teraad te livestreamen om de in-
woners van onze gemeente beter 
te betrekken bij de beleidsdebat-
ten en -beslissingen. 

“Best cynisch dat dit toen door de 
CD&V werd afgeschoten”, merkt 
ons raadlid Joris Verhaegen op. 
“Zeker als je weet dat iets meer 
dan een jaar later diezelfde CD&V 
naar aanleiding van corona uit-
pakte met ... het livestreamen van 
de gemeenteraad.”

Cheque voor Poezenbos
Het Poezenbos is een Buggenhout-
se vzw die zich inzet voor zwerf-
katten.  Zij kregen van Vlaams 
Belang vorig jaar een cheque van 
250 euro naar aanleiding van 
Werelddierendag. 

“Dat het Poezenbos de cheque 
kreeg, was voor ons een voor de 
hand liggende keuze”, zegt ons 
raadslid Steven Creyelman. “Als 
je ziet wat ze daar allemaal voor 
verwaarloosde en achtergelaten 
dieren doen, is het wel duidelijk 
dat elke euro hier goed wordt be-
steed. We zijn dan ook blij dat we 
onze bescheiden bijdrage hebben 
kunnen leveren.“

Ook dit jaar gaat het Vlaams 
Belang weer op zoek naar een 
Buggenhouts initiatief dat zich in-
zet voor onze dieren. Heb je een 
suggestie? Laat het ons dan weten 
en wie weet krijgt jouw favoriete 
dierenvereniging van ons dan wel 
een financieel steuntje in de rug.

Het Vlaams Belang legt u geen windeie-
ren. Een waarheid als een koe, maar me-
teen ook de slogan waarmee het Vlaams 
Belang jaarlijks tijdens de Paasperiode de 
straat optrekt om paaseitjes uit te delen. 

“Net zoals vorig jaar kon het corona-
virus ons ook dit jaar niet stoppen om 
onze symbolische Paasactie te laten 
doorgaan”, zegt Vlaams Belang ge-
meenteraadslid Stef Buys. “Op een volle-
dig coronaveilige manier verdeelden we 
met Vlaams Belang Buggenhout maar 
liefst 2.000 paaseitjes op de markt en 
aan het station.”

Zorgpersoneel

Het station en de markt waren echter niet 
de enige plekken die door Vlaams Belang 
werden bezocht. Ook de bewoners en het 
zorgpersoneel van het OCMW-rusthuis 
kregen hun deel. 

“En zeker die laatsten hebben dat meer 
dan verdiend”, vult ons raadlid Steven 
Creyelman aan. “Ook al gaat het maar 
om een symbolische daad, toch willen 
we op deze manier tonen dat wij hun 
inzet tijdens deze gezondheidscrisis 
meer dan op prijs stellen. Waar zou het 
rusthuis gestaan hebben zonder de inzet 
van ons zorgpersoneel, want het is en-
kel en alleen dankzij hun inzet dat onze 
ouderen daar van het ergste gespaard 

bleven. Zeker in het begin van de  
coronacrisis.”

En dat klopt. Want in het begin van de 
crisis werd ons zorgpersoneel zo goed 
als zonder enig aangepast bescher-
mingsmateriaal het veld ingestuurd. Hun 
inzet -waarbij ze hun eigen gezondheid 
zonder twijfelen op het spel zetten- was 
de enige zekerheid die onze ouderen 
in het rusthuis hadden. We kunnen hen 
daar als Buggenhoutse gemeenschap al-
leen maar dankbaar voor zijn.

Ook de zelfstandigen

Vlaams Belang Buggenhout ging deze 
keer ook de Buggenhoutse zelfstandigen 
een hart onder de riem steken. “De win-
kels die we open vonden, konden ook 
rekenen op onze bescheiden attentie”, 
vertelt raadslid Anny Crick. “Onze zelf-
standigen hebben het met de lockdowns 
en al de coronamaatregelen niet makke-
lijk om het hoofd boven water te houden 
en dus waren wij met het Vlaams Belang 
van mening dat we ook hen niet moch-
ten vergeten.“

Tot slot willen we u ook niet onthouden 
dat het Vlaams Belang de paaseitjes 
zelf betaalt. Kwestie dat dat duidelijk is, 
want dat is niet overal het geval en om-
dat we van mening zijn dat andermans 
geld uitgeven net iets te makkelijk is.

Paasactie



“We staan met de rug tegen de muur”. 
Dat waren de woorden van de CD&V-
meerderheid toen de toekomst van voet-
balclub FC Lambrecht zo goed als onbe-
staande leek. Tot het Vlaams Belang zich 
met het dossier moeide.

September 2020. De uitspraak in een 
aanslepende juridische procedure over 
de zonevreemdheid van de site van FC 
Lambrecht wordt door de meerderheid 
niet afgewacht. CD&V zegt de huurover-
eenkomst met de Opdorpse voetbalclub 
botwet op. Daardoor dreigt een einde te 
komen aan een halve eeuw voetbaltra-
ditie. “Het onmogelijke gaat niet“, klinkt 
het in CD&V-middens. Pontius Pilatus had 
er iets van kunnen opsteken.

