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In 2000 haalde het Vlaams Belang met Tamara Lauvrijs in Buggenhout een eerste zetel binnen. 
Zij was toen voor onze partij dé pionier en haar werk zou ervoor zorgen dat zes jaar later ook 
Albert Van Nuffel en ikzelf onze eerste stappen in de gemeenteraad zouden kunnen zetten.

Achttien jaar later staan we waar we nu staan. De moed nooit laten zakken toen het wat minder ging 
en altijd met de blik vooruit. Niet belust op postjes of persoonlijke eer en glorie, maar in de vaste over-
tuiging dat onze partij in Buggenhout een rol van betekenis te spelen had en -nu meer dan ooit- heeft.

De mensen die het Vlaams Belang in al die jaren hebben vervoegd en de moed hebben gevonden 
om hun kandidatuur op onze lijst te stellen, zijn daar het beste bewijs van. Ik ben dan ook op-
recht trots op onze kandidaten. Geloof me, ze zijn stuk voor stuk uw stem waard.

Het Vlaams Belang is immers de enige échte partij van het volk. Een partij met een 
palmares van 18 jaar constructieve oppositie. Een palmares dat zowel door vriend 
als vijand wordt erkend. Een partij die zelfs vanuit de oppositie heel wat zaken gere-
aliseerd kreeg. Stel u voor wat we zouden kunnen bereiken in de meerderheid!

Vandaar ook dat wij met die ervaring de expliciete ambitie uitspreken om  
Buggenhout mee te helpen besturen. En het is precies daarvoor dat wij op 14 
oktober uw steun vragen. Wij zijn kandidaat goed bestuur!

Steven Creyelman
Lijsttrekker

BUGGENHOUT ONZE GEMEENTE 3

VLAAMS BELANG: KANDIDAAT GOED BESTUUR
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Een verbete-
ring van de 
veiligheid voor 

zwakke wegge-
bruikers is geen 

uniek standpunt. 
Ook het Vlaams Belang is het 
ermee eens dat verkeersvei-
ligheid -en meer bepaald de 
verkeersveiligheid van voetgan-
gers  en fietsers- meer aandacht 
verdient.

MOBIEL EN VERKEERSVEILIG BUGGENHOUT

 √ Beter onderhoud van bestaande voet- en fietspaden. We pleiten voor 
de opmaak van een prioriteitenlijst. Deze lijst geeft aan welke voetpaden 
en fietspaden best eerst worden aangepakt. Het vorige rapport van de 
Fietsersbond sprak van een ondermaatse kwaliteit, hobbelig en oneffen 
fietspaden, waarvan sommige in slechte staat en andere ronduit ge-
vaarlijk zijn.

 √ Meer aandacht voor de zwakke weggebruikers bij de (her)aanleg van 
straten door middel van een verplicht verkeerseffectenrapport.

 √ Het zoveel mogelijk scheiden van de zwakke weggebruikers en het 
gemotoriseerd verkeer. Fietspaden indien mogelijk met niveauverschil 
t.o.v. de naastliggende straat.

 √ Het creëren van fietsverbindingen tussen de verschillende dorpsker-
nen en naar de scholen op plaatsen waar er geen of geen veilige alter-
natieven zijn.

 √ Het wegwerken van onduidelijke en onveilige verkeerssituaties.
 √ Premie voor Buggenhoutse bedrijven wiens werknemers zich te voet, 

met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk begeven.
 √ Om de aandacht voor voetgangers en fietsers te verzekeren pleit het 

Vlaams Belang bovendien voor een jaarlijks te indexeren budget in de 
begroting van de gemeente.

Voetgangers en fietsers
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 √ Drie duidelijk afgebakende en aangegeven 
snelheidsregimes op de gemeentelijke we-
gen, zijnde 30km/u, 50km/u en 70 km/u.

 √ Het duidelijk aanduiden van routes voor 
doorgaand verkeer, rekening houdend met 
zowel auto’s als vrachtwagens.

 √ Sluipverkeer tegengaan door verkeersin-
frastructurele maatregelen en ANPR-ca-
mera's.

 √ Het inzetten van de politie op pijnpunten.

 √ Het opstellen van een schoolfietsplan waarin de meest ver-
keersveilige routes van en naar school worden weergegeven.

 √ Het intensief stimuleren van het gebruik van buurtparkings.
 √ Het structureel inzetten van de politie bij het begin en einde 

van de schooltijd.
 √ Het verkeersarm maken van de schoolomgeving.
 √ Variabele snelheidsborden.

Veilig naar school
Het lijdt geen twij-

fel dat de verkeers-
veiligheid aan de 
schoolpoorten te 
wensen overlaat. 
Nie t tegens taande 
het Vlaams Belang 
vastbesloten is om hieromtrent 
doortastende maatregelen te 
nemen, beseft onze partij maar 
al te goed dat het voor ouders 
en grootouders niet altijd moge-
lijk is om kinderen te voet of met 
de fiets naar school te brengen. 

