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KAPELLE-OP-DEN-BOS
BESTE MENSEN,
Namens de ganse N-VA-ploeg van
Kapelle-op-den-Bos wens ik jullie
een fantastisch 2013 toe. Wij hopen
dat een goede gezondheid, veel
vriendschap en warmte en een jaar
zonder zorgen jullie deel mag zijn.
2012 was een fantastisch jaar voor de
N-VA, in heel Vlaanderen en in
Kapelle-op-den-Bos. 2 244
Kapellenaren gaven op 14/10/2012
hun stem en vertrouwen aan onze
N-VA-ploeg. Met bijna 33 % van de
stemmen werden we met voorsprong
de grootste partij van Kapelle-opden-Bos en zelfs de grootste N-VAfractie van Vlaams-Brabant. Hartelijk
dank hiervoor!

VU: Lena Ghysels - Londerzeelseweg 11 - 1880 Ramsdonk - lena.ghysels@n-va.be

PANDOERING
De vorige bestuursploeg kreeg een
pandoering van jewelste, maar
negeerde dat signaal van de kiezer en
ging voor de postjes. De coalitie doet

N-VA Kapelle-op-den-Bos dankt u allen voor uw
vertrouwen en wenst elk van u een fantastisch 2013,
vol gezondheid en vreugde.
verder alsof er niets gebeurd is, met
identiek dezelfde mensen aan het
roer, zonder enige verjonging of
vernieuwing … je moet het maar
durven! Benieuwd of alle verkozenen
van de meerderheid dit gedwee, als
makke lammetjes, zullen ondergaan!

DRUK OP KETEL
Wij vrezen de komende zes jaar nog
meer van hetzelfde geserveerd te
krijgen, zoals reeds duidelijk blijkt uit
de beleids- en financiële plannen
voor 2013, die gewoon een
geïndexeerde kopie zijn van deze van
de vorige jaren. De N-VA zal de druk
op de ketel houden, om meer
schwung in het beleid te krijgen en
een frisse wind door Kapelle te laten
waaien. Al zijn we er ons van bewust
dat de voorbije 30 jaar geen enkel

voorstel van de oppositie in onze
gemeente is goedgekeurd.

DANK
Ik wil hier ook een woordje van dank
richten aan alle mensen die lid
werden van onze partij (wij blijven
immers een ongelooflijke groei
kennen van ons ledenbestand) en ook
aan zij die er reeds jaren lid van zijn
en/of geregeld de handen uit de
mouwen staken. Zonder jullie zou
een dergelijke fantastische
verkiezingsuitslag niet mogelijk
geweest zijn.
Ik toost samen met jullie op 2013,
gezondheid!
Renaat Huysmans
Fractieleider en gemeenteraadslid N-VA

Van links naar rechts: OCMW-raadslid Dirk van Humbeeck, provincieraadslid Lena Ghysels, OCMW-raadsleden
Melissa verhoeven en Katleen Moens, gemeenteraadsleden Jan Buelens, David Hermans, Arno Peeters, Ann Vergaelen,
Hilde De Keersmaeker, Hilde Thielemans, Renaat Huysmans en Geert van de Voorde.
Onze gemeenteraadsleden legden op 2 januari 2013 niet zonder enige trots de eed af. Zij hebben er in elk geval zin in en
beloven de komende zes jaar op een constructieve manier oppositie te voeren. Zij droegen een zwarte rouwband uit protest
omdat de wil van de kiezer genegeerd werd en de grootste fractie zodoende naar de oppositiebanken verwezen werd.

www.n-va.be/kapelle-op-den-
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Op 15 december kleurde de Vlaams-Brabantse provincieraad
geel/zwart…
Net zoals in Kapelle-op-den-Bos
werd ook provinciaal een coalitie
gesmeed zonder de N-VA, die
nochtans 19 van de 72 zetels
binnenhaalde en daarmee de
grootste fractie werd.

wou de N-VA het
over de inhoud
hebben, veeleer
dan over de
verdeling van
posten. Er werd
afgesproken dat de N-VA een lijst zou
bezorgen over de bevoegdheden en
de middelen die we door de
provincie uitgespaard wilden zien.

