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Beste Kapellenaren,
De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 staan 
voor de deur. En stilaan komt dan ook de verkiezingskoorts 
op gang, met alles wat hierbij komt kijken: lijstvorming, 
kandidaten, campagnevoering en vooral … het programma 
van N-VA Kapelle-op-den-Bos. In 2018 willen we als N-VA in 
Kapelle onze uitzonderlijke score van 2012 (33 procent en 8 
zetels) handhaven en liefst nog beter doen. 
Daar gaan we voor!

Ons programma begint vorm en inhoud te krijgen. Het is 
onze bedoeling om in de resterende vijf huis-aan-huisbladen 

voor de verkiezingen telkens één hoofdstuk van ons  
programma samenvattend toe te lichten. We starten in  
dit nummer met het hoofdstuk ‘Lokale economie’.

Uiteraard staan wij open voor uw kritiek en suggesties en 
willen wij graag met u in dialoog gaan. Het bestuur en de 
mandatarissen van N-VA Kapelle-op-den-Bos 
wensen u prettige feestdagen en een gezond 
en gelukkig jaar 2018!

Veel 
leesplezier!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

Theo Francken 
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St. Jozefkring
Mechelseweg 101, Kapelle-op-den-Bos
Inkom gratis - Iedereen welkom

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

N-VA Kapelle-op-den-Bos 
wenst u een fijn 2018!

 N-VA Kapelle-op-den-Bos wenst u fijne feestdagen!
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N-VA wil lokale economie 
versterken
Ondernemers en middenstand zijn van cruciaal 
belang voor onze gemeente. Bedrijven, winkels en 
ambachten creëren jobs, welvaart en welzijn en 
werken mee aan de leefbaarheid van onze gemeente. 
In Kapelle-op-den-Bos is een nieuw beleid op dit vlak 
noodzakelijk.

Administratieve vereenvoudiging
Een goed ondernemersklimaat wordt in de eerste plaats 
bewerkstelligd door administratieve vereenvoudiging en de 
interactie tussen gemeente en ondernemer. We denken hierbij 
aan één centraal loket voor middenstand en ondernemers. 
Daarnaast beogen we de oprichting van een ‘adviesraad 
lokale economie’ in samenwerking met Unizo en andere 
belangengroepen.

Kernversterking
De N-VA wil een kernversterkend beleid voor alle kernen: 
Kapelle-op-den-Bos, Ramsdonk en Nieuwenrode.

Voor Kapelle-op-den-Bos willen we vooral het 
kernwinkelgebied rond het Marktplein en de Mechelseweg 
ontwikkelen door het stimuleren van nieuwe handelszaken, 
de proactieve aanpak van leegstand, de herinrichting van het 
Marktplein en de markt, de hertekening van het mobiliteits- en 
parkeerbeleid in functie van het commercieel gebeuren en het 
promoten van wonen boven winkelpanden.

In Ramsdonk streven we naar een herbestemming van de 
pastorie tot sociocultureel huis met brasserie en restaurant en 

de inrichting van het 
domein Grot tot park 
en recreatiedomein 
voor iedereen.

Tot slot in 
Nieuwenrode denken 
we het ‘leven onder de 
kerktoren’ te kunnen 
opwaarderen door 
een gedeeltelijke 
commercialisering 
van het huidige 
Gemeenschapscentrum 
d’Oude Pastorie, 
het gebied rond het 
GC te herinrichten 
zodat buurt en andere 
verenigingen beter 

hun weg vinden naar het GC. Hierbij vinden we dat er een 
belangrijke rol is weggelegd voor de vroegere school. Die kunnen 
we deels ombouwen tot een kunstencentrum, dat we opnemen in 
de culturele werking van het GC.

Communicatie
De N-VA wil dat het gemeentebestuur samen met Unizo 
en de adviesraad lokale economie initiatief neemt om een 
gezamenlijke Facebookpagina ‘Handelaren Kapelle-op-den-
Bos’ op te richten, waarop de betrokkenen gemeenschappelijke 
events zoals braderie, shoppingweekends, kersthappening, 
Valentijn … kunnen posten, maar ook promoties zoals solden, 
eindejaaracties, nieuwe collecties enzovoort.

Tewerkstelling en sociale economie
Onze samenleving evolueert, maar ook het leven binnen 
onze gemeente verandert. Tewerkstelling en sociale economie 
vormen een belangrijke motor in het welzijn van onze burgers. 
In dit kader moet de omvorming en concretisering van het 
vroegere PWA tot Wijk-werken worden aangepakt door 
de diensteneconomie verder uit te bouwen met buurt- en 
nabijheidsdiensten, door integratietrajecten op te starten 
van leer- en werkervaringsprojecten voor nieuwkomers en 
kansarmen en door duurzame economie te ontwikkelen.

Kmo-zone
Bestaande en nieuwe bedrijventerreinen moeten optimaal 
benut worden. De creatie van een kmo-zone langsheen de A12 
zal de tewerkstelling, lokale bedrijvigheid en de gemeentelijke 
inkomsten ten goede komen. Wij denken hierbij aan 
kleinschalige, modulaire en polyvalente bedrijfsinfrastructuur. 
Bij de ontwikkeling van deze kmo-zone is ontsluiting buiten 
de dorpskern een must, waarbij onvoorwaardelijk rekening 
moet worden gehouden met milieu en woonomgeving, zodat de 
dorpskern gevrijwaard blijft van overlast.

