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KAPELLE-OP-DEN-BOS
NOTEER IN UW
AGENDA
Schep veu Posse
19 maart
Vanaf 17 uur
Parochielokaal Ramsdonk
Tisseltstraat 18
Ramsdonk (Kapelle-opden-Bos)

V.U.: Handrik De Vleeschouwer, Hombeekeweg 18b8, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Grote BBQ
3 september
Vanaf 17 uur
Sint Jozefkring
Mechelseweg 100
Kapelle-op-den-Bos

Beste Kapellenaren,
2015 was in veel opzichten geen gemakkelijk jaar. De financiële crisis, de oorlog
in Irak en Syrië, die een ongeziene vluchtelingenstroom op gang heeft gebracht,
de aanslagen in Parijs, de verspreiding
van extreem gedachtengoed vaak ontdaan van alle menselijkheid en recent
nog de problemen in Keulen en andere
steden.
Toch zien we 2016 hoopvol tegemoet!
De geesten in Europa zijn aan het rijpen
om tot een daadkrachtiger en toch humaan vluchtelingenbeleid te komen met
een betere bewaking van de buitengrenzen van de Schengenzone, het oprichten
van veilige opvang aan de buitengrenzen, financiële ondersteuning voor landen in de regio die een grote toestroom
van vluchtelingen te verwerken krijgen
en zelfs het durven moderniseren van de
conventie van Genève.
Allemaal items die onze nationale voorzitter Bart De Wever reeds in september
2015 als eerste ter sprake heeft gebracht,
maar toen werd hij weggehoond.
Inmiddels moeten velen hem gelijk geven
en begint er iets te bewegen, niet alleen
bij ons, maar ook in de rest van Europa!
Vriend en tegenstander erkennen dat
onze N-VA ministers Theo Franken en
Jan Jambon in zeer moeilijke omstandigheden voortreffelijk werk leveren en dit
ook zullen blijven doen. Zij verdienen
dan ook terecht respect en een pluim
voor hun inzet en aanpak.

www.n-va.be/kapelle-op-den-bos

Voor Kapelle-op-den-Bos betekent deze
vluchtelingenproblematiek concreet dat
onze gemeente 22 vluchtelingen tot nu
toe heeft opgevangen en dat er nog een
aantal worden voorzien. Onze mandatarissen volgen dit verder op en vragen
aan het schepencollege om duidelijk
te communiceren met de bevolking en
een antwoord te bieden op hun terechte
vragen en bekommernissen.
Onze lokale mandatarissen blijven ook in
2016 oppositie voeren tegen de huidige
meerderheid van sp.a en CD&V, die
vooral opvalt door gebrek aan initiatief
en visie: haperende verkeersinfrastructuur, geen opwaardering van het Kapelse
centrum, opsouperen van de bestaande
financiële reserves, verhoging van de
gemeenteschuld tegen 2018, haperende
werking van het containerpark, te weinig
oog voor het milieu en het sluikstorten,
enzovoort.
Mede in naam van ons bestuur, onze
raadsleden en ons feestcomité wens ik u
allen een gezond en gelukkig 2016!

Jo Smedts
Voorzitter N-VA Kapelle-op-den-Bos

Blunderboek Kapelse verkeersinfrastructuur
verkeersdrempel ter hoogte van de oversteekplaats
voor de werknemers van Eternit in combinatie met
een goed functionerend ‘slim’ verkeerslicht zou een
veel betere oplossing zijn.

De verkeersinfrastructuur van onze gemeente
wordt gekenmerkt door bedenkelijke ingrepen,
niet alleen gedurende deze maar ook de vorige
legislatuur. De lijst wordt opvallend lang.
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Het Centrum van Kapelle-Oost wordt dagelijks
doorkruist door veel verkeer van en naar Mechelen.
Met een school midden in deze verkeersstroom
ontstaan hierdoor onveilige toestanden. Tijdens de
vorige legislatuur vertikte de meerderheid van sp.a
en CD&V het om de weg komende van Leest door
te trekken naar de Hombeekseweg. Op die manier
kon het centrum van Oost verlost worden van veel
verkeer en zou de veiligheid een flink stuk verhoogd
zijn. Helaas liet de toenmalige meerderheid deze kans
liggen en werd alles volgebouwd met appartementen.
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In de Paddegatstraat in Nieuwenrode werden
paaltjes met reflectoren geplaatst om het verkeer
te stremmen en de veiligheid van de fietsers te
verhogen. Volgens ons een niet zo geslaagde ingreep.
De zichtbaarheid van deze paaltjes bij donker weer,
regen of mist is allesbehalve goed. Men had beter
een fietspad aangelegd gescheiden van de rijbaan
(in overleg met de gemeente Meise) en dit laten
aansluiten op het langspad ter hoogte van het spoor
in Ramsdonk. Wij weten ook dat dit een duurdere
oplossing zou zijn, maar veiligheid primeert.
De ingreep ter hoogte van het kruispunt van de
Veldstraat met de Ipsvoordestraat is aanvaardbaar,
ware het niet dat de signalisatieverlichting op de
middellijn van bedenkelijke kwaliteit is en veel te snel
loskomt. Van deze duidelijke signalisatie blijven na
nog geen jaar er twee zielige lichtjes over.
De ‘slimme’ verkeerslichten in de Kuiermansstraat
zijn geen succes. Te pas en te onpas wordt het verkeer

