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N-VA Kapelle-op-den-Bos wenst u 
alvast een deugddoende vakantie!

Beste Kapellenaren,

Op 14 oktober kiest u een nieuwe  
gemeenteraad. U bepaalt dan wie  
Kapelle-op-den-Bos de volgende jaren 
mag besturen. Uw keuze is dus ontzet-
tend belangrijk, want u geeft de richting 
aan van de koers die onze gemeente zal 
varen.

Zes jaar geleden overtuigden we een 
groot deel van de Kapelse burgers (33 %) 
ervan dat de N-VA de juiste keuze was als 
u wilde dat er verandering kwam in het 
beleid in Kapelle-op-den-Bos. De huidige 
meerderheid van CD&V en sp.a heeft 
daar in 2012 anders over beslist door de 
N-VA als grootste partij te weren uit de 
meerderheid.

Iedere burger van Kapelle-op-den-Bos 
kon intussen vaststellen dat de noodza-
kelijke verandering in het beleid er niet 
gekomen is en dat verkiezingsbeloftes 
niet zijn nagekomen. Voor wat sport en 
cultuur betreft geeft de N-VA u in deze 
editie haar toekomstvisie: een multifunc-
tioneel park als fundering van de sociale 
cohesie in ons dorp, waarbij sport en 
cultuur nauw verweven zijn.

In de komende maanden zullen wij ook 
onze andere thema’s dieper uitwerken 
en aan u presenteren: communicatie en 
organisatie van de gemeente, dienstencen-
trum en leefbaarheid en woonomgeving.
Eind juni mag u ons verkiezingsprogramma 
verwachten. Graag lichten wij u onze 
standpunten verder toe.

Veel leesplezier!

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

Een lokale krant vroeg aan de lijsttrekkers van de komende gemeenteraadsverkiezingen 
wat hun droomrealisatie zou zijn, mochten ze onbeperkte middelen ter beschikking 
krijgen. “Wel, mijn droomrealisatie is een sportcomplex met polyvalente zaal in een 
parkomgeving”, zegt lijsttrekker Renaat Huysmans. “Op die manier worden een aantal 
noden in Kapelle-op-den-Bos samen gerealiseerd en bovendien kan dit de sociale cohe-
sie versterken.”

Een polyvalente zaal die dienst kan doen 
als fuifzaal, waar etentjes in georganiseerd 
kunnen worden, vergaderingen kunnen 
plaatsvinden en culturele evenementen 
kunnen doorgaan, is al jaren een niet-gere-
aliseerde behoefte in Kapelle-op-den-Bos. 
De N-VA zou deze graag geïntegreerd zien 
in een sportcomplex met voetbalvelden, een 
atletiekpiste en een indoorsporthal. “Net in 
de sportvereniging, het culturele leven en 
het uitgangsleven worden sociale contacten 
gelegd en versterkt”, zegt Renaat Huysmans.

Aantrekkingspool
“Deze droom zou ervoor kunnen zorgen 
dat onze ingedommelde gemeente weer 
volop tot leven kan komen. De ligging in 
een parkomgeving zorgt er bovendien voor 
dat de buurt geen hinder zal ondervinden 
van de talloze activiteiten die hier kunnen 
plaatsvinden en zorgt voor een extra stukje 
groen in onze verstedelijkte gemeente. Het 
kan bovendien als aantrekkingspool dienen 

om jonge mensen en zelfstandigen naar  
Kapelle-op-den-Bos te lokken en een  
nieuwe dynamiek in gang zetten.”

“Ik ben ervan overtuigd dat dit gerealiseerd 
kan worden binnen het concept van een 
publiek-private samenwerking en dat dit 
echt noodzakelijk is voor onze gemeente. 
Alle partijen erkenden al in hun vorige 
campagnes dat er absolute nood is aan een 
polyvalente zaal, maar de huidige meerder-
heidspartijen schoten op dit vlak schrome-
lijk te kort. Wij zullen – als de kiezer ons 
hiervoor een mandaat geeft – alles in het 
werk stellen om deze droom werkelijkheid 
te laten worden”, besluit Renaat.

Renaat Huysmans 
Lijsttrekker

Een (sport)park voor iedereen
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Levenslang sporten en bewegen
De N-VA wil alle inwoners van Kapelle-op-den-Bos aanzetten tot levenslang 
sporten en bewegen. Hierbij hebben we aandacht voor zowel sportclubs als 
mensen die sporten in bossen, parken, straten en pleinen.

In sportclubs werken jongeren niet alleen aan hun fysieke conditie, maar leren 
ze ook competenties voor het leven zoals discipline, doorzettingsvermogen en 
respect voor andere mensen. 

Gezien het maatschappelijk belang van sportclubs, wil de N-VA de professio-
nele werking van sportclubs bevorderen door de werkmiddelen te verhogen en 
ze nog meer dan vandaag toe te kennen in functie van kwaliteit (bijvoorbeeld 
het aantal gediplomeerde trainers, gratis initiatielessen voor beginners, parti-
cipatie in sportraad) alsook het aantal leden en het aantal leden dat in Kapelle-
op-den-Bos woont.

De sportinfrastructuur in  
Kapelle-op-den-Bos laat te wen-
sen over. Er is een versnippering 
en een gebrek aan kwalitatieve 
sportzalen. Aangezien sport in 
publieke ruimtes alsmaar popu-
lairder wordt, wil de N-VA op 
termijn een park aanleggen met 
Finse piste en grasveld in combi-
natie met een multifunctioneel 
sportcentrum met polyvalente 
zalen. In de tussentijd zullen we 

maximaal inzetten op het gebruik van de sportzalen van onze scholen buiten 
schooltijd door sportclubs. De huidige niet-geformaliseerde samenwerking 
met het S.T.K. en Eternit moet geofficialiseerd worden in een publiek-private 
samenwerking om garanties te bieden op het gebruik van hun sportinfrastruc-
tuur op langere termijn.

