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Kapelle-op-den-Bos

Na een volledige loopbaan in dienst van de Kapelse gemeenschap, nam de gemeenteraad 
op 2 juni 2015 afscheid van gemeentesecretaris Carl Van Riet, die op pensioen gaat. Sinds 
zijn jonge jaren was Carl actief in onze 
gemeente, eerst in het zwembad, later op 
de dienst Financiën en nadien als adjunct-
gemeentesecretaris van Lucienne Van Riet.                                                                                               

Bij haar overlijden volgde Carl haar op als 
gemeentesecretaris  van Kapelle-op-den-
Bos, een functie die hij steeds in eer en 
geweten en in alle neutraliteit probeerde 
uit te oefenen. Hoewel zijn professionele 
carrière de laatste jaren niet altijd over 
rozen liep, zette hij zich meer dan 100 % in 
voor Kapelle-op-den-Bos en zijn inwoners.  

Dat zijn werk op de gemeente door de modale Kapellenaar geapprecieerd werd, 
bewijst zijn mooie score die hij op onze lokale N-VA-lijst behaalde bij de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen. Ook als we ons oor te luisteren leggen bij zijn collega’ s op 
het gemeentehuis, klinkt veel respect en appreciatie voor zijn werk.

Hoewel sommigen zijn deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen een brug te ver 
vonden, zijn wij nog steeds van oordeel dat onze partij de expertise en kennis van deze 
man niet verloren mocht laten gaan.

Toen de verliezers van de verkiezingen, sp.a en CD&V, ons in 2012 naar de 
oppositiebanken verwezen, besloot Carl zijn ambt als gemeentesecretaris verder te zetten 
en zijn mandaat ter beschikking te stellen van onze partij. Hij was immers van mening 
dat hij de Kapellenaar beter kon dienen als secretaris dan als lid van de oppositie.

Wij zijn ervan overtuigd dat hij dit in alle neutraliteit ook heeft gedaan!

RESPECTLOOS GEDRAG SP.A
Het was dan ook schrijnend en getuigend van bijzonder weinig respect dat alle 
mandatarissen van de sp.a na de gemeenteraad de zaal verlieten toen Carl gevierd werd 
voor zijn vele jaren in dienst van alle Kapellenaren. Is dat de warme maatschappij die de 
sp.a voorstaat?                                                                                       

Het zij zo. We hopen dat de Kapellenaar ten gepaste tijde wel zal oordelen. N-VA Kapelle-
op-den-Bos wil Carl alvast wél bedanken voor zijn jarenlange inzet. Het ga je goed in je 
verdere leven Carl, samen met Nadine en je familie.

Namens de voltallige N-VA Kapelle-op-den-Bos
Renaat Huysmans, fractieleider N-VA 

KOM NAAR ONZE 
BARBECUE!

Zaterdag 12 september 
vanaf 17 uur

NIEUWE LOCATIE:

Parochielokaal 

Tisseltstraat 18

Ramsdonk

We voorzien een extra tent! AFSCHEID VAN CARL VAN RIET (DERDE VAN RECHTS)

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

V.
U.

: H
an

dr
ik

 D
e 

Vl
ee

sc
ho

uw
er

, H
om

be
ek

ew
eg

 1
8b

8,
 1

88
0 

Ka
pe

lle
-o

p-
de

n-
Bo

s

Gemeentesecretaris Carl Van Riet met pensioen



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

Op de gemeenteraadscommissie Veiligheid en Mobiliteit heeft de sp.a-CD&V-meerderheid haar plannen uit de 
doeken gedaan rond de herinrichting van het kruispunt aan de kerk van Kapelle-op-den-Bos. Een project dat 
uitblinkt in kortzichtigheid, aldus de N-VA.            

Het bestuur pleegt geen overleg met en duldt geen 
inspraak van de oppositie. Daarnaast betwijfelt de N-VA 
dat dit project zowel de veiligheid als de mobiliteit in het 
centrum van onze gemeente ten goede zal komen. We he-
kelen echter vooral de 
kortzichtigheid van 
dit project. Voor N-VA 
Kapelle-op-den-Bos 
moet er nagedacht 
worden over hoe 
we de veiligheid en 
mobiliteit in onze 
gemeente kunnen en 
moeten verbeteren, 
maar dan wel in een 
globaal plaatje.

Het kruispunt aan de 
kerk staat niet los van 
de hele problematiek 
van het verkeer en 
(handels)activiteiten 
in het centrum van 
onze gemeente. Al-
leen een kruispunt 
aanpakken zonder dit te koppelen aan de grotere proble-
matiek van veiligheid, mobiliteit en herwaardering van 
het centrum van onze gemeente, getuigt van weinig visie 
en durf. En dat is kenmerkend voor het ganse beleid van 
de huidige meerderheid.

