
In 2021 maakte het Vlaams Belang meer 
dan ooit het verschil voor onze gemeente. 
Niet enkel door in de Buggenhoutse gemeen-
teraad positief maar kritisch oppositie te voe-
ren, maar ook door bijzonder waakzaam te 
zijn wanneer het over de toekomst van onze 
bosgemeente ging.

Midden 2019 liet CD&V een eerste ballon-
netje op over een potentiële fusie van onze 
gemeente met een buurgemeente.  Aanlei-
ding was een studie in De Tijd die duidelijk 
de dynamiek van onze gemeente en vooral 
haar bevolking onderschatte.

Daarna bleef het een hele tijd angstvallig 
stil, want officieel gingen de fusieplannen de 
koelkast in. Maar dat betekende niet dat er 
ondertussen achter de schermen van traditio-
nele politiek niets gebeurde.

Want ondanks het staalhard ontkennen door 
CD&V-burgemeester Pierre Claeys én zijn 
Eerste schepen Geert Hermans kreeg het 
Vlaams Belang uit steeds meer bronnen te 
horen dat de geruchten over de fusie niet en-
kel geruchten waren.
Toen het Vlaams Belang in mei vorig jaar 

dan uiteindelijk over genoeg betrouwbare in-
formatie beschikte, pakte de partij uit met de 
campagne ‘Geen fusie - Buggenhout moet 
Buggenhout blijven’. 

Schadebeperking à la CD&V

Het doembeeld van een totale afgang bij 
een referendum over zo’n fusie noopte de 
Buggenhoutse CD&V ertoe om zoveel moge-
lijk de vermoorde onschuld te spelen. 

De schade moest worden beperkt. Er was 
het befaamde ‘aanzoek maar geen ja’, de 
crisisvergadering met de Dendermondse 
burgemeester die werd afgedaan als een 
verkennend gesprek en Vlaams Belang-volks-
vertegenwoordiger Steven Creyelman werd 
door CD&V beladen met alle zonden van 
Israël. U weet natuurlijk wel beter.

Vlaams Belang met uw steun

Ook al wil CD&V natuurlijk liever dat u dat 
vergeet. Het is dankzij  het Vlaams Belang 
en uw massale steun aan de campagne van 
het Vlaams Belang dat CD&V is geplooid en 
dat onze mooie gemeente niet werd uitver-

kocht aan de stad Dendermonde. 

En dus blijft Buggenhout onze gemeente. 
Ook in het gezond en voorspoedig 2022 
dat we u allen toewensen!
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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 O   Een bezoek van een bestuurslid

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.

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

Een hart voor onze mensen
Eind vorig jaar verspreidde het Vlaams 
Belang in onze gemeente weer aanzien-
lijk wat kerstpakketten, want ook in onze 
gemeente vind je mensen die het wat 
moeilijker hebben.

“Op die manier wilden we hen een hart 
onder de riem steken”, zegt Cindy De 
Vliegher, BCSD-lid voor Vlaams Belang. 
“en natuurlijk de feestdagen wat aange-
namer maken.”

De reacties op dit initiatief waren bij-
zonder warm. “Dit pakket is echt heel 
welkom en ik stel het zeker op prijs", re-
ageerde een van de gelukkigen. "Toch 
één partij die onze mensen niet vergeet. 
Dank u wel, Vlaams Belang!”

Vlaams Belang schenkt 500 euro voor speelbos
In november vorig jaar schonken het bestuur en de mandatarissen van Vlaams Belang Buggenhout een cheque van 
500 euro aan de lokale Chiro om van een stuk grond langs de Oude Kerkweg in Opstal dé droomplek om te spelen  
te maken. De jongeren van Chiro Opstal maken alvast werk van het speelbos en de bijhorende weide. Wat  het 
Vlaams Belang betreft, zijn de centen alvast goed besteed.



Wapenstilstand
Ook vorig jaar bracht 
het Vlaams Belang in 
Buggenhout hule aan de 
gewone soldaat waar-
aan wij onze vrijheid 
te danken hebben. Een 
eenvoudige daad van 
respect.

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 brachten daarmee hul-
de aan hen die niet de geschiedenisboe-
ken ingaan, maar hun leven gaven ter ver-
dediging van onze waarden en normen 
en het behoud van onze cultuur.

