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KAPELLE-OP-DEN-BOS
Beste Kapellenaren,
2014 ligt bijna achter ons en we kijken al vol
goede moed uit naar het nieuwe jaar.

V.U.: Hendrik De Vleeschouwer - Hombeeksesteenweg 18 B8 - 1880 Kapelle-op-den-Bos - kodb@n-va.be

Op politiek vlak is er heel wat veranderd.
Niet zonder trots blikken we terug op het
schitterende verkiezingsresultaat dat N-VA
op 25 mei behaalde. Na vele jaren hard werken zijn we niet alleen de grootste partij geworden, met Geert Bourgeois heeft de N-VA
het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen en levert de N-VA verschillende Vlaamse en federale ministers en
staatssecretarissen. Zij zijn de garantie dat
wij allemaal op termijn baat zullen hebben
bij “De Kracht van Verandering” waar jullie
massaal voor gekozen hebben.
Op gemeentelijk vlak waren we al sinds de
gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij maar we zijn op 25 mei nog gegroeid tot
meer dan 38 %, met bovendien een prachtig
resultaat voor onze kandidaat Lena Ghysels
met 8 863 voorkeurstemmen! Een dikke
merci aan al onze kiezers!
Ook in Kapelle-op-den-Bos is nog veel werk
aan de winkel en kunnen we hopen dat het
huidige bestuur van SP-a en CD&V de nodige aandacht heeft voor de budgettaire en
sociale uitdagingen zodat Kapelle een
mooie, leefbare gemeente kan zijn voor haar
inwoners. Wij van N-VA zullen er in ieder
geval ons steentje in bijdragen en er sterk op
toezien dat de huidige meerderheid werk
maakt van deze
doelstellingen.
Het voltallige bestuur en alle
raadsleden wensen jullie allen
een Vrolijke Kerst
en een prettig
eindejaar. Moge
2015 voor u allen
een jaar vol
goede gezondheid en veel
geluk worden.

Betere
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N-VA Kapelle-op-den-Bos

www.n-va.be/kodb

WERKING VERKEERSLICHTEN ETERNIT
SCHIETEN DOEL VOORBIJ
Sinds de lente van vorig jaar stond u
waarschijnlijk ook al wel eens stil
voor het rode licht aan de oversteekplaats aan de Eternitgebouwen in de
Kuiermansstraat, niet wetend wie er
op het knopje om over te steken had
geduwd.
Wij kunnen ervan uitgaan dat het de
bedoeling was om de verkeersveiligheid te verbeteren en het veilig oversteken van werknemers en bezoekers van
Eternit te bevorderen. Recent werden
de oranje knipperlichten vervangen
door 'groen' licht voor de automobilisten dat - telkens er een auto aan komt
gereden - op rood springt.
Maar …
Uit informatie die de N-VA heeft ontvangen van mensen die hun beklag
doen blijkt dat de werking van deze
verkeerslichten hun doel grotendeels
heeft gemist:
• Veel chauffeurs rijden nog steeds regelmatig gewild of ongewild door
het rode licht.
• De signalisatie geeft aanleiding tot irritatie, discussie en zelfs agressie.
• De werking van de verkeerslichten is
niet correct afgesteld en laat te wensen over.

ONVEILIGHEID EN ONGERUSTHEID
Er heerste dus bij de werknemers en
andere gebruikers van het zebrapad
een gevoel van onveiligheid en van ongerustheid en de recente aanpassing
heeft dit slechts in beperkte mate verholpen. Nog steeds bestaat er geen ge-

vraagde oversteek bij deze verkeerslichten via een drukknop om groen te
vragen voor de voetgangers.