zonder aanwijsbare reden tot stilstand gebracht.
Heel wat autobestuurders ondervinden dat ze, zelfs
als ze zich aan de verkeersregels houden, toch vaak
voor het rode licht staan. Tegenliggers die te snel
rijden, doen de verkeerslichten in beide rijrichtingen
op rood springen. Dit zorgt vaak voor irritatie. Een

kapelle-op-den-bos@n-va.be

De herinrichting van het rond punt ter hoogte van
de kerk van Kapelle centrum is een situatie die voor
veel onbegrip bij de gebruikers zorgt. Het verkeer
verloopt er nu nog chaotischer dan voorheen. Met

een grotere wagen of met een aanhangwagen en
komende vanaf het centrum van Kapelle is het
onmogelijk richting Ramsdonk te rijden zonder de
volle witte lijn te overschrijden. Onduidelijkheid
is troef en gevaarlijk. Bij begrafenissen ontstaan er
onveilige situaties doordat de ruimte voor de kerk
een stuk kleiner is geworden en mensen op straat
staan aan te schuiven om de overledene te kunnen
groeten. Bovendien is de stopplaats voor de bussen
niet logisch en hinderlijk.
6

Last but not least: de proefopstelling aan de tunnel
van de Oudstrijdersstraat was een miskleun van
formaat. Dat zag iedereen (letterlijk en figuurlijk) van
ver aankomen. Files tot ver over de brug in Kapelle
Oost met lange wachttijden, chaotische toestanden
voor de fietsers, te veel verkeer door de Acacialaan
rond de openings- en sluitingsuren van het STK,
problematische verkeerssituaties aan de lichten ter
hoogte van de kapper en apotheek, onduidelijke
signalisatie, onbegrip en irritatie van buurtbewoners
en chauffeurs, enzovoort. Wat iedereen zag en kon
vaststellen moest bovendien nog eens geconstateerd
en opgemeten worden door een externe (en betaalde)
firma vooraleer er eindelijk ingegrepen werd en de
proefopstelling naar de verdoemenis werd verwezen.
Dit bestuur doet wat losse ingrepen zonder goed na
te denken over een globale aanpak en verbetering van
de verkeersstromen en de veiligheid. Dit alles lijkt
ingegeven door profileringsdrang en gebrek aan visie
op langere termijn en ruimere schaal.
Het rapport geeft een onvoldoende. De N-VA geeft
deze meerderheid een dikke buis op vlak van
verkeersveiligheid en verkeersplanning.
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Ook in 2015 was onze
alom gekende BBQ een
groot succes. Dankzij vele
helpende handen - ieder
jaar opnieuw - van het
feestcomité, het bestuur en
andere vrijwilligers is onze
BBQ uitgegroeid tot een
gezellig familiefeest.

In juni 2015 ging Carl Van Riet met pensioen
als gemeentesecretaris. Bedankt Carl voor de
jarenlange carrière in dienst van de Kapelse bevolking! Geniet ervan. De N-VA hoopt dat we in
de toekomst nog veel kunnen rekenen op je rijke
ervaring en kennis.
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De toekomst verzekerd…
n
De 10-jarige Rube Hermans, zoo
slid
aad
van ons N-VA-gemeenter
n
David, werd verkozen tot schepe
der
kin
van Sport en Jeugd in de
gemeenteraad. Rube zit in het
5de leerjaar in De Pepel Kapelle
op-den-Bos. Zijn hobby’s zijn
voetbal, ijshockey en chiro. Wat
zou hij graag realiseren tijdens
deze legislatuur: Een glijbaan
in het zwembad, sporttornooien
tussen Kapelse scholen, sporten jeugdverenigingen en een
samen buimultifunctioneel sportterrein om
be, wij duimen!
ten te kunnen spelen. Toi Toi Ru

Zwembadakkoord slecht onderhandeld
Het aantal zwemmers uit
Willebroek is ongeveer even
groot als het aantal zwemmers
uit Kapelle-op-den-Bos.
Voor N-VA Kapelle-op-denBos is het dan ook logisch dat
de uitbatingskosten evenredig
verdeeld zouden worden tussen
Willebroek en Kapelle-op-den-Bos.
Willebroek betaalt nu 185 000 euro
per jaar en Kapelle-op-den-Bos
320.000 euro per jaar.