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

  Erratum
Er is een zetduiveltje gekropen in de jongste editie van ons huis-aan-huisblad. In het artikel ‘Bouwovertreding gemeentehuis kost 
253 000 euro’ staat ‘Gemeentebestuur aanvaart veroordeling na lange procedure’. Dat moet uiteraard ‘Gemeentebestuur aan-
vaardt’ zijn. Onze welgemeende excuses.

  Pastorie Ramsdonk

N-VA Kapelle-op-den-Bos 
wenst u een prettige Kerst!
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Openbare werken in onze gemeente: gebrek aan visie en 
gammele communicatie
Onze gemeente lijkt de laatste tijd wel één grote bouwwerf: werken aan de Londerzeelseweg, de Kerselaarlaan, 
de Mechelseweg, werkzaamheden in Kapelle-Oost ter hoogte van de Hombeekseweg, de Bredestraat, de 
Oxdonkstraat. Ter hoogte van de Veldstraat in Kapelle-centrum en ook in Nieuwenrode ter hoogte van het 
schooltje werden of worden werken uitgevoerd. Het zal wel weer toevallig zijn dat deze plotse opstoot van 
bedrijvigheid het jaar voor de verkiezingen plaatsgrijpt, na jaren van stilstand.

Eén constante bij al deze werken is het manifest gebrek aan 
communicatie van de gemeente naar de omwonenden en naar 
de rest van de inwoners van onze gemeente. Daardoor ontstaan 
toestanden die aanleiding geven tot verwarring en onnodig 
ongemak bij de bevolking zoals toegankelijkheid van de woning, 
huisvuilophalingen en misnoegdheid. Ook inspraak blijft dode 
letter. Zowel in Nieuwenrode als in Ramsdonk werden de – in 
onze ogen vaak terechte – opmerkingen van buurtbewoners 
allemaal zonder pardon van tafel geveegd door de huidige 
meerderheid. Voor de N-VA is dit onbegrijpelijk, ondemocratisch 
en een ware schande.

Ook het gebrek aan visie willen we hier nogmaals aan de 
kaak stellen. Zo wordt de Londerzeelseweg versmald voor 
het verkeer, terwijl we hier toch duidelijk te maken hebben 
met een verbindingsweg tussen Mechelen en Londerzeel. Het 
nepargument dat dit de snelheid zal doen afnemen en de veiligheid 
zal verbeteren, delen wij niet. Wel integendeel, wij vrezen 
gevaarlijke uitwijkmanoeuvres en meer gevaar voor de zwakke 
weggebruikers. De enige echte reden waarom de meerderheid deze 
verbindingsweg versmalt, is het bekomen van subsidies. Fietspaden 
worden immers gesubsidieerd als ze 1,65 meter breed zijn.

Amateuristische coördinatie
Bovendien lijkt de coördinatie van de werkzaamheden echt 
amateuristisch. Begin augustus werden de werkzaamheden aan 
de Londerzeelseweg gestart door de nutsmaatschappijen. Voor de 

rioleringswerken was er echter geen aannemer, aangezien deze 
pas midden september werd aangesteld. 

Was het niet beter en goedkoper geweest beide werken op 
elkaar af te stemmen? Laat ons hopen dat bij de uitvoering van 
de rioleringswerken de pas getrokken kabels niet beschadigd 
worden. De N-VA heeft de schepen van Openbare Werken 
hierover geïnterpelleerd, maar hij zag geen enkel probleem. 
Voor aannemers is twee maand een zee van tijd, argumenteerde 
de schepen, bedoelende dat binnen die tijd de rioleringswerken 
gestart moeten zijn. Van de verantwoordelijke van de nutswerken 
horen we echter dat de tweede fase van de werken pas half 
januari van start kan gaan. Van een zee van tijd gesproken!

Buurtbewoners van andere werken zoals de aanleg van ‘nieuwe’ 
fietspaden in de Veldstraat, de Bredestraat en Oxdonkstraat 
melden ons de amateuristische aanpak. Lachwekkend, ware 
het niet zo intriest … Hobbelbanen is nog het beste woord om 
deze ‘nieuwe’ fietspaden te omschrijven. Kapelle-op-den-Bos 
verdient echt wel een ander bestuur met 
aandacht voor een professionele aanpak, 
goede communicatie en inspraak van de 
burgers.

 Renaat Huysmans,
fractievoorzitter N-VA Kapelle-op-den-Bos

Londerzeelseweg: een bewoner aan het woord
Ik ben 85, ben niet meer zo mobiel en raak volledig geïsoleerd door de werken. In tegenstelling tot de buren 
sloten de werkmannen mijn parkeerplaats volledig af, omdat – zo zegden ze – ik “toch geen auto heb”. Noch-
tans is die parkeerplaats net heel belangrijk voor mij, omdat ik van anderen afhang. Tijdens de werkuren kan 
ik niet meer buiten, maar ik ben ook niet meer bereikbaar. Ik moet voor alles een beroep doen op mijn kinderen 
die buiten de gemeente wonen. Maar zij raken niet meer tot hier, tenzij na de werkuren, als veel zaken zoals 
bijvoorbeeld de bank al gesloten zijn. Boodschappen thuis laten leveren kan ook pas na de werkuren en de tuin-
man kan de opkuis voor de winter niet doen, omdat hij met zijn werkgerief niet tot hier geraakt. Ook de dokter 
moet te voet door de werken. Niemand die mij helpt kan op mijn parking. Ik trek mijn plan, maar hoop dat er 
tijdens het verdere verloop van de werken met de oudere mensen rekening gehouden zal worden.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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

2017-11_Onbezorgde oude dag.indd   1 22/11/2017   16:02:01