KAN GEMEENTEBESTUUR HIER NIETS
AAN DOEN?
Kan hier dan geen oplossing voor gevonden worden? Het moet voor de gemeente toch mogelijk zijn opdracht te
geven om de goede werking van de
verkeerslichten technisch te laten controleren en beter af te stellen op de behoefte en vraag tot oversteek.
Veel irritatie kan worden weggenomen
door de gevraagde oversteek te weerhouden en te werken via een drukknop
zodat voetgangers bij groen licht veilig
kunnen oversteken en auto’s enkel
worden opgehouden bij aanvraag tot
oversteek van een voetganger. Hierdoor zal ook het 'gewild' door het rode
licht rijden sterk afnemen.
Voetgangers behoren tot de groep van
zwakke weggebruikers. Zij mogen niet
in gevaar worden gebracht en verdienen alle aandacht.
Voor de N-VA zijn zichtbaarheid en
duidelijke signalisatie hierbij van primordiaal belang!
Dames en heren bestuurders van de
meerderheid, doe er iets aan!

DENKEN.DURVEN.DOEN.

BRUTE PRIJSVERHOGING ZWEMBAD

N-VA: “Het had anders gekund”
De sp.a-CD&V-meerderheid heeft de
prijs van het zwembad verhoogd met
zomaar eventjes 50 %. Ook de N-VA
pleitte vroeger voor onder meer eerlijke prijsverhogingen om het zwembad uit de rode cijfers te halen. Maar
deze brute prijsverhoging zonder
meer toont aan dat deze meerderheid
geen visie heeft over het zwembad.

Jaarlijks verlies van 550 000 euro

Het zwembad dateert van 1970. Na 25
jaar was het aan een grondige opknapbeurt toe. In 2001 gaf de toenmalige socialistische meerderheid de opdracht
tot renovatie aan een firma die hier totaal geen ervaring mee had. In 2003
werd het gerenoveerde zwembad
plechtig heropend.

Renaat: “Ik heb toen namens de N-VA
geopperd dat dit niet houdbaar was en
dat hier dringend moest ingegrepen
worden. Wij hebben toen ook gezegd
dat er drie mogelijkheden waren: de
uitgaven verlagen, de inkomsten verhogen of beide.

Renovatie ﬁasco
De renovatie bleek een compleet fiasco
te zijn. Er loopt trouwens nog altijd
een juridische procedure tegen een
aantal onderaannemers omwille van
de ontelbare gebreken in het zwembad.
Was het onkunde van de socialisten bij
het toewijzen van het dossier? Waren
er politieke belangen in het spel zoals
door sommigen - ook binnen de huidige meerderheid - gefluisterd wordt?
Hopelijk brengt het proces hier ooit
klaarheid in. Wat echter als een paal
boven water staat: de N-VA bestond
in die tijd nog niet en draagt hierin
geen enkele verantwoordelijkheid!

kodb@n-va.be

In de vorige legislatuur stelde N-VAgemeenteraadslid Renaat Huysmans
vast dat het Kapelse zwembad sterk
verlieslatend was (en nog steeds is):
een jaarlijks verlies van ongeveer
550 000 euro! De gemeente Willebroek
neemt hiervan 176 000 euro voor zijn
rekening, Kapelle-op-den-Bos de rest
(ongeveer 400 000 euro per jaar).

Illustratief voor het sp.a-CD&V-beleid
was het voorstel om de uitgaven voor
het onderhoud van het zwembad fors
te verminderen én te snoeien in de premies voor maaltijdscheques van het
personeel. Wat de toenmalige en huidige meerderheid echter uit het oog
verloren had, was dat onderhoudscontracten die voor meerdere jaren zijn
afgesloten niet zo maar eenzijdig kunnen aangepast worden en dat cao’s
ook niet eenzijdig kunnen veranderd
worden! Van doortastend beleid gesproken.

N-VA-voorstel realistisch en
WIN/WIN
Wij hebben toen aangekaart dat er aan
de inkomstenzijde iets moest gebeuren. We pleitten toen inderdaad voor
meer realistische inkomprijzen, maar
ook voor andere inkomstenbronnen,
bijvoorbeeld via plaatsing van reclamepanelen. Bovendien stelden we ook
gedifferentieerde tarieven voor. Een tarief voor de inwoners van Kapelle-opden-Bos, een hoger tarief voor de
inwoners van Willebroek (in verhouding tot de bijdrage van Willebroek) en
ten slotte een derde tarief voor inwoners van buiten deze twee gemeenten.
Wij ijverden toen ook voor meer uren
voor het publiekzwemmen in het
weekend. Clubs die zelf gediplomeerde redders inzetten, kunnen volgens ons vrijgesteld worden van de
verplichting om supplementair een
redder van WIKA te moeten betalen
(zoals reeds in Meise het geval is). Dit
geeft een win-winsituatie: de clubs
kunnen hun kostprijs drukken, de vrijgekomen uren van de redders van
WIKA zouden kunnen gebruikt worden om b.v. op zaterdagvoormiddag of
op zondag het zwembad open te stellen voor het publiek, wat dan weer
voor meer inkomsten kan zorgen.

