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Renaat Huysmans en Lena Ghysels 
trekken N-VA-lijst
N-VA Kapelle-op-den-Bos heeft  
de kandidaturen van de lijsttrek-
kers goedgekeurd. Net als in 2006 
en 2012 is fractieleider Renaat 
Huysmans lijsttrekker. In 2012 
behaalde Renaat met zijn team 
33 procent van de stemmen. De 
tweede plaats zal ingenomen wor-
den door Lena Ghysels, provincie-
raadslid en secretaris van  
de afdeling.

Na vele jaren van socialistisch beleid – de 
twee laatste legislaturen ondersteund door 
CD&V – willen Renaat en Lena voluit 
gaan voor verandering in de gemeente. De 
Kapellenaren wachten op verandering met 
een meer open bestuur, goede  
communicatie en meer inspraak.

De N-VA staat voor een langetermijnvisie.
Renaat, Lena en het hele team zijn erop 
gebrand komaf te maken met de schande van 2012, waarbij de partij als grote winnaar 
naar de oppositiebanken werd verwezen. De verdere lijstvorming is ondertussen aan de 
gang, nieuwe kandidaten worden aangetrokken en N-VA Kapelle-op-den-Bos is ervan 
overtuigd met een sterk team naar de stembus te trekken.

Beste Kapellenaren,

De gemeenteraadsverkiezingen komen 
stilaan dichterbij en de drukte van de 
voorbereidingen is gestart. N-VA Kapelle-
op-den-Bos heeft Renaat Huysmans en 
Lena Ghysels verkozen tot lijsttrekkers. 
Daarnaast maken we werk van de  
verdere samenstelling van de Kapelse 
N-VA-lijst voor 14 oktober om onze  
sterkste lijst aan de Kapelse burger te 
kunnen presenteren.

Verder in dit blad leest u meer over het 
N-VA-initiatief op de gemeenteraad 
van 26 maart in het kader van het RUP 
Oxdonk. Onder druk van de bevolking  
van Oxdonk en de oppositie van N-VA  
en Groen worden de plannen voor een 
woontoren door de meerderheid nu 
steevast ontkend in de media, maar 
het verslag van het directiecomité van 
Vlabinvest is duidelijk. Het N-VA-voorstel 
om af te zien van hoogbouw in Oxdonk 
– ondersteund door Groen – werd op de 
gemeenteraad van 26 maart goedge-
keurd. Zo wordt hoogbouw uitgesloten in 
Kapelle-op-den-Bos en moet er rekening 
gehouden worden met de leefbaarheid 
van de inwoners.

Veel leesplezier!

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

Theo Francken 
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St. Jozefkring
Mechelseweg 100, Kapelle-op-den-Bos
Inkom gratis - Iedereen welkom

Renaat Huysmans 
en Lena Ghysels

Oxdonk: meerderheid volgt voorstel oppositie (p. 2) Londerzeelseweg: wanneer eindigen werken? (p. 3)
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Geen woontoren in Oxdonk:  
meerderheid volgt voorstel oppositie 
De N-VA is verheugd dat de meerderheid afziet van haar plannen voor hoogbouw in Oxdonk.  
Op de gemeenteraad van 26 maart 2018 diende de N-VA een voorstel in om af te zien van hoogbouw  
in Oxdonk om het sociaal bindend objectief 2020 te bereiken. Een dergelijk project heeft immers  
nooit de steun gehad van de bevolking van Oxdonk, die op overtuigende en duidelijke wijze haar  
ongenoegen liet horen in dit debat. 

Initieel vonden de inwoners weinig gehoor bij de meerder-
heid van CD&V en sp.a, maar onder de toenemende druk 
van onder andere het actiecomité en de N-VA, draaide de 
meerderheid dan toch bij op de laatste gemeenteraad. 

Leefbaarheid van Oxdonk prioritair
Na een vinnig debat, met twee schorsingen om zowel oppositie 
als meerderheid toe te laten het ingediende voorstel van de 
N-VA-fractie te amenderen (lees: aanvaardbaar te formuleren 
voor iedereen), werd unaniem goedgekeurd dat geen hoog-
bouwproject hoger dan de huidige bestaande regelgeving kan 
en dat de leefbaarheid van Oxdonk prioritair is. 