Aandacht voor de zwakke 
weggebruiker staat voor het 
Vlaams Belang niet gelijk aan 
een autopestbeleid of het onbe-
reikbaar maken van onze on-
dernemingen en zelfstandigen. 
Integendeel. Verkeersveiligheid 
voor de ene kan en mag de mo-
biliteit en bereikbaarheid van 
de andere niet in de weg staan. 
Voor het Vlaams Belang komt 
het er op aan om automobilis-
ten, vrachtwagenchauffeurs, 
fietsers en voetgangers bewust 
te maken van elkaar.

Mobiliteit
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Door de jaren heen is er in 
Buggenhout geen eenduidig be-
leid omtrent parkeren gevoerd. 
Wat in de ene straat wel kan, 
kan in een straat met een gelijk-
aardige situatie dan weer niet. 
Voor het Vlaams Belang is het 
duidelijk dat indien Buggenhout 
in de toekomst leefbaar wil blij-
ven het ook moet durven kie-
zen om bereikbaar te blijven. 
En daar hoort een duidelijk 
parkeerbeleid bij, enerzijds re-
kening houdend met het alge-
meen belang, maar anderzijds 
vanzelfsprekend ook met het 
belang van de buurtbewoners.

MOBIEL EN VERKEERSVEILIG BUGGENHOUT

 √ Beter onderhoud van bus- en treinhokjes en hun omgeving.
 √ Goed verlichten van de haltes.
 √ Verbeteren van de communicatie over het aanbod en wijzigingen daarin.
 √ Bijkomend informeren over het gebruik en de modaliteiten van de belbus.
 √ Renovatie van het stationsplein binnen het budget van de gemeente.
 √ Invoeren van een derde-betalersysteem.

Openbaar vervoerHet openbaar vervoer vormt 
een essentieel onderdeel van 
de mobiliteit. Niettegenstaan-
de het feit dat we als landelijke 
gemeente weinig invloed kun-
nen uitoefenen op het aanbod, 
pleit het Vlaams Belang ervoor 
om dat aanbod zo kwaliteitsvol 
mogelijk te maken op de deel-
gebieden waar we zelf of in 
overleg met de openbare ver-

voersmaatschappijen 
kunnen voor zorgen.

 √ Uitwerken van een eenduidig parkeerbeleid.
 √ Voldoende parkeermogelijkheden voorzien in en 

rond de handelskernen.
 √ Aanleg en/of uitbouw van buurtparkings met de-

gelijke verlichting en/of camera's.
 √ Duidelijke aanduiding waar de buurtparkings zijn.
 √ Aangepaste parkeervoorzieningen voor brom- 

en motorfietsen. Overdekte fietsstallingen.
 √ Bijkomende en aangepaste parkeermogelijkhe-

den voor mensen met een beperking.

Parkeren
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 √ Het (verder) vervangen van de straatverlichting door een energiezui-
nig LED-alternatief.

 √ Het systematisch vervangen van verlichting in openbare gebouwen 
door een evenwaardig, maar eveneens energiezuinig LED-alternatief.

 √ Extra laadpunten voor elektrische voertuigen op publieke parkings na-
bij woon- en handelskernen.

 √ Laadpunten voor elektrische fietsen in de handelskernen.
 √ Een gemeentelijke subsidie voor milieuvriendelijke investeringen.
 √ Energievriendelijke vervangingsaankopen voor gemeentelijk rollend 

materieel.
 √ Administratieve begeleiding van energievriendelijke investeringen.

DuurzaamheidVoor het 
Vlaams Be-
lang dient de 

gemeente ver-
antwoord met 

zijn omgeving om 
te gaan.  Het opstellen van hol 
klinkende klimaatplannen tegen 
data in de verre toekomst is 
voor onze partij echter te vaag, 
te onduidelijk en te gemakke-
lijk. Daarom kiest het Vlaams 
Belang ook hier voor concrete, 
haalbare  en vooral realiseerba-
re voorstellen.

DUURZAAM, PROPER EN GEZOND BUGGENHOUT
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DUURZAAM, PROPER EN GEZOND BUGGENHOUT

 √ Bijkomend sensibiliseren over sluikstorten en zwerfvuil.
 √ Drastisch verhogen van de pakkans op sluitstorten door het inzetten 

van buurtinformatienetwerken en mobiele camerasystemen.
 √ Aanzienlijk verhogen van de boetes voor sluikstorten in verhouding tot 

de aard, de hoeveelheid en recidiviteit. 
 √ Het voorzien van voldoende en duidelijk zichtbare publieke vuilbakken.
 √ Extra steun voor verenigingen die meedoen aan zwerfvuilacties.
 √ Verhogen van het aantal publieke vuilbakken in de kernen.
 √ Beter onderhoud van beken en grachten.

