
Iedereen moet bijdragen aan een 
oplossing voor het klimaatprobleem, 
ook onze gemeente. Zo staat er sinds 
kort een laadpaal voor elektrische 
wagens op het Marktplein (zie foto).

Bij de bespreking van de verschillende 
werken elders in deze publicatie kon u reeds 
lezen dat de gemeente steeds meer kiest 
voor energiezuinige verlichting. Maar daar 
stopt het niet. CD&V steunt de overname van 
de bestaande verlichting van de gemeente 
door Iverlek, die ervoor zal zorgen dat alle 
openbare verlichting over een periode van 10 
jaar vervangen zal worden door energie-
zuinigere ledverlichting.

De gemeente moet 116.000 euro schadevergoeding betalen aan de buren van 
het administratief centrum omdat het gebouw te dicht tegen de perceelgrens 
werd gebouwd. De Belgische Staat betaalt eenzelfde schadevergoeding van 
116.000 euro omdat ze in 1980 de bouwvergunning afleverde. 

N-VA spreekt zich uit over deze schadevergoeding in haar huis-aan-huisblad. Op het einde van 
het artikel staat het volgende te lezen: “Eindelijk wordt weer een oud pijnlijk dossier van deze 
meerderheid afgesloten.” Dit is echter een 
flagrante onwaarheid vanuit N-VA gezien CD&V 
geen deel uitmaakte van de bestuurs-
meerderheid toen deze beslissing werd 
genomen begin jaren ’80. Meer nog, CD&V heeft 
toen tegen de bouw van het administratief 
centrum gestemd. N-VA (of toch de historische 
voorganger van deze partij) maakte toen wél 
deel uit van de bestuursmeerderheid. Het is dus 
mede door N-VA dat de gemeente nu 116.000 
euro schadevergoeding moet ophoesten.

CD&V benadrukt dat de schadevergoeding een 
spijtige zaak is uit het verleden waar ze zelf niet 
bij betrokken was maar die de werking van de 
gemeente vandaag gelukkig niet in het gedrang 
brengt: er werd immers al rekening gehouden 
met een mogelijke schadevergoeding. Alle 
geplande projecten kunnen ook gewoon 
doorgaan. Meer info over dit dossier vindt u op 
onze website.

RECHTZETTING FAKE 
NEWS VAN N-VA OVER 
BOUWOVERTREDING

Nieuwjaarswensen
COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Redactie:
Mathias Diricx
info@kapelle-op-den-bos.cdenv.be
http://www.kapelle-op-den-bos.cdenv.be/

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvkapelleopdenbos
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Het jaareinde is steeds een goed 
moment om terug te kijken naar het 
afgelopen jaar en vooruit te kijken naar 
de toekomst. Van Ramsdonk tot 
Oxdonk, Kapelle-centrum tot Nieuwen-
rode, overal werkt CD&V hard aan de 
leefbaarheid van onze gemeente. Lees 
meer hierover op pagina 2.

Dankzij heel wat onderzoek, planning 
en opstelwerk (voor sommige dossiers 
zelfs enkele jaren van voorbereiding!) 
kan CD&V haar plannen eindelijk 
omzetten in realisaties.

Graag wensen wij u nog een zalig kerstfeest 
en een gezond en gelukkig 2018! Klink met 
ons mee op het nieuwe jaar op ons jaarlijks 
Winteretentje, zaterdag 13 januari (18.00 - 
21.30 u.) en zondag 14 januari (11.30 - 15.00 
u.) in de Sint-Jozefkring. Op het menu: 
kalkoen op Kapelse wijze, ossentong in 
madeirasaus of balletjes in tomatensaus.

Thuislevering (op zondag) is ook mogelijk!
Te bestellen bij:
Edward De Wit  015 71 29 80
Jos Thomas  0497 73 55 39
Ria Devos   015 71 19 03
Chris Reniers  015 71 25 81
Ann Van Rompaey  0495 41 22 49
Mathias Diricx  0484 27 72 20
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De trouwzaal van de gemeente is voor 
veel inwoners van onze gemeente een 
belangrijke ruimte: vele koppels zijn 
hier immers voor de wet getrouwd en 
jubilarissen worden hier officieel 
ontvangen. Recent besliste het 
schepencollege om de trouwzaal 
volledig te renoveren.

Centraal in de ruimte werd een 
plafondschildering gemonteerd van de 
Kapelse schilder Evert Larock. Het schilderij 
met drie engelen werd van de sloophamer 
gered tijdens afbraakwerken aan een huis 
langs de vaart in Kapelle-op-den-Bos. Het 
was echter in zeer slechte staat en moest 
volledig worden gerestaureerd.

Ook andere schilderijen van Larock en zijn 
borstbeeld kregen een plaats. De ruimte werd 
opnieuw geverfd en de belichting werd 
vervangen door een energiezuiniger 
alternatief en aangepast om de kunstwerken 
volledig tot hun recht te laten komen.