Koop bij ons

in Buggenhout

winkelen in het hart vanV L A A N D E R E N
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Buggenhout is een bruisende gemeente. 
En dat is onder meer te danken aan een 
enthousiaste bevolking en een bruisend 
verenigingsleven. Maar laat ons toch ook 
onze zelfstandigen en ondernemers niet 
vergeten. Zij investeren dagelijks in onze 
gemeente en zorgen er op die manier voor 
dat ons Buggenhout leefbaar is en dat in 
de toekomst ook blijft.

Hun functie is groter dan het louter toevoegen 
van economische waarde. Zelfstandigen 
en ondernemers zorgen immers niet alleen 
voor werk, maar ook voor die extra sociale 
dimensie. Het Vlaams Belang is daarom 
van mening dat ook onze Buggenhoutse 

zelfstandigen en ondernemers de nodige 
steun verdienen.

Winkelen in Buggenhout ...

"Ons Buggenhout moet als winkelvriende-
lijke gemeente worden gepromoot en men-
sen moeten worden aangezet om lokaal te 
winkelen", zegt ons Vlaams Belang-raads-
lid Anny Crick. Net daarom is 'koop lo-
kaal' voor het Vlaams Belang meer dan 
enkel een slogan en daarom lanceerde het 
Buggenhoutse Vlaams Belang dan ook al 
voor de tweede keer de campagne 'Koop 
bij ons in Buggenhout'. 

Wie de campagneaffiche voor zijn raam 

hing, maakte kans op een winkelcheque 
van 50 euro of 100 euro. En wie geluk 
had, kon eind november van vorig jaar op 
stap met de mandata-
rissen van het Vlaams 
Belang om in Buggen-
hout te gaan winkelen. 

Zoals het hoort, 
werd de namiddag 
afgesloten met het 
steunen van de Bug-
genhoutse horeca.  

Volgend jaar doet u 
toch ook mee?

Vlaams Belang-raadslid Anny 
Crick drong er tijdens de gemeen-
teraad op aan om publieke fiets- 
pompen te voorzien. 

“Buggenhout zet zichzelf graag 
in de kijker als fietsvriendelijke 
gemeente, maar dan is het ook 
belangrijk om in te zetten op initiatieven 
die het comfort van fietsers verhogen”, 
zegt ze. “In dat kader zou minstens 
één publieke fietspomp per deelgemeente 

geen slechte zaak zijn.”
Het constructieve voorstel van 
Vlaams Belang werd goedge-
keurd, waardoor er in eerste 
instantie vier publieke fietspompen 
zullen worden geplaatst. Die zijn 
voorzien aan het gemeentehuis, 

in de buurt van het station, aan de Dries 
in Opdorp en aan de site Patattenmolen 
in Opstal. Vanzelfsprekend zullen de fiets- 
pompen gratis kunnen worden gebruikt.

Campagne 'Koop bij ons in Buggenhout'

Ons gemeenteraadslid Stef Buys werd verkozen tot de nieuwe voorzitter van het 
Vlaams Belang in de regio Dendermonde-Sint-Niklaas. De gedrevenheid van ons 
raadslid kennende, zal hij zonder twijfel ook die taak uitstekend invullen!

Stef Buys is nieuwe regiovoorzitter

Vlaams Belang zorgt voor publiek fietspompenVlaams Belang zorgt voor publiek fietspompen Zeg neen tegen drugs
Ons raadslid Joris Verhaegen agen-
deert regelmatig de drugproblematiek 
op de gemeenteraad. “Drugs zijn een 
bedreiging voor de gezondheid  van 
onze bevolking en de jeugd in het bij-
zonder. Wie drugsfeiten ziet, kan die 
dan ook maar beter zo snel mogelijk 
bij de politie aangeven. Een kwesite 
van gezond verstand”, besluit hij.



KIPPEN
FESTIJN

24 APRIL 2022 VAN 11.00u TOT 18.00u

Buggenhout
Zaal Torenhof
Putweg 2 • Buggenhout-Opstal

Steven Creyelman
fractievoorzitter

volksvertegenwoordiger

Joris Verhaegen
gemeenteraadslid

Stef Buys
gemeenteraadslid

regiovoorzitter

Anny Crick
gemeenteraadslid

Cindy De Vliegher
lid BCSD

Het bestuur en de mandatarissen van Vlaams Belang
Buggenhout nodigen u graag uit op hun eetfestijn

VOLWASSENEN
15 euro

KINDEREN (6-12 jaar)
10 euro

KINDEREN (-6 jaar)
GRATIS

Kaarten en/of meer info bij alle bestuursleden, via 
0495 245 714 of steven.creyelman@vlaamsbelang.org