Proper Buggenhout
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Nog lang voor 
andere partij-
en in Buggen-
hout aandacht 

hadden voor 
sluikstorten en het 

probleem zelfs ontken-
den, kaartte het Vlaams Belang 
de problematiek aan in de me-
dia en op de gemeenteraad. 
Meer nog. Onze partij gaf de 
speelpleintjes in onze gemeente 
een flinke opruimbeurt. Zelfs op 
dit vlak was Vlaams Belang dus 
een voortrekker in Buggenhout. 
Ons devies is ook op dit vlak 
‘preventie waar het kan, repres-
sie wanneer nodig’.
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 √ Betere bewustmaking van het sport- en ont-
spanningsaanbod voor alle leeftijden door een 
betere communicatie via bestaande en nieuwe 
kanalen, zoals het informatieblad, de gemeen-
telijke website, scholen, gemeentelijke infopane-
len en advertenties.

 √ Een subsidiebeleid gericht op alle doelgroepen 
en leeftijden.

 √ De installatie van duurzame ‘outdoor fitness’- 
toestellen op publieke plaatsen.

 √ Het bos en de groene ruimten behouden en 
uitbreiden indien de mogelijkheid zich voordoet.

 √ Het herstellen van de fit-o-meter in zijn oude 
glorie, afgestemd op verschillende niveaus en 
leeftijden.

 √ Een gemeentelijke sportdag waarbij alle sport-
clubs de mogelijkheid krijgen om zichzelf aan 
het grote publiek voor te stellen via demonstra-
ties en initiaties.

 √ Het beter onderhouden van bestaande sport-
infrastructuur.

 √ Actief op zoek gaan naar manieren om de pu-
blieke sportinfrastructuur uit te breiden.

Sportief Buggenhout Het klinkt best 
cliché, maar 
een gezon-
de geest en 

een gezond 
lichaam geven 

elkaar de hand. 
Het Vlaams Belang 

is er echter vast van overtuigd 
dat sport en ontspanning geen 
exclusieve activiteiten van een 
bepaald deel van de bevolking 
mogen en kunnen zijn. 
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Buggenhout is een ge-
meente geworden die vol 
met leven zit en dat wil het 
Vlaams Belang zo houden, 

maar niet zonder de kostprijs 
uit het oog te verliezen. Een 

duur feest staat namelijk niet 
garant voor een goed feest. Zo 
moeten voor het Vlaams Belang 
bijvoorbeeld de Zomerse Don-
derdagen worden behouden, 
maar wil dat niet noodzakelijk 
zeggen dat een en ander niet 
voor verbetering vatbaar is.

 √ Het organiseren van budgetvriendelij-
ke evenementen om de gemeentelijke 
identiteit en het gemeenschapsge-
voel te ondersteunen en te versterken.

 √ Kansen geven aan beginnende en/of 
(nog) onbekende muziekgroepen uit 
de gemeente en eventueel de regio 
om zich te tonen via de Zomerse Don-
derdagen.

 √ De Zomerse Donderdagen afwisse-
lend in Buggenhout-centrum, Opdorp, 
Opstal en Briel laten doorgaan.

 √ Het organiseren van ‘Buggenhout 
heeft talent’ om de creatieve dorpsge-
noten de kans te geven zich te tonen.

 √ Kermissen uitbreiden en doen herle-
ven tot meer dan de strikte definitie.

 √ Niet in directe concurrentie treden met 
verenigingen en hen de nodige ruimte 
laten voor eigen initiatief.

Bruisend Buggenhout

DUURZAAM, PROPER EN GEZOND BUGGENHOUT
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Tijl Verhaegen
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 √ Een betere communicatie over een gezonde levensstijl, 
waarbij ook voeding niet wordt vergeten.

 √ Het blijvend ondersteunen en verder uitbouwen van initiatie-
ven als ‘Slaatje Praatje’ die gezonde voeding voor iedereen 
toegankelijk maken en waarbij voldoende aandacht wordt 
besteed aan het sociale aspect.

 √ Nultolerantie voor drugs, waarbij niet alleen aandacht is 
voor repressie, maar eveneens voor preventie. Dat betekent 
evenwel geen 'pardon' voor drugdealers die op kap van de 
gezondheid van anderen hun zakken vullen.

 √ Organiseren van een periodieke gezondheidsbeurs.

Gezond Buggenhout

Een gezon-
de levensstijl 
verhoogt de 
kwaliteit van 
het leven. Het 
Vlaams Belang wil er dan ook 
voor zorgen dat een gezonde 
levensstijl voor iedereen be-
schikbaar en bereikbaar is. 

Ines Van Biesen
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ONDERNEMEND BUGGENHOUT

 √ Het invoeren van een (starters)pre-
mie voor (nieuwe) zelfstandigen en 
ondernemers die zich vestigen in onze 
gemeente.

