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Beste Kapellenaren,

N-VA wil Kapelle hartveilig maken

Onze mandatarissen hebben enkele opbouwende initiatieven genomen op de gemeenteraad en op 3 september mochten we tal van
N-VA-sympathisanten verwelkomen op onze
jaarlijkse en alom geprezen BBQ. Met dank aan
ons feestcomité.
Na onze grondige en kritische analyse in ons
vorig krantje van het nieuwe dienstencentrum,
is blijkbaar bij de meerderheid van CD&V en
sp.a het enthousiasme in verband met dit
groots project wat gemilderd en de zin voor
realiteit (hopelijk) teruggekeerd.
Onze N-VA-fractie heeft enkele belangrijke
punten op de agenda geplaatst.
Zo werd op 1 september op initiatief van fractieleider Renaat Huysmans een extra gemeenteraad samengeroepen om de zware vervuiling
van de vijver Stichelaar aan te klagen. Ook de
aanschaf van een mobiel AED toestel (hartdefibrilator) werd op de agenda van 1 september
geplaatst, maar deze meerderheid wringt zich
in alle mogelijke bochten om dit N-VA voorstel
te boycotten om er allicht later zelf mee te
kunnen uitpakken.
Stilaan sluiten we een bewogen jaar 2016 af.
In naam van het volledige bestuur en mandatarissen van N-VA Kapelle-op-den-Bos wens ik u
allen prettige Kerstdagen en een gelukkig jaar
2017!
Veel leesplezier!

Elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis.
Een AED (Automatische Externe Defibrilator) is een draagbaar toestel dat een
elektrische schok aan het hart kan toedienen bij iemand die een hartstilstand
heeft gedaan. Zo’n snelle interventie verhoogt de overlevingskans van het
slachtoffer aanzienlijk.
Op de gemeenteraad van 1 september stelde de N-VA bij monde van Renaat
Huysmans voor zo’n AED-toestel aan te kopen. Dit toestel is mobiel en kan
worden ingezet voor alle mogelijke (sport)evenementen en op openbare locaties
in de gemeente. Ook de prijs is geen struikelblok: ongeveer 1 500 euro. De
meerderheid van CD&V en sp-a verwierp dit voorstel met de motivering dat zij
de noodzaak ervan en de mogelijke aanschaf van een dergelijk toestel zouden
toevertrouwen aan de sportraad. Daarna hoorden we daar niets meer van.
Op de gemeenteraad van 27 september stelde de N-VA dan voor om de
zitpenningen van de extra gemeenteraad van alle raadslieden af te staan en aan te
wenden voor de aanschaf van een AED-toestel. Ook dit voorstel werd weggestemd!
Begrijpe wie kan! Waarom wijst deze CD&V-sp.a-meerderheid haar
verantwoordelijkheid af om Kapelle-op-den-Bos hartveiliger te maken?
Of is deze meerderheid zo engdenkend dat zij goede
voorstellen in het algemeen belang en over de
partijgrenzen heen niet wil goedkeuren?

Hendrik De Vleeschouwer
Voorzitter N-VA Kapelle-op-den-Bos

Waarschijnlijk zal het N-VA-voorstel over afzienbare
tijd onder een andere gedaante en via een ander
(meerderheids-)kanaal worden ingediend en
goedgekeurd…
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Vijver Stichelaar Ramsdonk:
N-VA dient klacht in en roept extra gemeenteraad bijeen
Op maandag 22 augustus 2016 heeft
N-VA Kapelle-op-den-Bos, bij monde
van fractieleider Renaat Huysmans,
klacht ingediend bij de milieudienst
van de gemeente Kapelle-op-den-Bos
en geëist om de saneringswerken aan de
vijver langsheen de Stichelaarstraat in
Ramsdonk, die in de loop van de week van
15 augustus waren gestart, onmiddellijk
stop te zetten.
Het vrijgekomen slib is zwaar vervuild.

vuilde slib ter plaatse langs de openbare weg,
ontstaat bijkomende bodemvervuiling.

steeds geminimaliseerd en een oplossing op
de lange baan geschoven.

De N-VA riep op 1 september 2016 een
dringende extra gemeenteraad samen.
Door onze actie werden de werken stilgelegd en werd ook de Vlaamse Milieu
Maatschappij verwittigd. In oktober
werden de werken hervat dit keer met
aangepast materieel , doch nog steeds niet
helemaal volgens het lastenboek.

De N-VA is dan ook verheugd dat deze
werken eindelijk gebeuren. Maar gelet op
de ernst van de situatie, dienen deze wel
te gebeuren conform het lastenboek om
bijkomende risico’s voor de omgeving uit
te sluiten.

