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KAPELLE-OP-DEN-BOS
Leven er marsmannetjes
op het Kapelse
gemeentehuis?

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

We beginnen stilaan te vermoeden
dat de leden van het Kapelse gemeentebestuur van Mars komen. Zo
poneerde deze meerderheid dat de
financiën van onze gemeente gezond
zijn. Meer nog, ‘we doen het fantastisch’. De echte manier waarop de
begroting in evenwicht wordt gehouden, lijkt inderdaad van een andere
planeet te komen.
Misschien zijn het wel de opnames
van de tv-fictiereeks ‘Marsman’ die
ons op het idee brachten? Die zullen
veel hinder voor de omliggende handelaars veroorzaken, ondanks de
belofte van het bestuur om die hinder
tot een minimum te beperken. Maar
we fronsen vooral onze wenkbrauwen bij de wereldvreemde
beslissing van de meerderheid om de
belastingbetaler te laten opdraaien
voor de 20 000 euro kosten.
Helemaal buitenaards was de
OCMW-voorzitter. Zij triomfeert in
een publicatie dat enkel het bestuur
de handen uit de mouwen steekt en
anderen (de N-VA dus) staan te roepen langs de zijlijn. Ze is blijkbaar al
vergeten dat de Kapelse kiezer heel
hard om verandering heeft geroepen
maar dat sp.a en CD&V hooghartig
kozen voor de postjes en de centen.
Wij en onze talrijke kiezers werden
gewoon straal genegeerd. Dat houdt
ons niet tegen om het (wan-)beleid
aan de kaak te stellen. Dat is het minste wat de Kapelse kiezer van ons
mag verwachten.

www.n-va.be/kodb

BOEKHOUDKUNDIGE CAMOUFLAGE HOUDT FINANCIËN ‘GEZOND’
De bestuursmeerderheid beweert dat het fantastisch gesteld is met onze
financiën. Komen zij van een andere planeet misschien? Het zijn enkel
boekhoudkundige handigheden die de begroting in evenwicht houden, stelt
de N-VA vast.
“Het gemeentebestuur bespaart al jaren op cruciale personeelsfuncties. Pas nu
begint men aan te werven: een communicatieverantwoordelijke, een stedenbouwkundige, … Maar de lijst van lege functies is nog lang”, stelt fractieleider
Renaat Huysmans vast. “Hierdoor komt de dienstverlening in het gedrang en
wordt het resterende personeel overbelast.”

TRUCJE
Een andere trucje is het inschrijven van een heel pak projecten in het budget,
om daar achteraf slechts een fractie van te realiseren. “In het geval van Kapelleop-den-Bos gaat het over slechts 20 procent van wat gebudgetteerd stond. Zo
kan ik ook een begroting in evenwicht opstellen”, aldus Renaat Huysmans.

AL JAREN OP DE HOOGTE
De cijfers komen overigens niet van ons, maar van een onafhankelijke experte
die in de gemeenteraad toelichting kwam geven bij de BBC, de Beleids- en
Beheercyclus. Dat is een nieuwe meerjarenplanning die de gemeenten verplicht
dienen te volgen. De begroting moet transparanter worden, haast zoals
een bedrijfsboekhouding. Nog een vaststelling van de expert: hoewel de
gemeente al drie jaar op de hoogte was van de komst van deze BBC, blijkt
Kapelle-op-den-Bos een van de laatste gemeenten die in gang is geschoten.
Het feit dat er een expertenbureau aangetrokken werd, spreekt overigens
boekdelen. Trouwens: dat grapje kost u 50 000 euro.

GEEN ROOIE DUIT
Als het gemeentebestuur dan ook nog eens nieuwe
leningen aangaat, kan het inderdaad zijn dat men een
‘positieve’ begroting kan neerleggen. “Maar ze geven
meer uit dan ze binnenkrijgen. En ze stellen minder
personeel tewerk dan een goede dienstverlening voorziet. Mars mag dan wel de rode planeet zijn, maar wij
geloven geen rooie duit van die marsmannetjespraktijk”, besluit Renaat Huysmans.
RENAAT
HUYSMANS
Fractieleider

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Tv-opnames kosten geld aan
Kapelse belastingbetaler en gijzelen handelaars
De laatste weken was de
Mechelseweg en de marktomgeving
meermaals het toneel voor opnames
van ‘Marsman‘, een nieuwe
fictiereeks van de VRT. Op zich lijkt
er hier niets mis mee. Ons dorp
wordt een beetje in de kijker gezet
en de burgemeester had plechtig
beloofd - op onze vraag - dat de last
voor de handelaars beperkt zou
blijven.