 √ De verdere uitbouw van een (digitaal) 
ondernemersloket waar beginnende 
en andere zelfstandigen en onderne-
mers terecht kunnen voor onder meer 
informatie, vergunningen en subsidies.

 √ LED-borden voor betere communica-
tie in de handelskernen.

 √ Proactief overleg tussen zelfstandi-
gen, zelfstandigenorganisaties en de 
gemeente organiseren om in Buggen-
hout een ondernemersvriendelijk kli-
maat te scheppen.

 √ Goede communicatie over het waar-
om, het hoe en de duur van openbare 
werken.

 √ Een ombudsman in samenwerking met 
de omliggende gemeenten.

Zelfstandigen en ondernemers

Zelfstandigen en ondernemers 
zorgen samen met de bevolking 
en het verenigingsleven voor de 
leefbaarheid van een gemeen-
te. Hun functie is groter dan het 
louter toevoegen van economi-
sche waarde. Zelfstandigen en 

ondernemers zorgen im-
mers niet alleen voor 

werk, maar ook 
voor die extra soci-
ale dimensie. 

BUGGENHOUT ONZE GEMEENTE

Maggy De Wit
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Het Vlaams 
Belang is van 

mening dat ook 
onze Buggenhout-

se zelfstandigen en onderne-
mers de nodige steun verdienen 
en dat er voldoende inspannin-
gen moeten worden geleverd 
om nieuwe zelfstandigen en on-
dernemers aan te trekken. Net 
daarom moeten wij als gemeen-
te het goede voorbeeld geven.

 √ Het implementeren van een Buggenhoutse klantenkaart waarmee de in-
woners -mits ze aankopen doen bij een aantal Buggenhoutse handelaars- 
maandelijks kans maken op een winkelcheque.

 √ Het invoeren van een winkelbus om minder mobiele inwoners de kans te 
geven om zelf hun boodschappen in Buggenhout te doen.

 √ De gemeente koopt voor de catering van haar diensten, scholen, vergade-
ringen en feestelijkheden, op basis van prijs en kwaliteit, bij voorkeur bij de 
lokale handelaars.

Koop bij ons in Buggenhout

Anny Crick
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Net zoals iedereen willen 
ook zelfstandigen graag weten 
waar ze aan toe zijn. Ook op 
het vlak van belastingen. Voor 
het Vlaams Belang zijn pestbe-
lastingen uit den boze en komt 
het erop aan contraproductieve 
belastingen te schrappen. Zo 
stelden wij al meer dan tien jaar 
geleden voor om de belasting 
op drijfkracht af te schaffen om-
dat deze een potentieel gevaar 
voor de tewerkstelling vormt. 
Pas met de verkiezingen van 
2018 in het vooruitzicht had de 
huidige meerderheid oor naar 
de argumenten van het Vlaams 
Belang.

ONDERNEMEND BUGGENHOUT

 √ Het aanbieden van cursussen voor ondernemers en zelfstandigen over 
hoe hun activiteiten te promoten en aan te bieden op de sociale media.

 √ Het opstarten van een digitaal platform voor ondernemers en zelfstan-
digen waarin zij elk een webshop ter beschikking kunnen krijgen.

 √ In overleg met de verschillende actoren een gemeentelijke leverings-
dienst opstarten.

Digitaal winkelcentrumIn de 21ste eeuw is het onrea-
listisch om te denken dat e-com-
merce geen enkele concurrentie 
vormt voor de economische 
activiteit in onze gemeente. Het 
Vlaams Belang wil onze zelf-

standigen en onderne-
mers daarom ook op 

dat vlak steunen.

 √ Inventariseren van alle gemeentelijke en boven-
gemeentelijke belastingen en subsidies voor de 
desbetreffende sector.

 √ Verder gradueel afschaffen van de belasting op 
drijfkracht.

Belastingen en subsidies

 √ Organiseren van een periodieke jobbeurs.
 √ Verbeterde communicatie inzake beschikbare 

jobs in Buggenhout en de omliggende gemeenten.

Tewerkstelling

BUGGENHOUT ONZE GEMEENTE

Kristof Lowies
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 √ Voorrang voor Buggenhoutenaren bij de toekenning van sociale wonin-
gen en appartementen.

 √ Om het aantal betaalbare, kwaliteitsvolle woningen voor mensen in ar-
moede te doen stijgen wordt een verhuursubsidie voorzien voor ver-
huurders die verhuren aan mensen in armoede en wiens huurwoning 
voldoet aan een kwaliteitslabel.

 √ De premies van de gemeente Buggenhout moeten beter bekend ge-
maakt worden in het gemeentelijk infoblad en op de gemeentelijke web-
site, met mogelijkheid om ze elektronisch aan te vragen.