Vlaams Belang als bemiddelaar

De weigering van het gemeentebe-
stuur om zijn rol als bemiddelaar op 
te nemen, was echter meteen ook het 
sein voor het Vlaams Belang om in 
actie te schieten. Op amper twee we-
ken tijd slaagde ons Kamerlid Steven  
Creyelman erin om de kibbelende partij-
en rond de tafel te krijgen en een weder-
zijds akkoord af te sluiten. 

Dat akkoord hield in dat de huurover-
eenkomst met FC Lambrecht nog een half 
jaar langer zou worden verlengd zodat 
FC Lambrecht zijn seizoen kon afmaken 
en de club daarna onderdak kreeg bij 
voetbalclub Rangers in Opdorp. Con-
ditio sine qua non? De aanleg van een 
derde terrein, want de huidige twee ter-
reinen waren en zijn al druk bezet. 

“Zo’n derde veld aanleggen kost vanzelf-

sprekend geld, maar de buur was bereid 
het huidige voetbalterrein aan de Stenen-
molenstraat te kopen. Die centen kon de 
gemeente dan perfect gebruiken voor 
dat derde veld aan de Rangers”, legt 
Creyelman uit. “Iedereen deed water in 
de wijn, maar iedereen won ook.”

Pot met goud

Dat die oplossing CD&V met de billen 
bloot achterliet, moet de Buggenhoutse 

meerderheid heel hoog hebben geze-
gen, want plotseling kwam de zaak in 
een stroomversnelling en vond diezelfde 
CD&V opeens de nodige centen.

“Blijkbaar vond de CD&V-meerderheid 
ergens een pot goud om de kost zelf te 
dragen”, vervolgt de fractievoorzitter 
van Vlaams Belang. “Nochtans werd 
voor onze tussenkomst in dit dossier door 
diezelfde CD&V beweerd dat niets nog 
mogelijk was”

Een vreemde bedoening. Nadat CD&V 
zelf het licht bij de club uitdeed door 
de huuropzeg te versturen en de deuren  
voor elke vorm van overleg gesloten te 

houden, was na de tussenkomst van het 
Vlaams Belang alles opeens terug moge-
lijk. 

Waarom? Een vraag die een normaal 
denkend mens zich wel eens zou kunnen 
stellen. De kans is reëel dat een en ander 
draait rond het feit dat de Buggenhout-
se CD&V er alles wil aan doen om toch 
maar te vermijden dat  de mensen zou-
den denken dat de oplossing in dit dos-
sier aan het Vlaams Belang te danken is. 
Liever ettelijke tienduizenden euro’s aan 
belastinggeld uitgeven dan dat te moeten 
toegeven.

De pluim en de hoed

Wat er ook van weze, Vlaams Belang 
Buggenhout is alvast verheugd dat de 
meerderheid met de hand in de koekjes-
doos is betrapt en impliciet heeft moeten 
toegeven dat er wel degelijk nog moge-
lijkheden voor een oplossing waren. Met 
de rug tegen de muur? Alles al gedaan? 
Niet dus, want dankzij de druk en de 
constructieve oplossing van het Vlaams 
Belang is het voortbestaan van FC Lam-
brecht nu verzekerd.

Dat de CD&V die pluim nu graag op  
de eigen hoed steekt, nemen we er als 
Vlaams Belang dan maar bij. Feit is dat 
we dit dossier nauwlettend blijven op-
volgen, want ondertussen blijken er al 
budgettaire moeilijkheden te zijn om de 
gemaakte afspraken na te komen en het 
derde plein tijdig klaar te krijgen. 

En zeggen dat met het voorstel van het 
Vlaams Belang de financiering volledig 
rond was ...

DRUK VLAAMS BELANG:DRUK VLAAMS BELANG:
OPLOSSING IN DOSSIER FC LAMBRECHTOPLOSSING IN DOSSIER FC LAMBRECHT

BELEDIG ONZE JEUGD NIET
In mei werd de uitbater van een lokale super-
markt vakkundig in elkaar geslagen. De man 
moest in het ziekenhuis worden verzorgd. Het 
was het voorlopige hoogtepunt van een hele 
reeks ‘incidenten’. 

Intimidatie, diefstal, slagen en verwondingen, ... 
het rijtje aan ‘activiteiten’ van het zootje 
dat Buggenhout onveilig probeert te ma-
ken, wordt met de dag langer. Voor het 
Vlaams Belang is dat totaal onaanvaard-
baar. En -net zoals u- vraagt het Vlaams Be-
lang een harde aanpak van dit soort crapuul.  
 

Extra patrouilles, samenscholingsverboden in 
bepaalde zones, de inzet van camera’s, het op-
zetten van BIN-netwerken, ... het waren maar en-
kele van de concrete voorstellen die het Vlaams 

Belang deed om deze plaag aan te pakken.

Maar er moet het Vlaams Belang toch iets van 
het hart. “De jongeren zoeken een uitdaging tij-
dens deze coronatijden”, klonk het uit de mond 
van onze CD&V-burgemeester. Wij vinden dat 
een belediging aan het adres van onze jeugd. 

Honderden, zoniet duizenden jongeren zitten 
in onze gemeente ook met de gevolgen van de 
coronacrisis, mijnheer de burgemeester. En die 
gedragen zich voorbeeldig. Die intimideren nie-
mand, stelen niets en slaan al zeker geen zelf-
standigen in elkaar.

Stop dus, mijnheer de burgemeester, met onze 
jeugd te beledigen en noem de rotte appels zo-
als ze moeten worden genoemd: crapuul!


