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Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Beste Kapellenaren,

Nadat Arno Van Blijenbergh om 
persoonlijke redenen een stap opzij 
zette, werd ik opnieuw voorgedragen 
als voorzitter van N-VA Kapelle-op-
den-Bos. In deze drukke tijden voor het 
nieuwe bestuur hoop ik een bijdrage te 
kunnen leveren bij de aansturing van 
de N-VA doorheen de nieuwe bestuurs- 
meerderheid van N-VA en Groen.

Samen met het bestuur en de andere 
mandatarissen zal ik erop toezien dat 
de N-VA-programmapunten de komende 
jaren voldoende aan bod komen. Welke 
projecten worden gepland? Hoe passen 
we na de fusie het OCMW en de  
gemeente verder in elkaar? Hoe 
houden we onze gemeente financieel 
gezond? Het belangt ons allen aan!

Als voorzitter, maar ook als fractie- 
voorzitter voor de N-VA in de gemeente- 
raad, kunt u op mij rekenen om het 
engagement van onze burgemeester  
en schepenen te ondersteunen.

Tot slot wens ik u prettige feestdagen 
en een succesvol 2020 met vooral een 
goede gezondheid voor uzelf en uw 
familie.

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

Op de gemeenteraad van december 2017 werd beslist om de openbare 
straatverlichting van de gemeente voor de symbolische prijs van 
1 euro te verkopen aan distributienetbeheerder Fluvius. Twee jaar 
later is die verkoop nog steeds niet afgerond. Het nieuwe gemeente- 
bestuur van N-VA en Groen nam het initiatief om de verkoop  
opnieuw te onderhandelen met Fluvius. Die onderhandelingen  
resulteerden in een nieuw, verbeterd aanbod.

Het nieuwe aanbod geeft de gemeente de mogelijkheid om de bestaande  
verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen van het openbare verlichtingsnet  
in te brengen in Fluvius. “Daarvoor ontvangt de gemeente een vergoeding van  
846 240 euro”, legt schepen Geert Van de Voorde uit. “25 procent daarvan  
ontvangt de gemeente cash, 75 procent in aandelen van Fluvius.” 

Ledverlichting: flinke besparing en goed voor het milieu
In het akkoord wordt tevens gegarandeerd dat – volledig ten laste van Fluvius –  
de openbare verlichting in de gemeente de komende acht jaar volledig wordt  
omgevormd tot ledverlichting. Met die investering zal de gemeente jaarlijks  
70 000 euro besparen op de elektriciteitsfactuur, die van 170 000 euro naar  
100 000 euro zal dalen. Daarnaast zorgt de omschakeling op ledverlichting  
voor een belangrijke daling van de CO2-uitstoot.

Nieuwe 
straatverlichting

Verbeterde  
overeenkomst  
met Fluvius

  De komende jaren wordt alle openbare verlichting omgevormd tot ledverlichting.  
Goed voor de portemonnee én het milieu. 
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  Burgemeester Renaat Huysmans opende samen 
met de kinderburgemeester de braderie.

  Burgemeester Renaat Huysmans 
zette zijn sportiefste beentje voor.

  Schepen Lena Ghysels en Marc Struijff 
van microbrouwerij Den Triest.

  Burgemeester Renaat Huysmans en zijn 
echtgenote Katleen aan de slag.

Kwarttriatlon Kapelle-op-den-Bos
Al vele jaren organiseert TRIKA op 21 juli de jaarlijkse kwarttriatlon. Alle ingrediënten 
waren aanwezig: goed weer, veel toeschouwers en veel deelnemers.

Een geslaagde editie met een opmerkelijke deelnemer: burgemeester Renaat Huysmans.

Hoppefeesten
De Hoppefeesten zijn een familiefeest voor 
jong en oud! Ook onze N-VA-mandatarissen 
en leden namen actief deel.

De Sint in Kapelle-op-den-Bos
Op 23 november arriveerden Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten per boot  
aan de Calandrokaai in Kapelle-op-den-Bos. Per koets reed de Sint via de 
Mechelseweg en de Kapelse handelaars naar het Marktplein, waar hij op  
het grote podium werd verwacht voor toespraken en foto’s met de kinderen. 
De populaire Ketnetband zorgde voor een gepast optreden en de Kapelse 
middenstand maakte er met eet- en drankstandjes een waar feest van! 