 √ Om er voor te zorgen dat mensen in armoede de juiste hulp van het 
OCMW of andere diensten krijgen, wordt een ambtenaar aangesteld 
die (onder meer via de wijkagent) actief op zoek gaat naar mensen in 
moeilijkheden, kaderend in een systeem van single point of contact om 
de doorverwijzing te bevorderen.

 √ Herinvoering van de mantelzorgpremie waarbij een vast bedrag per 
zorgbehoevende wordt voorzien en maximaal 2 mantelzorgers per 
zorgbehoevende kunnen worden aangeduid.

 √ Als het thuis wonen niet langer mogelijk is, biedt een assistentiewoning 
een oplossing. Door de verhoging van de levensverwachting pleit het 
Vlaams Belang voor de investering in extra assistentiewoningen, ser-
viceflats en RVT-bedden.

Zorgzaam Buggenhout

Buggenhout moet 
en zal ook een 
sociale gemeente 
zijn met aandacht 
voor diegenen die 
onze hulp nodig hebben. 
Daarbij gaat onze aandacht 
eerst, maar niet alleen, naar 
onze eigen dorpsgenoten. Het 
zijn tenslotte zij die bijdragen 
aan onze dorpsgemeenschap.

SOCIAAL BUGGENHOUT

Annick De Peet
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SOCIAAL BUGGENHOUT

 √ De -al eerder vermelde- periodieke jobbeurs dient voldoende en 
zelfs specifieke aandacht te hebben voor mensen met een be-
perking.

 √ Het aanbod inclusiever maken (en dus beschikbaar voor iedereen) 
kan misschien niet worden verplicht, maar wel worden gestimu-
leerd. Zo zouden potentiële werkgevers of zelfs verenigingen ge-
stimuleerd kunnen worden om een aanbod te voorzien voor men-
sen met een beperking door bv. een systeem van bonuspunten bij 
subsidieverdelingen of een gunstigere bedrijfsbelasting. 

 √ Het verhogen van het aantal sociale huur- en koopwoningen 
voor mensen met een beperking.

 √ Om mensen in armoede meer aan sport, cultuur en het vereni-
gingsleven te laten deelnemen wordt het systeem van sport- en 
cultuurcheques verder uitgebouwd.

 √ Om de integratie van bewoners met een andere etnisch-cultu-
rele achtergrond te bevorderen worden taallessen en de nodige 
informatie over de gemeente, de lokale en regionale gebruiken 
en gewoonten en het verenigingsleven actief aangeboden. Binnen 
de wettelijke bepalingen worden tegelijk bepaalde gemeentelijke 
tegemoetkomingen afhankelijk gemaakt van het volgen van deze 
taallessen en integratiebevorderende activiteiten.

Inclusief Buggenhout

Het Vlaams Belang 
wil iedereen die het 
goed voor heeft met 
onze gemeente de no-

dige kansen bieden. Zo 
bouwen we samen aan het 

Buggenhout van de toekomst.

BUGGENHOUT ONZE GEMEENTE

Cindy De Vliegher
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 √ Uitbouw van een gemeentelijk vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de werking van vele or-
ganisaties en verenigingen. Zij verdienen ondersteuning met een vrijwilligersverzekering. Momenteel ver-
zetten de bibliotheek en het OCMW pionierswerk inzake gemeentelijk vrijwilligersbeleid. Het Vlaams Belang 
pleit zo bijvoorbeeld voor de uitbouw van een gemeentelijke vrijwilligersdatabank met vacatures en vrijwilli-
gers, bv. voor begeleiding van mensen met een beperking.

 √ Opzetten van een (inter)gemeentelijke dienst voor aangepast vervoer. Een samenwerking met de lokale 
instellingen die reeds beschikken over een of meerdere bussen kunnen de slaagkansen hiervan verhogen.  
Het gemeentebestuur kan een actieve rol opnemen in de vervoerregioraad door in samenwerking met de 
omliggende gemeenten het ‘vervoer op maat’ en aangepast vervoer te versterken en uit te breiden.

 √ Betaalbare kinderopvang voorzien met aangepaste, maar realistische openingstijden. In vakantieperiodes 
dient het aanbod te worden uitgebreid door eventueel organisaties van buiten Buggenhout aan te trekken 
om zo de capaciteit te verhogen.

 √ Bij al het digitale geweld de digitale kloof dichtrijden door cursussen te organiseren voor mensen die het in 
deze digitale tijden moeilijk hebben om mee te zijn.
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Buggenhout 
is een Vlaam-
se gemeente 
en moet dat 
ook blijven. Dat 
betekent niet dat 
we ons moeten afsluiten 
voor de buitenwereld, maar wel 
dat onze gemeente haar eigen-
heid niet mag verloochenen.