Een andere aanpak noodzakelijk
De voorstellen van de N-VA zijn dus
heel wat anders dat de brute prijsverhoging met 50 % die zonder enig overleg met de sportclubs, scholen en
andere
zijn
doorgevoerd
door de meerderheid.

Volg ons op:
www.n-va.be/kapelle-op-den-bos en
op Facebook 'N-VA Kapelle-op-den-Bos'

RENAAT HUYSMANS
Fractieleider N-VA

N-VA schenkt zitpenning aan noodlijdende PWA
Op initiatief van de N-VA fractie, samen met oppositiepartner ‘Groen!’ werd op 25 juni 2014 een extra gemeenteraad
samengeroepen. Hierbij plaatste de N-VA onder andere de
precaire toestand en de onrust onder het personeel bij het
PWA op de agenda.

De N-VA luidde de voorbije jaren meermaals de alarmbel.
De sp.a-CD&V-meerderheid draagt toch een grote verantwoordelijkheid voor de huidige situatie bij het PWA. De
N-VA-mandatarissen beslisten hun zitpenning voor deze
extra zitting integraal op de PWA-rekening te storten. Alle
beetjes helpen!

Op mondelinge vraag en voorstel van de N-VA (bij monde
van Hilde De Keersmaeker)om de ‘extra’ zitpenning symbolisch over te dragen aan het noodlijdende PWA werd
door de meerderheid toen niet ingegaan!

Oude politieke cultuur heerst in schepencollege
N-VA-provincieraadslid Lena Ghysels en haar collega
van Groen Vlaams Parlementslid Ann Moerenhout vroegen het schepencollege hen toe te voegen aan het adressenbestand voor gemeentelijke manifestaties.
Het antwoord van de gemeente
Kapelle-op-den-Bos (en we citeren):
“In navolging van uw e-mail d.d. 2 september 2014 meld ik u, in opdracht van
het college van burgemeester en schepenen, dat u niet in ons adressenbestand
wordt opgenomen daar wij noch in het
verleden, noch in de toekomst bovenlokale mandatarissen uitnodigden of zullen uitnodigen op lokale evenementen.”

Deze twee mandatarissen werden door de kiezers van
Kapelle-op-den-Bos verkozen. Het is ons dus niet duidelijk
en onbegrijpelijk waarom zij beide persona non grata zijn
voor wat betreft de door de gemeente georganiseerde contacten met Kapelse verenigingen, met nieuwe inwoners,
met verdienstelijke inwoners, enzovoort?

Oude politieke cultuur
Bij andere gemeenten wordt hier geen punt van gemaakt
en worden bovenlokale mandatarissen uitgenodigd voor
deze evenementen! Samen met jullie moeten wij vaststellen
dat de beslissing van het schepencollege getuigt van oude
politieke cultuur, kortzichtigheid en van een respectloze en
niet-collegiale houding.
LENA GHYSELS

Wist je dat …
… onze gemeente liefst 6 raadscommissies telt?
In bijna geen enkele gemeente is dit van toepassing. Mochten deze nu optimaal
functioneren, we zouden er ons nog kunnen mee verzoenen.
Helaas, na bijna twee jaar zijn er nog steeds enkele commissies die niet bij elkaar
gekomen zijn. Blijkbaar staan Welzijn/Sociale Zaken, Vrije Tijd en Veiligheid niet
direct op het prioriteitenlijstje van deze meerderheid van sp-a en CD&V.

N-VA Kapelle-op-den-Bos
wenst alle inwoners een
gezellige Kerst en een
vreugdevol nieuwjaar.
www.n-va.be/kodb

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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