Bovendien heeft Willebroek
bedongen dat deze bijdrage voor
zes jaar vastligt en moet Kapelle
de rest bijbetalen (en dus ook de
eventuele verhoging van kosten in
de toekomst). Daarom vinden wij dit
een slecht onderhandeld akkoord en
getuigt dit niet van degelijk bestuur.
In meerderheidskringen wordt er
blijkbaar prat op gegaan dat de
jaarlijkse bijdrage van Willebroek een
klein beetje gestegen is in dit nieuwe

akkoord. Blij zijn met een dode mus
heet dit in de volksmond!

Minister Muyters (N-VA) heeft subsidies toegekend aan Kapelle-op-den-Bos van 30 % van de kostprijs van de renovatiewerken voor het zwembad. N-VA Kapelle-op-den-Bos juicht dit toe. Zwembaden kosten immers handenvol geld en elke
steun is meer dan welkom. Wij vragen aan het bestuur om bij verdere renovaties rekening te houden met de zwakke punten
in het Kapelse zwembaddossier, zoals de verbetering van de beperkte toegankelijkheid voor mindervaliden en de verhoging
van het aantal zwemuren voor het publiek.

Gemeentekas leeg tegen 2018
De CD&V-sp.a-meerderheid verkondigt graag dat het de
gemeentebelastingen (nog) niet heeft verhoogd?
Maar men vergeet er wel bij te zeggen
dat tegen het einde van hun zesjarige
bestuursperiode in 2018 de reserves
uit het verleden van 7 miljoen euro
opgesoupeerd zullen zijn en er voor
6 miljoen euro nieuwe leningen
zullen afgesloten zijn.
De gemeentekas zal tegen
2018 tot op de bodem
leeg zijn! Een mooi
vooruitzicht voor de
volgende generaties.

Nieuw rusthuis:
ja, maar
Volgens een CD&V-schepen zou N-VA
Kapelle-op-den-Bos tegen de komst zijn
van een nieuw rusthuis. De waarheid is wel
anders en deze schepen weet dat zeer goed.
De N-VA is altijd duidelijk voorstander
geweest van een nieuw rusthuis. Maar
de manier waarop het Ruimtelijk
Uitvoeringsplan tot stand is gekomen dat
de komst van dit rusthuis mogelijk moet
maken, is andere koek.
De N-VA zag in het plan graag de aanzet
om het centrum van Kapelle-op-den-Bos op
een moderne manier aan te passen. Maar
het lijkt ons eerder dat deze meerderheid de
ruimte vrijhoudt voor privé-investeerders en
initiatieven ‘à la tête du client’ (lees: de poort
open zetten voor vriendjespolitiek).

N-VA Kapelle-op-den-Bos diende al twee keer een voorstel in op de gemeenteraad om een
Buurtinformatienetwerk (BIN) op te richten. Het voorstel van Hilde Thielemans werd telkens weggestemd door de
CD&V-sp.a-meerderheid. Op 28 april 2014 werd op de gemeenteraad de oprichting van een BIN weggelachen door
de meerderheid en op 26 mei 2014 vond men het te duur.
Het steeds toenemend aantal inbraken en diefstallen in onze gemeente, de vraag van 70 burgers
(merendeel niet-N-VA-leden) uit onze gemeente voor de oprichting van een BIN en de recente
nieuwe golf van inbraken in Ramsdonk blijken nog steeds niet voldoende voor de meerderheid om
in actie te schieten! Deze meerderheid blijft apathisch, ongeïnteresseerd en onverschillig tegenover
het N-VA-voorstel. N-VA Kapelle-op-den-Bos volhardt en zal voor de derde maal de oprichting van
een BIN op de tafel van de volgende gemeenteraad gooien.

kapelle-op-den-bos@n-va.be

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Liesbeth Homans

In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en sport uit te voeren.

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.
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“Als grootste (oppositie)partij in de Vlaams-Brabantse provincieraad blijft de
N-VA nauwgezet erop toezien dat de provinciale bestuursmeerderheid
(CD&V, Open Vld, sp.a en Groen) de afspraken over de afgeslankte rol en
bevoegdheden van de provincie loyaal en strikt naleeft.
Sinds 2009 engageren alle meerderheidspartijen op Vlaams niveau zich
ondubbelzinnig vóór meer bestuurlijke efficiëntie en tegen bestuurlijke
verrommeling. We willen dus niet dat het provinciaal bestuur ondertussen
politieke spelletjes speelt om zich tegen dat engagement te verzetten”,
onderlijnt fractievoorzitter Linda De Dobbeleer-Van den Eede.

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord besteden.”
Linda De Dobbeleer-Van den Eede, N-VA-fractievoorzitter provincieraad

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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