Geen definitieve oplossing
Spijtig genoeg stelt de N-VA vast dat de
huidige saneringswerken geen definitieve
oplossing bieden voor de problematiek
inzake afvoer van vervuild water uit het
industriegebied van Londerzeel waardoor
grote hoeveelheden minerale oliën en
zware metalen de kasteelgracht en vijver
blijvend vervuilen.

Het uitgebaggerde slib werd opgehoopt aan de rand van de vijver
Meetstalen hebben uitgewezen dat het
slib van deze vijver gedurende 40 jaar
zwaar vervuild werd met minerale oliën
en kankerverwekkende zware metalen
als lood, zink en cadmium. De oorzaak
hiervan ligt in het industrieterrein van
Londerzeel, dat de voorbije decennia deze
vijver heeft gebruikt als bufferbekken
voor de afvoer van vervuild regenwater
waardoor grachten, vijvers en beken
rondom het Kasteel van Houtem zwaar
verontreinigd zijn.

Op die speciale gemeenteraad stelde de N-VA
dat met de sanering het probleem van de
vervuiling niet is opgelost voor de toekomst.
Meerdere malen heeft de N-VA fractie in
’t verleden aangedrongen bij de gemeente
Kapelle-op-den-Bos om een definitieve
oplossing te vinden voor deze vervuiling.
Doch de meerderheid heeft dit probleem

Een pré-zuivering van dit regenwater
vooraleer het via grachten, vijvers en beken
van Ramsdonk wordt afgevoerd naar de
Sint-Niklaasbeek is de enige garantie op
zuivere beken en rivieren. Hierover werd
niets opgenomen in het lastenboek van
Aquafin.
De N-VA heeft op de gemeenteraad van 1/9 bij
de meerderheid op gewezen deze pré-zuivering alsnog te voorzien in de werken en bij
de gemeente Londerzeel er op aan te dringen
deze installatie uit te voeren.
De meerderheid van CD&V en sp.a heeft
ons voorstel weggelachen.
Wordt opgevolgd …

N-VA bestuurslid Reinhart De Muynck die
het dossier ter harte heeft genomen, stelt dat
het lastenboek van Aquafin niet werd gevolgd door de aannemer. Zo kon de sanering
van de grachten en de vijver pas gebeuren
nadat de werken aan de riolering en de
afwatering van de Oudemansstraat waren
afgewerkt, wat niet het geval was.
Bovendien werd het zwaar vervuilde slib in
eerste instantie opgehoogd rondom de vijver
en niet afgevoerd binnen de 24 uur in speciale containers zoals voorzien in het lastenboek
van Aquafin. Door de opslag van het ver-

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

De vijver na de opkuis die door de N-VA werd gevraagd
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Too little too late
Inname openbare weg: gemeente loopt duizenden euro’s mis
Als u in de gemeente Kapelle-op-den-Bos de openbare ruimte
inneemt voor het uitvoeren van bouwwerken, moet u daarvoor een
toelating aanvragen en een retributie betalen. Dit is een vergoeding
voor de dienst geleverd door de gemeente. Deze retributies worden
vastgelegd door de gemeenteraad en bedragen 0.5 euro/m²/dag.
Zo werden en worden in de K. Muyldermanslaan en de Stationsstraat belangrijke ruimtes van de openbare weg ingenomen door
de aannemers van de werken.
N-VA-raadslid David Hermans heeft in maart 2016 vastgesteld dat
voor de genoemde straten geen retributie werd betaald. Pas na interpellatie van David op de gemeenteraad werd uiteindelijk een retributie opgesteld en aangerekend voor een totaal bedrag van 21 900 euro.
Echter, de N-VA stelt vast dat een belangrijke retributie niet
aangerekend werd voor de periode maart, april en deels mei.
Nalatigheid of zijn er andere motieven? In ieder geval heeft de
gemeente aldus bijna 6 000 euro aan ontvangsten misgelopen. In
tijden van besparingen en budgetbeperkingen vindt de N-VA dat
er in geen geval slordig mag en kan omgesprongen worden met
het geld van de Kapelse belastingbetaler.

In de kijker…
Op 20 oktober mocht de Kapelse Isabeau Averhals een dag mee
in het kielzog van Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans.
Ze deed dit in het kader van Zuiddag, een dag waarop 17 000
Vlaamse en Brusselse jongeren een dag de schoolbanken inruilden voor een werkdag. Zij worden gestimuleerd om engagement
op te nemen voor een duurzame en rechtvaardige samenleving
door hun loon voor deze werkdag af te staan aan het project van
de Jardim Gramachofavella dat de maatschappelijk kwetsbare jongeren van de
Braziliaanse vuilnisbelten een kans biedt
op onderwijs.
Isabeau liet nog weten dat Jan Peumans
een super sympathieke toppoliticus is.
U ziet haar hier op de foto met Jan en
met Ken Macintosh, voorzitter van het
Schotse parlement die op bezoek was in
het Vlaamse Parlement.
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Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

n-va.be/deveranderingwerkt

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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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