
Ledenfeest met Valerie Van Peel 
Op 14 mei 2022 was oud-ondervoorzitter van de N-VA en Kamerlid Valerie 
Van Peel te gast op ons ledenfeest. Met een vurig pleidooi verdedigde Valerie 
haar wetsvoorstel om omgevingsslachto� ers van asbest en hun familie de 
mogelijkheid te geven om een procedure op te starten zonder het recht op 
een vergoeding van het asbestfonds te verliezen. 

Dat asbestfonds – opgericht door de regering Verhofstadt – heeft destijds bewust die 
mogelijkheid uitgesloten zodat de asbestsector buiten schot bleef. Helaas werd haar 
voorstel door de Vivaldi-meerderheid weggestemd. Zelfs door Groen-Ecolo. Het is een 
schande dat partijpolitieke belangen primeren op het algemeen belang.

Wilt u meer weten over de asbest-
problematiek? Bekijk dan de 
tussenkomst van Valerie Van 
Peel in het federaal parlement 
via valerievanpeel.be/nieuws/
vivaldi-speelt-cynisch-poli-
tiek-spel-op-kap-van-asbest-
slachtoffers. Mogelijk was deze 
wansmakelijke vertoning de 
spreekwoordelijke druppel waar-
door Valerie Van Peel besliste om 
de politiek vaarwel te zeggen. 

We spreken onze dank en waardering uit voor Valerie, die het hart op de juiste plaats 
heeft en niet plooit voor partijpolitieke overwegingen. Dankjewel!

Onze BBQ was een groot succes
De pandemie stak er enkele 
jaren een stokje voor, maar 
op 8 oktober konden we 
eindelijk opnieuw genieten 
van onze traditionele BBQ. 
Zaal De Kring was goed 
gevuld en de aanwezigen 
smulden van een lekker 
stuk vlees en een dessert en 
genoten van een drankje 
en een babbel. Het was 
plezant! 

Beste Kapellenaar

Onze gemeente stond de voorbije 
jaren voor heel wat uitdagingen. 
Dankzij bewuste keuzes en 
besparingen in onze eigen werking, 
kunnen we investeren in zaken die 
de Kapellenaren belangrijk vinden. 

Dat zijn onder andere:
•  initiatieven voor een asbestarme 

en duurzame gemeente;
•  een fi etsveilige gemeente;
•  een aantrekkelijke woongemeente 

voor iedereen;
•  een bruisende gemeente met tal 

van initiatieven;
•  opwaardering, heraanleg en 

nieuwe projecten;
•  extra aandacht voor samenlevings-

overleg en veiligheid;
•  inspraak van de bewoners;
•  fi nanciële en logistieke steun aan 

scholen, verenigingen en culturele 
activiteiten.

We komen uit een zware coronacrisis 
en de sterk stijgende infl atie weegt 
op onze uitgaven. Dat we al die mooie 
projecten kunnen realiseren, danken 
we aan onze gezonde fi nanciële 
stabiliteit. Daar zijn we trots op. Onze 
gemeente is klaar om de infl atie op 
te vangen.

Het bestuur en de mandatarissen van 
N-VA Kapelle-op-den-Bos wensen u 
prettige feestdagen en een gezond 
en gelukkig jaar 2023!

Veel leesplezier!

Hendrik 
De Vleeschouwer
Voorzitter 

Een dikke dankjewel aan alle aanwezige Kapellenaren!

Voorzitter Hendrik De Vleeschouwer was moderator 

van een boeiend vraaggesprek met Valerie Van Peel.

Kapelle-op-den-Bos
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  N-VA Kapelle-op-den-Bos steunt Morris In-
clusief
Ook dit jaar steunt onze afdeling Morris Inclusief vzw. Dat is een vereniging die zich inzet voor de on-
dersteuning van zorgkindjes. Met onze Sintactie steunen we het goede doel en bieden we al onze leden 
wat lekkers aan. Bouw mee aan de toekomst van deze hartenbrekers en steun Morris Inclusief vzw.

Dit Sinterklaaspakket werd 
aan al onze leden bezorgd.

Voorzitter Hendrik De Vleeschouwer, ondervoorzitter Stefaan De Doncker 
en fractieleider Hilde De Keersmaeker bij de opening van de ginbar.

Enthousiaste meezingers met geel-zwarte N-VA-klaphandjes !

Een astbestarme gemeente: prioritair voor N-VA Kapelle-op-den-Bos.

Onze burgemeester legde een 
krans neer aan de drie 

herdenkingsmonumenten.

Een asbestarme gemeente, 
daar maken wij werk van!
In het bestuursakkoord 2019-2025 werd opgenomen dat de N-VA werk maakt 
van een asbestarme gemeente. Burgemeester Renaat Huysmans: “Dat thema ligt 
mij zeer nauw aan het hart en is een belangrijke drijfveer geweest om in de lokale 
politiek te stappen”. Een asbestarme gemeente, daar maken wij werk van!