Sport, gezondheid en milieu gaan hand in hand. De N-VA wil de Kapelse jeugd 
van jongs af aan respect bijbrengen voor het milieu en hun eigen leefomgeving. 
Eén keer per jaar willen we de ‘Kapelse Highland Games’ organiseren, waar-
bij de sport- en jeugdverenigingen van Kapelle-op-den-Bos in de voormiddag 
zwerfvuil opruimen en het in de namiddag op sportieve wijze tegen elkaar 
opnemen. De gemeente stelt het materiaal ter beschikking voor de opruimactie 
en vergoedt de verenigingen per kilogram opgeruimd zwerfvuil. De Kapelse ver-
enigingen kunnen zo een beetje bijverdienen en dragen bij aan een nette buurt.

Een gemeenschapsvormend  
cultuurbeleid

Cultuur brengt mensen samen, draagt bij tot hun 
verbondenheid en versterkt de gemeenschap. De N-VA 
wil het Kapelse cultuuraanbod niet enkel in de schijn-
werpers zetten via het gemeenteblaadje, de website en 
Facebook, maar wil kunst en cultuur ook letterlijk deel 
laten uitmaken van de openbare ruimte door bijvoor-
beeld culturele activiteiten op het gemeentehuis, in 
scholen of in rusthuizen. Ook op de jaarlijkse braderie 
moeten de kunstverenigingen een prominente plaats 
krijgen.

Het cultureel centrum in Nieuwenrode willen we ver-
der uitbouwen, zodat het een aantrekkingspool wordt 
voor kunstenaars uit de ons omringende gemeentes. 
De oude school kan omgevormd worden tot een kunst-
academie. De grote ramen laten veel licht toe en maken 
het gebouw uitermate geschikt voor kunstbeoefenaars.

De bibliotheek van Kapelle-op-den-Bos heeft een 
fantastische, hedendaagse boekencollectie en is al een 
actieve partner voor onze scholen. Helaas vinden nog 
te weinig kinderen en volwassenen hun weg naar de 
bibliotheek op een structurele manier. We willen de  
bibliotheek van Kapelle-op-den-Bos laten evolueren 
naar een ontmoetingsplaats om te lezen, studeren,  
cursussen te volgen en tentoonstellingen te bezichtigen.

Sportclubs en culturele verenigingen spelen een be-
langrijke rol in het bij elkaar brengen van mensen en 
het versterken van hun onderlinge banden. Ze zorgen 
ervoor dat inwoners van Kapelle-op-den-Bos zich 
ook echt Kapellenaar gaan voelen. De N-VA wil het 
verenigingsleven dan ook alle kansen geven om zich 
maximaal te ontwikkelen.

Gemeenteraadslid David Hermans en bestuurslid 
Geert De Prins: “Sportclubs en culturele verenigingen 
brengen Kapellenaars samen.”Van Kapelle-op-den-Bos een 

echte gemeenschap maken
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Wist je dat … 
Mario Lefranc, samen met het grote N-VA-team, 
deelnam aan de Ten Miles in Antwerpen op 22 
april? Dikke proficiat aan allen en aan Mario in 
het bijzonder!

Theo Francken in Kapelle-op-den-Bos
Op 17 mei mocht de N-VA Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en 
Migratie, in de Sint-Jozefkring verwelkomen. Het hoeft geen betoog dat 
wij er best trots op zijn dat deze politieke kanjer ook in Kapelle-op-den-
Bos het talrijk opgekomen publiek wou informeren over de vier grote uit-
dagingen voor zijn departement: het gevecht tegen terreur en radicalisme, 
het terugkeerbeleid, de problematiek rond (dubbele) nationaliteit en het 
asielbeleid. Na afloop werd er bij een koel drankje nog lang nagepraat over 
deze interessante en vooral verhelderende avond. Bedankt Theo. Bedankt 
aan allen die erbij waren.

Financiële gezondheid van onze gemeente
Tijdens deze legislatuur zijn de schulden van onze gemeente 
gestegen van ongeveer 10 miljoen euro naar 15 miljoen euro.  
De meerderheid van sp.a en CD&V voorziet zelfs een verdere 
stijging naar 16 miljoen euro tegen 2020. 

In dezelfde periode zijn de eigen middelen van de gemeente  
gedaald van 8 miljoen euro naar minder dan 2 miljoen euro. 
Deze middelen worden constant gehouden door de jaarlijkse 
opname van ongeveer 2 miljoen euro aan nieuwe bankleningen.

Enkel door de opname van 9 miljoen 
euro aan nieuwe bankleningen, die in 
de ontvangsten zijn opgenomen, tracht 
de meerderheid de uitgaven en ont-
vangsten in een kunstmatig evenwicht 
te houden. De jaarlijkse tekorten op de begroting worden op die manier vakkundig verdoezeld.  
Deze werkwijze biedt geen enkel perspectief op langere termijn en zorgt ervoor dat de lasten worden 
doorgeschoven naar de volgende generatie.

Geert Van de Voorde, gemeenteraadslid



Wij zijn thuis in Vlaams-Brabant. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Vlaams-Brabant. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Vlaams-Brabant.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaams-Brabant

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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