Op voorstel van de N-VA werd bovendien aangenomen dat 
het schepencollege officieel bezwaar zal indienen bij  
Vlabinvest tegen het verslag van het directiecomité van  
20 februari 2018 waarin melding gemaakt werd van een 
hoogbouwproject van acht hoog.

De N-VA is verheugd dat het gezond verstand heeft gezege-
vierd en dankt hierbij in de eerste plaats de bewoners van 
Oxdonk voor hun inzet en doorzettingsvermogen. Zonder 
hen was het landelijke karakter van Oxdonk verloren gegaan.

70 nationaliteiten in  
Kapelle-op-den-Bos
Eind januari deelde burgemeester Edward De Wit (CD&V) op  
vraag van de N-VA mee dat eind 2017 in Kapelle-op-den-Bos  
70 verschillende nationaliteiten ingeschreven waren. In de periode  
2007-2017 steeg het aantal inwoners van niet-Belgische nationaliteit 
van 148 naar 412, van wie 244 uit de Europese Unie (+ 178 procent). 

Inwoners van niet-Belgische nationaliteit die nood hebben aan het  
volgen van een integratietraject, kunnen hiervoor een beroep doen 
op het OCMW. OCMW-voorzitter Else De Wachter (sp.a) deed geen 
uitspraken over de kostprijs van deze integratietrajecten voor het 
OCMW. De internationalisering is inderdaad een feit, aldus mevrouw 
De Wachter.
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Bart Verhaeghe gastspreker op N-VA-ledenfeest
Gewoonten zijn er om te wijzigen en dat deed N-VA Kapelle-op-den-Bos tijdens het jaarlijks ledenfeest 
in zaal Sint-Jozefskring. In plaats van een politicus zoals de vorige jaren, deden we dit jaar een beroep 
op ondernemer, sportliefhebber en dorpsgenoot Bart Verhaeghe, voorzitter van Club Brugge.

Na een korte inleiding door voorzitter Hendrik De Vleeschouwer heeft Bart op een boeiende manier 
een overzicht gegeven van zijn imposante loopbaan. Hij liet de aanwezigen kennis maken met de 
moeilijkheden die een ondernemer in Vlaanderen ondervindt om vernieuwende projecten uit de 
grond te stampen. Te trage procedures en te veel spotgoedkope mogelijkheden om beroep aan te 
tekenen tegen nieuwe projecten bedreigen onze welvaart, volgens Bart Verhaeghe.

Uiteraard ging Bart ook uitgebreid in op zijn sportieve projecten met Club Brugge en de KBVB om 
tot slot enkele vaststellingen en boodschappen te formuleren voor het individu, de ondernemer en de 
overheid.

Na de toespraken werden de leden en sympathisanten uitgenodigd op een kaas- en charcuteriebuffet.

Een zeer geslaagde avond met een interessante spreker en tevreden N-VA-leden. Bart Verhaeghe, voorzitter 
van Club Brugge

Londerzeelseweg:  
einde werken begin juli  
of oktober 2018?

Dirk Van Humbeeck in gemeenteraad
Ann Vergaelen heeft haar ontslag aangeboden als mandataris in de gemeenteraad en werd 
opgevolgd door Dirk Van Humbeeck, tot op heden lid van de Kapelse OCMW-raad.  
Bedankt Ann voor je jarenlange inzet voor N-VA Kapelle-op-den-Bos.

Dirk Van Humbeeck, 
gemeenteraadslid

Eind januari verschenen aan de Londerzeelseweg plots borden van 
aannemer DCA die het einde van de werken aankondigden voor 
oktober 2018. Volgens sp.a-schepen De Haes is dit een flagrante  
leugen. De aankondigingsborden moesten dan ook dringend 
worden verwijderd. Volgens dezelfde schepen zullen de werken nog 
steeds voor het bouwverlof beëindigd zijn. Volgen wie volgen kan. 

Dat er in de periode van 1 december tot 15 januari geen enkele 
steen werd verlegd in de Londerzeelseweg, heeft iedereen intussen 
kunnen vaststellen. Het aannemingscontract was nochtans (tijdig?) 
ondertekend. 



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
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Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts 

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