VLAAMS BUGGENHOUT

 √ Buggenhout uitgesproken profileren als een 
Vlaamse gemeente door bijvoorbeeld een 
premiesysteem voor Nederlandstalige bena-
mingen en opschriften.

 √ Enkel toelaten van Nederlandstalige opschriften wanneer door derden van 
de publieke ruimte wordt gebruik gemaakt. We denken hierbij bijvoorbeeld 
aan de wekelijkse markt.

 √ De opvang van asielzoekers en vluchtelingen is geen taak van de gemeen-
te, maar van de federale overheid. Om de druk op de federale regering te 
verhogen zodat zij in voldoende opvang voorziet, dient de gemeente de lokale 
opvanginitiatieven tot een absoluut minimum te beperken.

 √ Ambtenaren met een loketfunctie gebruiken het Nederlands als taal. Een 
tolk kan op aanvraag worden voorzien, op kosten van de anderstalige.

Buggenhout, een Vlaamse gemeente

Dierenmishande-
ling en -verwaar-

lozing zijn voor het 
Vlaams Belang onaan-

vaardbaar. Met het Vlaams 
Belang kiest u voor een beter 
toezicht op de naleving van de 
wetgeving op het dierenwelzijn 
én voor een consequente be-
straffing.

 √ Oprichting van een lokale dienst Dierenwelzijn.
 √ Opleiding van minstens één inspecteur binnen de politiezone tot des-

kundige dierenwelzijn.
 √ Consequente toepassing van de wet op het dierenwelzijn, al dan niet 

via een GAS-boete.

Dierenwelzijn

BUGGENHOUT ONZE GEMEENTE

Ilse Bessems

Reinout Lauvrijs
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 √ Gericht actief promoten van de Buggenhoutse toeristische troeven op sociale media.
 √ Streekproducten in de kijker zetten.
 √ Samenwerken met sectororganisaties om Buggenhout op de toeristische kaart te zetten.
 √ Toeristische plaatsen zoals het Middelpunt van Vlaanderen, de Boskapel en Buggenhoutbos beter 

communiceren en uitbouwen tot toeristische trekpleisters. 
 √ Verblijfstoerisme (zowel een- als meerdaags) promoten in het kader van de ligging van de gemeente 

in het geografische centrum van Vlaanderen.
 √ Wandel- en fietsroutes promoten, digitaal beschikbaar stellen en in overleg met de horeca aanpas-

sen waar nodig.
 √ Naast reguliere gidsen ook audio(-visuele) gidsen voorzien.
 √ Actief in de kijker zetten van Buggenhoutse evenementen en 'feestdagen'.
 √ Zelfstandigen en ondernemers betrekken bij de promotie van de gemeente.

Toeristisch Buggenhout

Onze gemeente heeft 
heel wat troeven die 
op toeristisch vlak 

kunnen worden uitge-
speeld. Waarom zouden 

we die dan ook niet uitspelen 
en Buggenhout ook op toeris-
tisch vlak op de kaart zetten.

BUGGENHOUT OP DE KAART

Reinout Lauvrijs

Stef Buys
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Criminaliteit is 
van alle tijden 
en ook onze ge-

meente blijft niet 
gespaard van aller-

hande feiten waar een 
normaal en weldenkend burger 
zich niet mee bezig houdt. Vei-
ligheid heeft naast een repres-
sief aspect echter ook een pre-
ventief aspect. 

VEILIG BUGGENHOUT

 √ Nultolerantie tegenover criminaliteit en drugs.
 √ Promoten en actief ondersteunen van buurtinfor-

matienetwerken (BIN) om informatie sneller naar 
burgers en politie te laten doorstromen.

 √ Inzetten van mobiele camerasystemen.
 √ Politiepatrouilles gerichter inzetten.
 √ Betere verlichting op probleemplekken.
 √ Blijven investeren in de uitrusting, opleiding en 

bijscholing van alle hulpdiensten.
 √ Een meldpunt naar het voorbeeld van het Burger-

meldpunt van het Vlaams Belang oprichten in Bug-
genhout, dat ook via de sociale media bereikbaar 
is.

Recht op veiligheid 

Preventie

 √ Preventieavonden inzake veiligheid organiseren.
 √ Scholen en (jeugd)verenigingen informeren over 

drug- en andere verslavingen.

BUGGENHOUT ONZE GEMEENTE

Joris Verhaegen
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 √ Het opzetten van een meldpunt via zowel de ge-
meentelijke website als de sociale media dat de 
inwoners van onze gemeente moet toelaten om 
problemen te melden of suggesties te maken. 
Het meldpunt dient echter ook beschikbaar te 
zijn voor mensen die het moeilijk hebben met de 
digitale revolutie, door het ook fysiek ter beschik-
king te stellen via bijvoorbeeld de bibliotheek.