“Wij willen van Sinterklaas een heus dorpsfeest maken”, zegt schepen Lena Ghysels. “In het verleden was de komst van  
de Sint vooral een aangelegenheid voor scholen waar ouders en grootouders minder bij betrokken werden. Met deze nieuwe  
aanpak bieden we het hele dorp – jong en oud – de kans om Sinterklaas te vieren en deze mooie traditie in ere te houden.”

Veel volk in winkelstraat
De Kapelse handelaars van de Mechelseweg en omgeving konden hun handelszaak tijdens de intrede van de Sint extra in de 
kijker zetten. Een fotozoektocht hielp kinderen en hun ouders de weg naar de feestelijke etalages te vinden en zo de Kapelse 
handelszaken beter te leren kennen. 

“Wij zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe aanpak veel mensen bevalt. In de eerste plaats de kinderen, maar ook hun ouders 
en grootouders die dit feest niet willen missen én de handelaars die de gelegenheid krijgen om hun handelszaak te promoten”, 
besluit Lena Ghysels. 

N-VA steunt  
onze handelaars
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Zwembad: toegekende subsidies op de helling
In december 2015 kende de Vlaamse Regering een subsidie van 361 939 euro toe aan Kapelle-op-den-Bos voor 
herstellingswerken, afwerking en plaatsing van nieuwe technieken in het gemeentelijk zwembad. Voorwaarde 
voor de subsidie was dat de werken voor het einde van dit jaar volledig gerealiseerd moesten zijn. Helaas liet 
het vorige gemeentebestuur van CD&V en sp.a na om de werken uit te voeren of zelfs maar op te starten. 

Eind 2016 voorzag het vorige bestuur voor de werken een budget 
van 1,2 miljoen euro in de gemeentebegroting. “Maar noch in 
2016, noch in 2017, noch in 2018 heeft de vorige meerderheid  
ook maar aanstalten gemaakt om de werken op te starten”, zegt 
schepen Geert Van de Voorde. “Er werd geen dossier opgemaakt, 
geen vergunning aangevraagd, geen studiebureau aangesteld en 
geen aanbesteding gedaan.” 

Onmogelijke opdracht
Om aanspraak te kunnen maken op de Vlaamse subsidies, moest 
het totale project voor het einde van 2019 volledig zijn afgewerkt. 
“Een compleet onmogelijke opdracht”, aldus Geert Van de Voorde. 
“We kunnen als nieuw bestuur dan ook niet anders dan het budget 
en de toegekende subsidies schrappen.”

Onbetaalde facturen
Het is kras dat CD&V en sp.a hun falen nu in onze schoenen  
proberen te schuiven. Zeker als je weet dat er nog voor ruim  
325 000 euro facturen van de vorige renovatie van het zwembad in  
2003-2004 onbetaald zijn gebleven. Daarvoor loopt al jarenlang  
een rechtszaak van het studiebureau en de hoofdaannemer tegen  
de gemeente voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel.

Kapelle-op-den-Bos kiest voor kraantjeswater
Kapelle-op-den-Bos kiest voor een gezond en milieuvriendelijk drankbeleid. De gemeente ondertekende 
daarom als eerste gemeente het charter ‘drinKraantjeswater’. 

De N-VA steunt ten volle het engagement  
om enkel kraantjeswater te schenken in de  
gemeentelijke gebouwen, het drinken van 
kraantjeswater aan te moedigen en verpakkings- 
afval te beperken door het gebruik van  
hervulbare drinkbussen aan te moedigen.  
En u? 

  Ondanks een Vlaamse subsidie voerde de vorige meerderheid van 
CD&V en sp.a de herstellingswerken aan het zwembad niet uit.

  Gemeenteraadslid Hendrik De 
Vleeschouwer mocht de erkenning 
‘eerste kraantjeswatergemeente’ 
ontvangen uit handen van acteur 
Herman Verbruggen, peter van het 
project.
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