N-VA Kapelle-op-den-Bos doet dan ook een dringende 
oproep aan de meerderheid om de plannen betreffende 
de herinrichting van het kruispunt aan de kerk op te 
schorten en te kaderen in een veel groter plan en visie 

om het centrum van 
onze gemeente veili-
ger, fraaier en terug 
bruisend te maken 
in overleg met alle 
betrokkenen (scholen, 
handelaars, buurt-
bewoners, politie, 
oppositie, …). 

Wij dringen met grote 
stelligheid aan om 
deskundigen met 
expertise ter zake te 
raadplegen, alvorens 
beslissingen te nemen 
die achteraf meer 
ellende en problemen 
met zich zullen mee-
brengen dan oplos-
singen te bieden.

Dames en heren van de meerderheid, treed voor één keer 
uit jullie comfortzone in het belang van de ganse Kapelse 
bevolking!

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

In de kijker: David Hermans (gemeenteraadslid)Herinrichting kruispunt Mechelseweg/Oudstrijdersstraat 

POLITIEKE START
Toen David in 2010 lid werd van het feestcomité van de N-VA, 
begon stilaan de politieke ambitie de kop op te steken en ontstond 
de interesse in de gemeentelijke politiek. De verkiezingen van 2012 
stonden voor de deur en David werd gekozen door de Kapelse 
kiezer om samen met zeven collega’s de N-VA te vertegenwoordi-
gen in de gemeenteraad. De verkiezingsuitslag van de N-VA was 
een groot succes en sindsdien zetelt David in de gemeenteraad van 
Kapelle-op-den-Bos, waar hij zijn ervaring en interesses uit het 
verleden ten dienste stelt van de bevolking.

SPORTEN IS GEZOND
Naar analogie met zijn vroegere activiteiten gaan de politieke inte-
resses en inzet van David uit naar sport en veiligheid.

“De Kapelse sportverenigingen hebben te maken met een gebrek-
kige infrastructuur en moeten nu trainen en spelen in dure privé-
accommodaties. Dit kost veel geld waardoor de lidgelden stijgen 
en sporten voor iedereen in het gedrang dreigt te komen”, 
aldus David. “Het jaarlijks eetfestijn en andere activi-

teiten zijn broodnodig en de sportsubsidies van de gemeente zijn slechts een pleister op een houten 
been.”

Bovendien wordt een deel van het sportbudget van Kapelle-op-den-
Bos opgesoupeerd door ‘sportverenigingen’ die volgens het Vlaams 
Sportdecreet geen recht hebben op subsidie, maar toch kunnen reke-
nen op steun van het Kapelse gemeentebestuur!

Mits een degelijk en onderbouwd plan zijn er zeker mogelijkheden 
voor nieuwe infrastructuur en dit samen met bedrijven en andere 
partners…

VEILIGHEID VOOR ONZE BURGERS
Brandveiligheid en nabijheid van brandweerkazernes, ziekenwagens 
en MUG-teams zijn belangrijk zodat deze professionele hulp snel en 
adequaat kan gebeuren. De oprichting van een BIN (Buurt Informa-
tie Netwerk), zoals dat reeds in tal van gemeenten bestaat en goed 
werkt, kan en zal de veiligheid van de inwoners van onze gemeente 
bevorderen en verhogen.

Het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos stemde het N-VA-
voorstel weg en blijft blind voor deze burgerparticipatie, waarvoor 
reeds meer dan 70 gezinnen hun medewerking hebben gegeven. Een 
gemiste kans.

“In de toekomst zal ik me blijven inzetten voor en opvolging van 
sportdossiers zoals het gemeentelijk zwembad (en de herstelkosten), 
sportsubsidies en toelagen, sportinfrastructuur in de gemeente en het 
verbeteren van de veiligheid.”

N-VA Kapelle-op-den-Bos verwijt bestuur gebrek aan visie

• 37 jaar

• Geboren en getogen in Kapelle-op-
den-Bos (Mechelseweg)

• Gehuwd met Trees Peeters, papa 
van Rube en Juta

• Actieve sporter (triatlon)

• Organisator kwarttriatlon 
Kapelle-op-den-Bos

• Lid van verschillende Kapelse 
sportverenigingen

• Zaakvoerder fietsenzaak Ecorad



Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin
loopbaan

Wettelijk
pensioen

Vervroegd
pensioen

18 jaar

63 jaar

61 jaar

21 jaar

66 jaar

63 jaar

23 jaar

67 jaar

65 jaar

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