Tussen woord en daad staan
blijkbaar enkele topfuncties in de weg

Afslanken
De N-VA stelde voor om de provincie
af te slanken, om minder
belastinggeld uit te geven, de
provinciale belastingen te verlagen en
efficiënter te gaan werken. Dat bleek
al onmiddellijk moeilijk te liggen.
Nochtans staat dat ook in het
programma van onder meer Open
Vld. Maar tussen woord en daad

staan blijkbaar dan toch nog enkele
topfuncties in de weg.

Beschaamd
Op voorhand hadden CD&V, Open
Vld en sp.a al een akkoord
beklonken. Door hun barslecht
verkiezingsresultaat kwamen ze
echter zelfs met z’n drieën niet aan
een meerderheid. Uiteindelijk
moesten zij Groen erbij nemen om
een coalitie te vormen tegen de
winnaar van de verkiezingen.
Blijkbaar is men nergens nog
beschaamd voor.

Met haar 7 402 voorkeurstemmen behaalde
Lena Ghysels het hoogste stemmenaantal voor
het district Vilvoorde.

Na enkele telefonische contacten
mochten onze onderhandelaars Theo
Francken en Ben Weyts op gesprek
naar Leuven waar zij onthaald
werden door de drie traditionele
partijen. Die vonden van zichzelf dat
ze uitstekend werk hadden verricht
en zagen geen reden om met de
N-VA veel rekening te houden. Dat
de kiezer daar anders over had
geoordeeld, was louter een spijtige
vaststelling.
De N-VA werd door de machthebbers
uitgenodigd voor een gesprek. Tot
grote consternatie van de uitnodigers

De 19 verkozenen van de N-VA droegen geel/zwarte kleding om duidelijk te
maken dat de grootste factie naar de oppositiebanken verwezen werd. Alle
N-VA-provincieraadsleden droegen bovendien ook de badge van Music for
Life. Op deze manier steunden zij de actie die de problematiek rond dementie
onder de aandacht bracht.

In de bloemetjes: Karel Van Den Brande (89)
De N-VA wil graag Karel Van Den Brande speciaal in de kijker zetten. Hij werd op
Kerstdag 89 en is daarmee ons oudste lid.
Karel, hartelijk dank voor je steun! Jij bent fan van het eerste uur. Je stond mee aan de
wieg van onze afdeling zoveel jaren geleden en je bent nog steeds bij zowat elke activiteit
aanwezig. Om zoveel inzet en enthousiasme kunnen wij alleen maar blij zijn.

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

Opgelet: N-VA’ers!
De N-VA is tegenwoordig niet weg te branden uit de pers.
Niet dat ze ons zo graag zien, neen, iedereen die nog
maar een klein beetje kritiek heeft op de N-VA wordt ten
tonele gevoerd om iedereen te waarschuwen tegen de

gevaarlijke onmensen die we wel zijn. Gelukkig tonen de
opeenvolgende verkiezingsoverwinningen van de N-VA
zowel nationaal als lokaal, dat jullie, de burger, dit
spelletje doorzien en ons massaal blijven steunen.

Gemeente sluit ogen voor overlopende kosten zwembad
Op enkele jaren tijd zijn de kosten voor het zwembad
in Kapelle-op-den-Bos opgelopen van 176 000 euro tot
bijna 400 000 euro. De bijdrage van Willebroek werd in
het nieuwe akkoord gebetonneerd op 176 000 euro en
hoewel 40 % van de zwemmers uit Willebroek komt,
draait onze gemeente op voor het verschil. De N-VA
heeft altijd gezegd dat dit voor Kapelle nefaste
financiële gevolgen zou hebben, maar de meerderheid
maakte zich sterk dat ze de kosten zouden kunnen
beheersbaar houden. Niet dus.
Om te zien hoe we deze kosten
beter zouden kunnen beheren,
werd de ontvanger belast om een
simulatie te maken waarbij de
toegangsprijs voor individuele
zwemmers en clubs licht zou
verhogen en de kostprijs voor de
doorsnee belastingbetaler iets zou

zakken. De meerderheid
van CD&V en sp-a
stemde dit laatste weg.

