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KAPELLE-OP-DEN-BOS
Wil jij ook lid worden van
de grootste familie van
Vlaanderen?
Als lid van de N-VA steun je de
Verandering voor Vooruitgang. Én je
lidmaatschap geeft je bovendien tal van
voordelen!

Je stem telt mee
Je lidkaart geeft je spreek- en stemrecht.
Zo bepaal je heel direct de politieke
opstelling van de N-VA.

Meerderheid verwerpt motie N-VA
ONTSLUITING A 12 / KERSDONK-SITE
Tijdens de gemeenteraad van 24 februari 2014 vroeg de N-VA bij monde van
fractieleider Renaat Huysmans het gemeentebestuur om een krachtig neen uit
te spreken tegen de ontsluiting van de Kersdonk in Tisselt richting A12 over
Kapels grondgebied. Deze weg zal immers een zware belasting van het leefmilieu en wooncomfort met zich meebrengen in Ramsdonk en een deel van
Kapelle-op-den-Bos. De meerderheid weigerde echter deze intentieverklaring
goed te keuren!
De Kersdonk-site in Tisselt
was oorspronkelijk ingekleurd als een zone voor de
ontwikkeling van watergebonden industriële activiteiten. Desondanks liet de
gemeente Willebroek toe dat
er weggebonden industriële
activiteiten werden ontwikkeld. Dit leidde tot een forse
toename van het vrachtverkeer langsheen het kanaal en
in het centrum van Tisselt.

V.U.: Hendrik De Vleeschouwer - Hombeekseweg 18 b8 - 1880 Kapelle-op-den-Bos - info@n-va.be

Een inspirerend netwerk van
politieke vrienden
Als lid kan je natuurlijk ook altijd
terecht op de vele nationale, arrondissementele én lokale activiteiten van de
N-VA. Een debatavond, een moment
van politieke actie of een gezellig samenzijn …

Je ontvangt het Nieuw-Vlaams
Magazine
Tien keer per jaar ontvang je gratis het
Nieuw-Vlaams Magazine. 24 bladzijden politiek nieuws, boeiende dossiers,
sprekende interviews en een exclusieve
kijk achter de schermen van de N-VA.

RAMSDONK KRIJGT VOLLE LAAG

Dan krijgt je engagement een extra
dimensie binnen Jong N-VA. Studie- en
vormingsdagen, politieke acties, trips
naar het buitenland, … de agenda van
Jong N-VA is behoorlijk gevuld.

De gemeente Willebroek wil dringend van deze overlast verlost worden. Zij
zijn dan ook vragende partij voor het aanleggen van een verbindingsweg tussen de Kersdonk-site en de A12. Op die manier is de gemeente Willebroek verlost van het vervuilende vrachtverkeer door het centrum van Tisselt. Maar
daardoor zal Ramsdonk dan wel de volle laag te verwerken krijgen: lawaaihinder, fijn stof vervuiling, verkeersoverlast, onveiligheid,…. Deze verbindingsweg loopt immers grotendeels over het grondgebied van onze
deelgemeente.

Met de kracht van een overtuiging

GEEN VOORDEEL VOOR KAPELLE-OP-DEN-BOS

Jong en N-VA?

Maar het allerbelangrijkste: je maakt
deel uit van de grootste en snelst groeiende familie van Vlaanderen. Zo steun
je samen met 40 000 anderen de Verandering voor Vooruitgang.
Interesse? Neem contact op via
www.n-va.be/kapelle-op-den-bos

www.n-va.be/kodb

Niets. De meerderheid schermt wel met een KMO-zone langs de A12. Deze
KMO-zone kan er volgens N-VA Kapelle-op-den-Bos ook komen zonder de
aanleg van de hogergenoemde verbindingsweg. Waarom de Kapelse meerderheid dit zo graag wil realiseren, is voor de N-VA een compleet raadsel.
Willebroek de lusten en Kapelle-op-den-Bos de lasten! Hiervoor bedankt
N-VA Kapelle-op-den-Bos feestelijk.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

BIN (Buurt Informatie Netwerk)
De CD&V-sp.a-meerderheid staat apathisch, ongeïnteresseerd en
onverschillig tegenover
het voorstel van de
N-VA om via Buurt Informatienetwerken de veiligheid in onze gemeente te
verhogen.
In de loop van de maand maart 2014
polste de N-VA naar de interesse en
houding van onze burgers over de
oprichting van een Buurt Informatienetwerk of BIN. We kregen meer dan
70 reacties van burgers: mannen,
vrouwen, alle leeftijdscategorieën, geografische spreiding over de volledige gemeente en over partijgrenzen
heen.
Uiteraard waren deze reacties voor
de N-VA een motivering om verder
werk te maken van de opstart van
een BIN. We stelden op de gemeenteraad ook voor om een BIN als wettelijk instrument op ons grondgebied
goed te keuren.

