
WAARHEID
De burgemeester is bereikbaar elke donderdag van 17 - 19u na afspraak !

Er zijn geen lange wachttijden.

LEUGEN
“Geen vaste zitdag van de burgemeester”

Het FAKE NEWS
van CD&V

Beste Kapellenaren,
Na de verspreiding van foute informatie, die reeds weerlegd werd op de gemeenteraad van 25 april ll, blijft 
CD&V deze leugens bewust verspreiden onder de inwoners en verenigingen van Kapelle-op-den-Bos.
Deze beschadigingsactie (vlak voor de verkiezingen) getuigt van weinig respect voor de werking van onze 
gemeentelijke democratie.

WAARHEID
Er is GEEN wijziging t.o.v. 2018

De gemeente huurt een bus die - zoals voorheen - kan gereserveerd worden
door seniorenverenigingen voor het ophalen van ouderen.

De eigen bus is helemaal versleten en was in 2018 al niet meer in dienst.
Deze werkwijze werd beslist door het vroegere schepencollege en reeds gecommuniceerd door 

E. De Wit, oud-burgemeester op 21 februari 2018 aan Samana.

LEUGEN
“Seniorenverenigingen krijgen geen bus meer ter beschikking voor het ophalen van ouderen”

WAARHEID
Er is in de regeling van vervoer van leerlingen van en naar het zwembad en BIB GEEN wijziging 
t.o.v. vorige jaren. Recent werd vanuit de school een dubbele boeking gedaan van het busje voor 
het vervoer naar BIB en zwembad waardoor er EENMALIG (per ongeluk) een vervoersprobleem 

ontstond. Alle scholen zullen in de toekomst gegarandeerd busvervoer hebben!

LEUGEN
“Vrije basisschool KARAMBA krijgt niet langer busje ter beschikking voor het vervoer van leerlingen”

WAARHEID
Het vorige bestuur van CD&V en SP.A besliste in 2018 om geen nieuwe voertuigen uit te lenen. 

De oude vrachtwagens zijn buiten dienst of in zeer slechte staat.
Het broederschap kan lid worden van de cultuurraad en extra subsidies bekomen

waarmee wel 3 vrachtwagens kunnen gehuurd worden op de private markt,
zoals de bevriende vereniging uit Nieuwenrode reeds doet.

LEUGEN
“Het Broederschap OLV Scherpenheuvel krijgt geen vrachtwagen meer ter beschikking voor haar bedevaart”

Uw burgemeester antwoordt...



v.
u.

:

Beste Kapellenaren, het nieuwe bestuur van N-VA en Groen neemt GEEN asociale maatregelen, maar 
staat voor een écht sociaal en rechtvaardig beleid voor alle Kapellenaren. De komende jaren zullen wij 
dit bewijzen!
Hierbij heeft het bestuur van onze gemeente geen baat bij het verspreiden van leugens, ingegeven door 
(in onze ogen) “slechte verliezers”.

Uw burgemeester,
Renaat Huysmans

WAARHEID
De verhoging van de bijdrage is correct.

Wij wensen de totale last van speelpleinwerking voor de belastingbetaler van
Kapelle-op-den-Boste verlagen van 52.000 naar 30.000 Euro.

In ruil voor de verhoging van de dagprijs is voor elk kind een drankje en fruit voorzien
en wordt de opvangtijd ’s morgens en ’s avonds gevoelig uitgebreid van 7u30 tot 18u.

Bovendien zijn de bijdragen fiscaal vrijstelbaar en kunnen kansarme kinderen
deelnemen via tussenkomst van de sociale dienst.

MISLEIDING
“De prijs voor deelname aan de speelpleinen stijgt van 3.5 naar 7 euro/dag”

Renaat HYSMANS
9e plaats opvolgers

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Lena GHYSELS
15e plaats opvolgers
Vlaams Parlement


