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Beste Kapellenaren,
Op de eerste gemeenteraad van
dit jaar liet de N-VA haar hart
zien door een hartritmetoestel
(AED) aan het schepencollege te
schenken. Het toestel werd betaald met zitpenningen van onze
N-VA-mandatarissen. De leden
van de meerderheid waren daar
niet toe bereid. We hopen toch
dat het college het toestel goed
zal inzetten voor een hartveiligere
gemeente.
Ook het dossier over de vervuiling
van de Stichelaarvijver volgen we
op. De problemen hierrond zal je
niet oplossen met goednieuwsfoto’s en hoeraberichten, zoals
de bevoegde schepen probeert.
De N-VA vraagt in dit dossier alle
feiten degelijk te checken en geen
verwijten ‘à la Trump’ naar
de oppositie slingeren.
Naast de bouwaanvraag van het
dienstencentrum, neemt N-VA
Kapelle-op-den-Bos ook de grot
en pastorie van Ramsdonk onder
de loep. Wij zijn vragende partij
om dit Ramsdonks erfgoed in zijn
waardigheid te behouden. Geen
onoordeelkundig geknoei met
gemeentelijk geld voor een renovatie dus, wat ons betreft. Het is
essentieel dat alle burgers van
Kapelle kunnen blijven genieten
van deze unieke locatie.
Hendrik De Vleeschouwer
Voorzitter
N-VA Kapelleop-den-Bos

Bufferbekken Kasteel Van Houtem

Ook na sanering blijft N-VA ongerust
over verontreiniging

 Foto’s als deze, genomen op 25 april, bewijzen dat er nog steeds olie bovendrijft
in het bufferbekken. Enkel pre-zuivering kan hier soelaas bieden, vindt de N-VA.

N-VA Kapelle-op-den-Bos is blij dat het bufferbekken in de Stichelaar in
Ramsdonk eindelijk gesaneerd werd. Maar we vrezen ook dat dit een maat
voor niets zal zijn als er geen pre-zuivering gebeurt vooraleer het oppervlaktewater in de omwalling van het kasteel en zo in het bufferbekken
stroomt.
N-VA-fractieleider Renaat Huysmans haalde expertenstudies aan die erop wezen dat
oppervlaktewater van industrieterreinen
(en ook van autowegen) sterk vervuild is
met minerale oliën. Daarom is het belangrijk om het oppervlaktewater te pre-zuiveren, om te voorkomen dat deze oliën in de
beken en waterlopen terechtkomen.

Pre-zuivering is essentieel
We vroegen bijgevolg aan de Kapelse meerderheid om bij Aquafin en de
gemeente Londerzeel aan te dringen op
een dergelijke pre-zuivering. De bevoegde
schepen wou hier echter niet van weten.
Zelfs niet toen we op een volgende
gemeenteraad foto’s toonden van
bovendrijvende olie in het bufferbekken.
De foto’s bewezen duidelijk de noodzaak

van een pre-zuivering, maar werden door
de schepen als Trumpiaans ‘fake news’
omschreven. Blijkbaar kan de meerderheid niet om met een kritische oppositie.
Al tijdens de saneringswerken riep de
N-VA een extra gemeenteraad bijeen over
de zuivering om te vragen dat het sterk
verontreinigde slib binnen de 24 uur in
speciaal daarvoor afgesloten containers
zou worden afgevoerd. Dankzij onze interventie werd op een min of meer correcte
manier omgegaan met dit vervuilde slib.
De N-VA volgt de situatie verder op en
zal dit item opnieuw op de agenda van de
gemeenteraad brengen als er niets gedaan
wordt aan het nog steeds vervuild afvalwater van het industrieterrein van
Londerzeel.
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N-VA schenkt hartritmetoestel aan gemeente
Op de gemeenteraad van 30 januari schonk N-VA Kapelle-op-denBos een hartritmetoestel (AED) aan de gemeente. Het toestel werd
aangekocht met de vrijwillige afgestane zitpenningen van de acht
N-VA-raadsleden.
De meerderheidspartijen beweerden tijdens de bewuste gemeenteraad
nog dat ze net de sportraad de opdracht hadden gegeven om de aankoop
van één of meerdere AED-toestellen te bestuderen. In werkelijkheid ging
het echter om de vraag om een EHBO-cursus. Ook een lovenswaardig
initiatief, maar eentje dat losstaat van de hartritmetoestellen.
Ons lijkt het dan ook dat de meerderheidspartijen het niet over hun hart
kunnen krijgen om een voorstel van de oppositie, nochtans in het belang van alle Kapellenaren, goed te keuren. De N-VA stelde alle
gemeenteraadsleden voor om hun zitpenning voor de extra gemeenteraad van 1 september af te staan voor de aankoop, maar botste
alweer op een dikke neen. Niettemin hoopt de N-VA dat het schepencollege ons geschenk in dank aanneemt en het efficiënt inzet
voor een hartveiliger Kapelle-op-den-Bos.

Grot en pastorie van Ramsdonk: een gemiste kans
 e site verdient na vijftig jaar wel een opknapbeurt. Maar dan moet dit wel
D
oordeelkundig gebeuren, met een efficiënt gebruik van middelen.

en de verhuurmogelijkheden voor kleine
feestjes, legt deze meerderheid tot op
heden geen enkele serieuze bestemming
vast voor de geklasseerde pastorie.