 √ Het ontwikkelen van een zogenaamde app die 
het burgers  met een smartphone moet toelaten 
om kort op de bal te spelen wanneer zij proble-
men vaststellen of concrete suggesties willen 
doen.

 √ De communicatie naar de burger niet beperken 
tot de klassieke media, maar beter omgaan met 
de sociale media en durven werken met sms en 
apps voor smartphones.

 √ Het organiseren van bindende referenda over 
investeringen die de gemeente over meerdere 
legislaturen binden.

Spreken  maar ook luisteren

Het Vlaams Belang 
luistert naar u. Niet al-
leen via ons gemeente-
raadslid, maar ook en 
misschien zelfs vooral 
via onze bestuursleden 
en ons burgermeldpunt. 
Van de gemeente verwachten 
wij niets minder dan hetzelfde 
zodat u als burger directer kan 
bijdragen aan de verbetering 
van onze gemeente.

COMMUNICATIE VAN EN NAAR DE BURGER

Alfons De Clerck
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ONZE  INITIATIEVEN IN DE GEMEENTERAAD

BUGGENHOUT ONZE GEMEENTE

19/01/2013 • Heropening Buurtweg 51
• Grondinname Brede Eik en Jozef Vinckestraat
• Halvering presentiegelden gemeenteraadsleden

22/02/2013 • Herziening schuldenportefeuille Buggenhout
• Huisvuilophaling
• Camera's aan De Pit
• Stationspleinrenovatie
• Zomerse Donderdagen

13/05/2013 • Buitenschoolse kinderopvang
19/06/2013 • Parkeervakken met beperkte duur
22/06/2013 • Bijkomend terrein voor KBC Opstal

• Kandidaturen 'Zomerse Donderdagen'
• Ramen cafetaria 'De Pit'
• LED-verlichting Oude Kerkweg - Opvolging

21/09/2013 • Bijkomend terrein voor KBC Opstal - Opvolging
• Ramen cafetaria 'De Pit' - Opvolging
• Vervanging koninklijke portretten

19/10/2013 • Bijkomend terrein voor KBC Opstal - Opvolging
• Sluikstorten Buurtweg 51
• Wijziging beheerraad bibliotheek en gemeenschapscentrum

18/01/2014 • Halvering presentiegelden gemeenteraadsleden
• Voorstel budgetwijziging en wijziging Meerjarenplan

20/06/2014 • Dierenwelzijn - Opzegging overeenkomst met VETAS

19/08/2014 • Elektriciteitstekort
• LED-verlichting Oude Kerkweg - Opvolging
• Uitvoering openbare werken Kasteelstraat

20/09/2018 • Fietsdiefstallen
• Rekenfout in politiedotatie
• Dierenwelzijn - Opzegging overeenkomst VETAS - Opvolging

3/10/2018 • Onderhoud bushaltes - Casus Diepmeerstraat
18/10/2014 • Aanpassing dienstregeling De Lijn t.g.v. vervoersplan NMBS

• Kinderopvang
• Verkeerssituatie 'vluchtheuvel Mandekensstraat'
• Vervroegde uitstap Electrabel uit distributienetbeheerders

22/11/2014 • Besparing Vlaamse regering op lokaal cultuurbeleid
• Negatieve inspectie speeltuigen
• Ontwerp stationsomgeving - Niet-akkoord verrekening 1
• Verkeersspiegels

08/12/2014 • Weggladheid - Inwoners voorzien van extra strooizout
26/02/2015 • Bufferbekken Elzendreef

• Prijsstijgingen OCMW
18/04/2015 • Gebrekkig groenonderhoud (Meir - Lentepark)

• Sluikstorten op speelpleintjes
• Nieuwe gemeentelijke webstek: stand van zaken

12/08/2015 • Motie - Bestemming van de Alvat-site
• Asielcrisis

Het Vlaams Belang zit niet stil in de Buggenhoutse gemeenteraad. Ondanks het feit dat we voorlopig slechts 
over één enkel gemeenteraadslid beschikken, slaagde het Vlaams Belang erin om en bij de 120 eigen 
punten aan de agenda van de gemeenteraad toe te voegen. Stuk voor stuk constructieve voorstellen of 
terechte bemerkingen het beleid van NCD, Open VLD en N-VA. In het beknopte overzicht dat u hieronder 
terugvindt, zijn de tussenkomsten op de vaste agenda van de gemeenteraad niet inbegrepen, noch onze 
voorstellen en tussenkomsten in commissie.
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24/09/2015 • VERKO - Staking
03/11/2015 • Naamgeving nieuwe brandweerkazerne: 'Paul Vincke'

• LED-verlichting Oude Kerkweg - Opvolging
12/12/2015 • Niet-gunning druk Infoblad aan meest voordelige drukker

• Gebrekkige oplevering polyvalente zaal sporthal
23/01/2016 • Alvat-site - Opvolging