Kapelse belastingbetaler (u en ik dus)
moet minstens 20 000 euro ophoesten
om deze opnames hier te laten plaatsvinden en de overlast te ondergaan!
Wel ging het bestuur proberen dit bedrag terug te brengen tot 10 000 euro.
Maar aangezien de opnames toen al
gestart waren en er vooraf al een akkoord moet gesloten zijn, zal dit wel
wishful thinking blijven.

Wegmoffelen
Kat op de koord
Toen we de burgemeester interpelleerden over wie wat moest betalen,
kwam echter de kat op de koord: de

Wist je dat …

Ja, we verwachten wel dat die andere
10 000 euro via een of andere post zal
weggemoffeld worden. Een klassieke
truc van dit bestuur om haar wanbe-

leid mooier voor te stellen. De N-VA
vindt dat de verantwoordelijken voor
de overlast van deze opnames hiervoor een bijdrage zouden moeten betalen aan de inwoners en niet
omgekeerd!
Bovendien blijkt van de belofte dat de
hinder beperkt zou zijn ook al niet
veel in huis te komen. Tot 19 november zal het handelscentrum zeer vaak
afgesloten zijn door deze opnames!
De al fel geplaagde middenstand zal
weer eens het kind van de rekening
zijn. Komt deze bestuursploeg nu
echt van Mars?

… deze meerderheid in de GECORO kiest voor een familielid van een schepen, dat niet in
onze gemeente woont, liever dan een bekwame kandidaat uit de eigen gemeente? En die
waren er genoeg voorhanden (onder andere een landmeter-expert, een notaris en verschillende andere gemotiveerde en bekwame dorpsgenoten). O tempora o mores, zeiden de
Romeinen al.
… we een nieuwe secretaris voor het OCMW hebben? Haar wacht de moeilijke taak om de
betreurde Eric Verhasselt op te volgen. We wensen Sybille Cuypers veel succes toe en beloven op een constructieve manier mee te werken in het belang van onze inwoners.
… we alweer een zeer succesvolle N-VA-barbecue achter de rug hebben? Sfeerfoto’s vind je
onderaan deze bladzijde.
… ons N-VA-provincieraadslid Lena Ghysels deze meerderheid ervan op de hoogte gebracht
heeft dat de trage wegen in onze gemeente gratis van naambordjes kunnen voorzien worden? Waar we kunnen proberen we vanuit de oppositie een positieve bijdrage te leveren aan
onze gemeente. Hopelijk wordt er dan ook gebruik van gemaakt.

“Het was weer leuk”

N-VA-barbecue
31 augustus
kodb@n-va.be

Bijen zijn geen bijzaak!
De bijen hebben het vandaag bijzonder moeilijk. In Vlaanderen
verdween de voorbije jaren zowat 40 procent van de bijenkolonies. Het belang van bijen als bestuivers van gewassen is
nochtans immens en de massale bijensterfte vormt een grote
bedreiging voor de wereldwijde land- en tuinbouw. Uit recent
onderzoek blijkt dat 52 procent van de dagelijkse productenmix
in onze supermarkten zou verdwijnen als er geen of onvoldoende bijen zouden zijn. In ons land alleen al betekenen bijen
een economische waarde van bijna 500 miljoen euro. De acties
die N-VA in de verschillende parlementen ondernam resulteerden al in een Vlaams bijenplan en een bijenresolutie.
Hoe kan u helpen? Bijen zijn dol op kruiden en groenten.
Misschien past
er ergens in uw tuin ook een wild hoekje waar de natuur haar gang
mag gaan en waar het gras gerust een centimetertje hoger mag staan,
gebruik geen pesticiden, …
Wie meer wil weten kan een kijkje nemen op
www.n-va.be/bijen of vraag onze brochure aan op het secretariaat
(015 71 29 60 of lena.ghysels@n-va.be)

Provinciaal beleid tart soms alle verbeelding
Kapels N-VA-provincieraadslid Lena Ghysels verbaast zich over de manier waarop de traditionele partijen de
provincie besturen: “Het tart soms alle verbeelding. En enige vorm van controle in de provincieraad wordt volledig
beknot.”
Zo stemden we over een reglement over ‘paalkamperen’ op het moment dat het reglement al drie maanden in werking
was. We hebben ook moeten stemmen over de procedure om een ontwerper aan te stellen voor een nieuwe school in
Tienen. Op het moment dat wij stemden, was de ontwerper al gekend.
We hebben ook al gestemd over de
vraag of de provincie een waarborg zou geven voor de bouw van
een crematorium in Zemst. De
provincieraad kreeg dit dossier ter
stemming voorgelegd in juni. In
januari had de deputatie al een
contract getekend waarin de borg
verleend wordt.
Zo verloopt het blijkbaar al sinds
mensenheugenis. Maar de N-VA
blijft zich hiertegen verzetten.

LENA GHYSELS
Provincieraadslid

www.n-va.be/kodb

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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.
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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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