Een overzicht van enkele belangrijke realisaties in onze strijd voor een asbestarme gemeente

HUIS-AAN-HUISOPHALING
In Kapelle-op-den-Bos liep een pilootproject voor huis-aan-huis-
ophaling van asbest in gebonden toestand, in grote zakken of in een 
container én aan democratische prijzen. Intradura bevestigde ons                                     
het grote succes van onze aanpak.

ISOLEREN EN ASBESTVRIJ MAKEN VAN GEMEENTELIJKE GEBOUWEN 
De energiecrisis heeft ertoe geleid dat we versneld werk maken het isoleren 
en asbestvrij maken van enkele gemeentelijke gebouwen. Zo zal onder andere 
het dak van basisschool De Kei vervangen worden vervangen door een 
asbestvrij dak met een betere isolatie. Andere projecten lichten we toe in 
onze volgende publicaties.

Opnieuw braderie  
De braderie op 2 september was een groot feest. We zagen alleen maar blije 

mensen en stralende gezichten. Wat wil je na de sobere jaren van corona? 
Onder impuls van N-VA-schepen Lena Ghysels en dankzij de samen-
werking met de Kapelse handelaars en verenigingen werd de braderie 

een groot succes. Onze N-VA-afdeling was aanwezig met een Batch 1840 
ginbar. Het was gezellig tot in de late uurtjes. 

  Kapelle zingt op de 
Vlaamse feestdag!
In samenwerking met Vlaanderen Feest organiseerde ons 
gemeentebestuur ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag 
op 3 juli Kapelle Zingt. Iedereen kon deelnemen aan een 
fiets- en/of wandeltocht of genieten van optredens, stand-
jes en randanimatie. Onze afdeling was aanwezig met een 
drankstand. Het werd een gezellige feestje! 

N-VA op 11 novemberherdenking  
Telkens het jaar ten einde loopt, drukken heel wat mensen de hoop uit 
op vrede en geluk. Dat gevoel was er ook tijdens de herdenkingen van 
wapenstilstand in Nieuwenrode, Ramsdonk en Kapelle-op-den-Bos. 
De N-VA nam met verschillende andere verenigingen en de school De Kei 
ingetogen deel aan de herdenking. Met aangrijpende teksten, originele 
creaties van de kinderen, bloemen en de Last Post brachten we eer aan 
de Vlaamse soldaten die aan het IJzerfront het leven lieten. 

De nieuwe loods is klaar en zal begin 2023 
in gebruik worden genomen.

NIEUWE LOODS VOOR DE TECHNISCHE DIENST  
De realisatie van een nieuwe loods voor de technische dienst zorgt ervoor dat:

•  onze gemeentearbeiders in een asbestvrije omgeving én met het 
nodige comfort kunnen werken. 

• de oude loods – vol asbesthoudend materiaal – gesloopt kan worden.
•  onze gloednieuwe uitleendienst daar zal ondergebracht worden. 

Dat is een enorme meerwaarde voor onze verenigingen.        
• achter de loods een nieuw Bospark zal aangelegd worden.

Het betrokken pand ‘De Smidse’ aan de Mechelseweg.

DE SMIDSE MAAKT PLAATS 
De Smidse aan de Mechelseweg zit vol asbest en wordt in 
2023 gesloopt. Dat gebeurt samen met de vernieuwing 
van de Mechelseweg en het Marktplein. Op de plaats 
van de Smidse komt een mooie en groene plek met een 
monument voor de vele asbestslachtoffers.

www.n-va.be/kapelle-op-den-boskapelle-op-den-bos@n-va.be
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FEDERALE BEGROTING
VAN REGERING-DE CROO IS 
ALLERSLECHTSTE VAN EUROPA

Premier De Croo belazert ons met foute cijfers. Daarvoor moest
zelfs zijn eigen staatssecretaris wijken. De feiten zijn nochtans 
helder: België heeft de allerslechtste begrotingscijfers van de 
hele eurozone. Alle broodnodige hervormingen rond de 
arbeidsmarkt en pensioenen blijven uit.” 

“

Sander Loones
N-VA-Kamerlid

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Begroting
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Verwacht begrotingssaldo in 2024

VLAANDEREN WÉL OP WEG NAAR
BEGROTINGSEVENWICHT IN 2027

In de Vlaamse begroting geen ‘materiële fouten’ zoals in de federale! 
De Vlaamse Regering zet koers naar een begrotingsevenwicht in 2027. 
We zijn verantwoordelijke politici. Daarom weigeren we de miserie van 
vandaag door te schuiven naar de generaties van morgen. We hebben
de moed om moeilijke problemen nu op te lossen.”

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Saldo na correcties begrotingsdoelstelling
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Evolutie Vlaamse begroting