Hete brei
Wij vonden en vinden het
eerlijker dat de lasten
voor een klein stukje
meer zouden gedragen
worden door de gebruikers en iets minder door de
belastingbetaler (waarvan er veel nooit gebruik maken
van het zwembad). Dat is nu eens een typisch staaltje van
beleid voeren van deze meerderheid: de ogen sluiten voor
problemen en zeker geen oplossingen voorstellen die
misschien niet populair zijn, maar wel noodzakelijk. Ze
zouden zo eens een stem kunnen verliezen! Besturen is
voor ons veel meer dan rond de hete brei draaien,
besturen vergt een visie en dus soms onpopulaire maar
doortastende maatregelen.

Plat opportunisme in dossier windmolens
In de kwestie van de windmolens laat het gemeentebestuur een
gelijkaardig staaltje van ‘bestuurskracht’ zien. Hoewel de
meerderheid reeds van in juni op de hoogte was van de plannen
voor de bouw van windmolens, heeft ze deze stil gehouden. Tot er
een actiegroep van zich liet horen.
Denken jullie dat het toevallig is dat dit pas na de verkiezingen is
uitgelekt? Wij geloven alleszins van niet. We weten dat W-Kracht, de
projectontwikkelaar van de windmolens, voorstander was om een
infovergadering te geven voor alle betrokkenen, maar dat de
meerderheid dit niet wenste. Hoe zit het met de openheid van
bestuur in onze gemeente?

500 handtekeningen
Nu er 500 handtekeningen tegen de molens zijn, is het
gemeentebestuur ineens ook van gedacht veranderd. Wie
beschuldigt wie van opportunisme? Bovendien zette de toekomstige
burgemeester de beslissing die het schepencollege nog moet nemen,
juridisch op de helling door zijn optreden op Ring-TV.
Moeten we niet eens goed nadenken waar we met onze
energievoorziening naar toe willen en ook naar toe moeten van
Europa tegen 2020? Iedereen is voor groene energie, maar niemand
wil het in zijn achtertuin.

Plat opportunisme
Er zijn wettelijke normen opgesteld door de Vlaamse regering,
waarin ook CD&V en sp-a zitten. In het Vlaamse Parlement keuren

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

ze deze regels goed
maar in de eigen
gemeente verwerpen
ze die. Dat ruikt pas
naar plat
opportunisme. Als de
wettelijke bepalingen
in dit dossier
gerespecteerd worden, meent de
N-VA dat we de kar van de hernieuwbare energie ook hier in
Kapelle moeten trekken.

Proef op de som
We vroegen dan ook een onderhoud met de mensen van W-kracht en
legden hen de verschillende bezwaren van het actiecomité voor: stuk
voor stuk konden ze deze weerleggen of werden aanpassingen aan
de molens beloofd. Sommigen van ons zijn de proef op de som gaan
nemen in de buurt van reeds bestaande molens en hebben ook
omwonenden hierover aangesproken. Telkens weer bleek het met
die overlast best mee te vallen. Een enkeling klaagde over het visuele
aspect.
Wij denken dat de aanleg van deftige fietspaden, een grondige
vernieuwing van het wegdek en het bannen van zwaar doorgaand
vrachtverkeer in de Hogerheistraat een veel fundamentelere
verbetering van de leefbaarheid met zich zal meebrengen, dan wel
de last die de windmolens zouden kunnen veroorzaken. De
retributies die op die windmolens geheven kunnen worden, zouden
hiertoe kunnen bijdragen.
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Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
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verandering, dan weet u morgen meteen wat te doen.
agenda
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Bart De Wever
De verandering
Algemeen
voorzitterbegint
N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
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In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL

EN

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

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