Een locatie voor iedereen
Dit Ramsdonks erfgoed moet zijn waardigheid behouden, maar de N-VA vindt
de plannen van de meerderheid een gemiste kans om de schuld van de gemeente
verder af te bouwen. We dringen er ook
op aan dat alle inwoners van de gemeente
meer gelegenheid krijgen om te genieten
van deze unieke locatie.

Het financiële plaatje
1. Voor dringende werken spenIn een vorige editie van dit blad hadden
we het al over de plannen van het nieuwe
Dienstencentrum in Kapelle-Oost: een
duur en onverantwoord prestigeproject
van de huidige meerderheid. Nu komt
daar nog een tweede prestigeproject bij:
de herinrichting van de grot van Ramsdonk en de renovatie van de pastorie. De
N-VA ziet helaas hoe het schepencollege
kansen laat liggen in dit project.
Voor alle duidelijkheid: N-VA Kapelleop-den-Bos vindt ook dat de site na vijftig
jaar een grondige opknapbeurt verdient.
Zowel de grot als de kunstzinnige kruisweg zijn Ramsdonks erfgoed, waar we
trots op mogen zijn. De N-VA stelt vooral
grote vraagtekens bij de geplande uit-
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gaven en de bestemming van dit unieke
erfgoed.

Financiële hypotheek op toekomst
Ja, dit project ontvangt Vlaamse subsidies, maar het zal de Kapelse belastingbetaler nog steeds in totaal een half
miljoen euro kosten. Na de kosten voor
het dienstencentrum legt dit opnieuw een
hypotheek op de financiële toekomst van
de Kapelse burgers.
Met dergelijke budgetten is bovendien
een groot draagvlak bij de bevolking een
must. Maar het is de vraag of dit wel het
geval is. Want buiten het onderbrengen
van de archieven van de erfgoeddienst

deerde de gemeente al 120 000
euro. Werden hiervoor de nodige
aanbestedingen uitgeschreven?

2. Voor de sanering en herinrich-

ting van de grot en het grotgebied zal 500 000 euro nodig
zijn, hoewel dit twee jaar geleden
nog op 300 000 euro geraamd
werd.

3. De renovatie van de pastorie zal

1,2 miljoen kosten, maar dit kan
oplopen tot 1,5 miljoen.

4. De raming van de jaarlijkse

kosten voor uitbating, onderhoud, verwarming en personeel
is nog niet bekend.
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N-VA heeft een hart voor
Kapelle-op-den-Bos

Schep veu Posse 2017:
een schot in de roos

Op valentijnsdag geven geliefden elkaar extra aandacht met cadeautjes, bloemen of kaarten. De N-VA
greep 14 februari aan om haar erkentelijkheid uit te
drukken aan iedereen die zich elke dag inzet voor
een warme gemeente.
N-VA Kapelle-op-den-Bos ging daarom dit jaar op
pad om Valentijnchocolade uit te delen aan onder
meer het administratief centrum.
Op die manier bedankten we de personeelsleden van
de gemeente voor hun inzet en goede samenwerking.
Ook dit jaar werd de ‘Schep veu Posse’ druk bezocht. We zagen 300 tevreden gasten, waaronder vele bekende maar ook nieuwe gezichten. De lege
kookpotten aan het einde van de avond zorgden ervoor dat het N-VAbestuur kan terugblikken op een meer dan geslaagde avond.
Een welgemeende dank aan iedereen die erbij was! Met name het feestcomité en de vele helpende handen willen we feliciteren voor hun inzet.
De winnaars van de prachtige korf paaseieren zijn Lies Pas en Louis
Huysmans. Geniet ervan!

200 euro voor de Warmste Week
In de kerstweek organiseerde Studio Brussel overal in Vlaanderen de
Warmste Week van Music for Life. Ook N-VA Kapelle-op-den-Bos droeg
haar steentje bij. Zaalvoetbalploeg Kapelle-Oost zette een staptocht op
poten waarbij deelnemers gesponsord werden per afgelegde kilometer.
De N-VA sponsorde via Jan Kennis en de andere initiatiefnemers 200
euro. De opbrengst van deze actie ging naar Villa Clementina in Zemst,
een kinderdagverblijf voor jonge kinderen met en zonder een beperking.

De N-VA deelde chocolaatjes uit op Valentijn.

Victor Veilig

N-VA wil fluorescerende veiligheidspoppen aankopen
Op de gemeenteraad van januari stelde de N-VA de gemeente
voor om ‘Victor Veilig’-poppen aan te kopen. Dit zijn
fluorescerende poppen met rode pet, die automobilisten
aanmanen om wat gas terug te nemen in straten waar nu vaak
nog te hard wordt gereden.
Deze poppen kunnen ingezet worden aan scholen, bij drukke en gevaarlijke
verkeerssituaties, op evenementen of bij oversteekplaatsen. Het fenomeen komt
overgewaaid uit de Verenigde Staten en maakt nu zijn opmars over de hele
wereld.
Kapelle-op-den-Bos houdt echter voorlopig de boot af. Schepen De Ruysscher stelde weliswaar dat de aankoop al in de planning zou
zitten – ook de kindergemeenteraad had dit al voorgesteld – maar voor zover de N-VA weet, nam de gemeente hiertoe nog geen enkel
concreet initiatief. En dat terwijl je voor slechts enkele honderden euro’s alle scholen in Kapelle-op-den-Bos kan uitrusten met
‘Victor Veilig’-poppen. Waar wacht het schepencollege nog op?

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

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

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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