Meerderheid wijst BIN-voorstel
tweemaal af
Tot tweemaal diende de N-VA een
extra agendapunt in op de gemeenteraad. Op de gemeenteraad van
28 april werd het agendapunt verdaagd met als reden dat zo’n oprichting onderzocht moet worden zowel

financieel als praktisch. De
burgemeester eiste ook inzage in de lijst van geïnteresseerde burgers. Dat laatste
weigerden we natuurlijk,
omwille van privacy.
Op de gemeenteraad van 26 mei
vroegen we opnieuw de oprichting
van een BIN. Het voorstel werd meerderheid tegen minderheid- afgekeurd met als motivering dat dit te
veel geld kost en ‘dat de politie al
voldoende doet.’ De N-VA stelt alleen
maar vast dat de nee-stemmers de beperkte kost niet hebben ingeschat en
de eenvoudige werking ervan niet
willen begrijpen.

Onverschilligheid troef
Het aantal inbraken en diefstallen
blijft stijgen. De hulp van burgers tot
een verhoogde waakzaamheid is dan
ook meer dan welkom. Het jaarverslag van de politiezone meldt een tekort aan manschappen en spreekt
van budgettaire problemen. Daarenboven zijn nu al meer dan 70 burgers
sterk geïnteresseerd in medewerking.
Toch blijft deze meerderheid van
CD&V en sp.a onverschillig en ongeïnteresseerd om
de toenemende problemen van inbraken, diefstallen en andere misdaden
in onze gemeente aan te pakken en
terug te dringen.
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Het aantal inbraken
en diefstallen blijft
toenemen

N-VA blijft attent
Niettegenstaande de afwijzing van de
oprichting van een BIN blijft de N-VA
dit dossier verder opvolgen. We
nemen elke gelegenheid te baat om
dit punt opnieuw te agenderen en te
zorgen voor meer veiligheid in onze
gemeente.

IN DE KIJKER

Hilde THIELEMANS: Gemeenteraadslid
Hilde is geboren en getogen in
Nieuwenrode en woont nog steeds
in deze deelgemeente van Kapelleop-den-Bos. Hilde is aountant/belastingonsulent. Haar hobby’s en
interesses zijn kunst, ultuur, reizen
en tuinieren.

uiteraard sterk geïnteresseerd in het
beleid van deze meerderheid. Nieuwenrode is immers een deelgemeente
die volop leeft met een uitgebreid en
bloeiend verenigingsleven, ondersteund door vrijwilligers die zih hiervoor met hart en ziel inzetten.

Bijna twee jaar gemeenteraadslid

In naam van hen allemaal eis ik van
het bestuur een orrete verdeling van
de inspanningen en dus ook een deel
van de investeringen in onze deelgemeente. Meer bepaald hebben wij
reht op veilige en omfortabele fietsen voetpaden, een veilige shoolomgeving, behoud van het landelijk karakter met groen en open ruimte.

Op 3 uari 2013 legde ik de eed af als
gemeenteraadslid. Ik had geen politieke ervaring, maar ben er toch meteen ingevlogen. Ik heb hard moeten
werken om de nodige politieke kennis te vergaren. Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen hebben de
kiezers van Kapelle-op-den-Bos de NVA massaal gesteund. 33 % van de
stemmen (en 8 verkozen gemeenteraadsleden) is een shitterend resultaat. Een welgemeende dank u
daarvoor.

Buitenspel gezet
Als grootste partij in Kapelle-op-denBos zijn we bij de vorming van het
nieuwe bestuur buitenspel gezet.
Daardoor vinden we het onze pliht
als oppositie om het gevoerde beleid
kritish te bekijken en voorstellen te
formuleren om zo het ‘oude CD&V
en sp.a-lubje wakker te houden. Dit
alles in het belang van alle Kapellenaren.

Nieuwenrode leeft … en wil een
correcte aanpak
Als inwoner van Nieuwenrode ben ik

www.n-va.be/kodb

Bovendien heeft Nieuwenrode nood
aan nieuwe fiets- en voetpaden, ondersteuning voor sport en ontspanning en aandaht voor de algemene
veiligheid, aangezien Nieuwenrode
door zijn ligging extra gevoelig is
voor inbraken.

En toch frustratie…
gebrek aan visie
Toh wekt de strakke meerderheid van
de huidige bestuursploeg een enorme
bron van frustratie op. Het gebrek
aan visie - door een externe doorlihtingsfirma aangehaald als een van
de grote problemen in onze gemeente
- naast een ultuur van politieke zelfbediening bij de huidige meerderheid, maakt dat fundamentele
beslissingen om vooruit te komen in

onze gemeente niet van de grond
komen of in de shuif blijven liggen.

De plicht roept
Fundamentele besparingen om de
gemeenteschuld in te dijken en
nieuwe prioriteiten in het beleid te
leggen, het behoud en versterken van
het Vlaamse karakter van onze gemeente, de mobiliteitsproblematiek,
verkeersveiligheid met de daaraan
gekoppelde noodzakelijke infrastrutuurwerken, … het zijn allemaal thema’s die niet op de agenda staan. We
beseffen wel dat er niet voor alles een
kant en klare oplossing bestaat, maar
het is wel de verdomde pliht van de
meerderheid om tenminste een visie
te ontwikkelen en de zaken in beweging te zetten. Helaas, niets van dit
alles tot nu toe.
Ik wil handelen vanuit mijn hart en
mijn motto luidt: “luisteren, uitleggen, disussiëren en oplossen”. Dat is
mijn enige weg en die wil ik de
komende jaren bewandelen in ieders
belang. En op deze nagel zal ik blijven kloppen!

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma 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
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