• Omzendbrief Binnenlandse Zaken inzake terrorisme
• Wateroverlast in diverse straten

24/03/2016 • Vandalisme aan biënnale tentoonstelling op de Dries in Opdorp
24/03/2016 • Organisatie van activiteiten en toezicht op terreinen De Pit

• Structurele oplossing Mandekensstraat
• VDAB-vacatures in integratie- en inburgeringssector en opvangplaatsen
• Wateroverlast - Opvolging

28/04/2016 • Overdreven politieke correctheid
• Inbraak Spelemee

12/05/2016 • Alvat-site - Stand van zaken
• Spelemee - Intimidatie kinderen en ouders door 'hangjongeren'

16/06/2016 • Impact Verhoogde Bijdrage Energieheffing Energiefonds
• Onderhoud en vervanging verkeersborden
• Televisieopnames in Buggenhout
• Dagvaarding gemeente n.a.v. werken Kasteelstraat

20/08/2016 • Keisdruppersroute
• Ongeldigheid parkeerboetes t.g.v. onreglementaire verkeersborden

20/09/2016 • Mandekensstraat - Opvolging
• Brielproject en Alvatsite - Stand van zaken
• Vekeersbordenregister - Opvolging

22/10/2018 • Gevaarlijk afval aan glascontainers
• Staanplaats prinsenwagen D'Orde van de Jeinen
• Verkoop pastorie Buggenhout - Stand van zaken

25/10/2018 • Zelfstandige gemeenteschool in Opdorp
19/11/2018 • Omleiding Opstal kermis

• Ruiterpad - Stand van zaken
16/12/2018 • Alvat - Herbevestiging standpunt gemeenteraad Buggenhout

17/02/2017 • Mandaten in bestuursorganen en daaraan verbonden vergoeding
• Aanpassing van de presentiegelden van de raadsleden

12/05/2017 • Kinderopvang tijdens schoolvakanties
15/06/2017 • Lekkende waterleidingen in Opdorp

• Molenstraat: klachten buurtbewoners
• Renovatie stationsbuurt - Stand van zaken

21/06/2017 • Asbest bij brand in Opstal
19/08/2017 • Alvat-site: verklaringen van de bevoegde minister

• Problematiek waterleidingen in Opdorp
• Renovatie stationsplein
• Speeltuig Dries

23/09/2017 • Alvat: verklaringen burgemeester Dendermonde
• Geruchten defusie politiezone Buggenhout-Lebbeke

20/10/2017 • Variabele snelheidsborden in schoolzones
18/11/2017 • Zwembeurten Gemeentelijke Basisschool: gebrek aan redders

• Ambulante handel - Aanpassing Algemeen Politiereglement
5/04/2018 • Aanpassing van de presentiegelden van de raadsleden

• Verwijdering van asbest
• Brandveiligheid Buggenhoutse scholen
• Ontbreken eenduidig parkeerbeleid - Casus Bosdreef

25/04/2018 • Aanbesteding gemeentelijk infoblad
26/05/2018 • Coating Leemputten

• Gebrekkig groenonderhoud in o.a. Lentepark
23/06/2018 • Algemeen politiereglement: coördinatie met Lebbeke zoek
25/08/2018 • Inzamelfrequentie voor huishoudelijk afval

• Brandveiligheid scholen voor kinderen met een beperking
• Kamiel Van Belleplein
• Plannen met de gemeentelijke sportinfrastructuur
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45 jaar • Buggenhout

Tamara LAUVRIJS
47 jaar • Opstal

Joris VERHAEGEN
46 jaar • Opstal

Cindy DE VLIEGHER
37 jaar • Buggenhout

Björn HOFMANS
39 jaar • Opdorp

Anny CRICK
59 jaar • Buggenhout

Lieselotte DE VOS
19 jaar • Buggenhout

Ilse BESSEMS
35 jaar • Opdorp

Larry DE DONDER
51 jaar • Opstal

Liga LINSSEN
45 jaar • Buggenhout

Reinout LAUVRIJS
26 jaar • Opstal

Annick DE PEET
52 jaar • Buggenhout

Stef BUYS
62 jaar • Buggenhout

Maggy DE WIT
51 jaar • Buggenhout

Ludo ALBRECHT
66 jaar • Buggenhout

Ines VAN BIESEN
47 jaar • Buggenhout

Kristof LOWIES
32 jaar • Opdorp

Lucienne BOEYKENS
81 jaar • Buggenhout

Tijl VERHAEGEN
18 jaar • Opstal

Alfons DE CLERCK
75 jaar • Buggenhout

Bea DE MAERSCHALCK
57 jaar • Buggenhout

Lucia MERTENS
62 jaar • Buggenhout

Albert VAN NUFFEL
56 jaar • Buggenhout
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www.vlaamsbelangbuggenhout.org  •  facebook.com/VBbuggenhout
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