De gemeente en het OCMW werken vandaag 
op verschillende vlakken zeer nauw samen 
(voornamelijk voor ICT, personeelsbeleid en 
het financieel beheer). CD&V is er echter van 
overtuigd dat een betere samenwerking, een 
betere coördinatie en een efficiëntere 
benutting van de huidige capaciteit in de 
nabije toekomst door de integratie van het 
OCMW in de gemeente naar een beter 
resultaat kan leiden voor iedereen.

De gemeente en het OCMW plannen nu op 
verschillende momenten verder overleg met 
de personeelsleden en de politieke manda-
tarissen. Ook onze OCMW-raadsleden (op de 
foto van links naar rechts: Nicole Christiaens, 
Steven Teugels en Christ’l Thys) volgen het 

dossier op de voet.

Het uiteindelijke doel van de verschillende 
werkgroepen en consultatierondes is het 
uitwerken van een gemeenschappelijk 
actieplan dat klaar moet zijn in de eerste helft 
van 2018.

CD&V ziet zeker de voordelen van een 
integratie van het OCMW in de gemeente, 
maar benadrukt dat elke verandering in de 
inzet van middelen (en personen) enkel kan 
in overleg met het personeel. Het uiteindelijke 
doel van deze gesprekken moet ook elk 
moment duidelijk zijn: het verbeteren van de 
dienstverlening aan de burgers van Kapelle-
op-den-Bos.

U merkt het ongetwijfeld wanneer u 
door onze gemeente rijdt: er wordt 
hard gewerkt in Kapelle-op-den-Bos. 
Onze CD&V-mandatarissen (op de foto 
van links naar rechts: Edward De Wit, 
Ann Van Rompaey, Chris Reniers, Jos 
Thomas, Ria Devos en Mathias Diricx) 
zien eindelijk de resultaten van hun 
jarenlange inzet en planning. Hier-
onder volgt een beknopt overzicht.

Mobiliteit
Verschillende Kapelse fietspaden worden 
grondig onder handen genomen, waaronder 
het fietspad aan de Londerzeelseweg, dat 
breder en veiliger zal zijn voor fietsers en 
voetgangers. De fietspaden in de Veldstraat, 
Bredestraat en Oxdonkstraat kregen onlangs 
een nieuwe laag asfalt. Bovendien starten in 
2018 de werken aan de Spoorwegstraat. Voor 
het dossier van de fietspaden aan de 
Molenstraat wachten we op bevestiging van 
de subsidieaanvraag - we verwachten dat 
deze werken kunnen beginnen in 2019.

Het kruispunt aan de Merellaan en de 
Fazantenlaan, de Grasmussenstraat, de 
Oostdijk en een gedeelte van de Hogerhei-
straat werden reeds aangepakt. Momenteel 
staan nog asfalteringswerken op de planning 
in het gedeelte van de Hogerheistraat dat nog 
niet aan bod kwam, een deel van de Tisselt-

straat, de Mechelseweg-Oost (van de vaart tot 
aan de Kleine Weg) en de Kambosweg. De 
voetpaden in de Schilderswijk en de Grot-
straat krijgen in 2018 een grote opknapbeurt.

Cultuur en vrije tijd
Het GC De Oude Pastorie ondergaat een 
grondige facelift. Er komt een nieuwe lift , alle 
ruimten krijgen een nieuwe laag verf en de 
oude verlichting wordt vervangen door 
energiezuinige verlichting. De omgeving van 
het GC wordt ook aangepakt: de historische 
wal en oevers worden gerestaureerd en de 
bomen krijgen een grondige snoeibeurt. Voor 
boekenwurmen is er goed nieuws: het 
interieur van de bibliotheek wordt volledig 
vernieuwd. Ook zal een zelf-scansysteem 
worden geïnstalleerd.

Gemeentehuis
De toegankelijkheid van het gemeentehuis 
zal erop vooruitgaan nu de inkomhal grondig 
wordt gerenoveerd met toevoeging van een 
centrale helpdesk. Er komt ook een ont-
vangstruimte om de privacy van de bezoekers 
te verbeteren.

Burgemeester Edward, Schepenen Jos en 
Ria, gemeenteraadsvoorzitter Chris en 
gemeenteraadsleden Ann en Mathias blijven 
zich ook het komend jaar inzetten voor de 
veiligheid en leefbaarheid van ons dorp.

CD&V ZET PLANNEN OM 
IN DADEN

EDWARD 
DE WIT
Burgemeester
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Wil je meer weten over onze plannen 
voor Kapelle-op-den-Bos?
Neem snel een kijkje op www.kapelle-op-den-bos.cdenv.be

GEMEENTE EN OCMW 
WERKEN AAN 
INTEGRATIE
Gemeente organiseert grootschalige bevraging

Trouwzaal in nieuw kleedje

Tijdens de maanden september en 
oktober 2017 is er iets meer dan 5,5 
miljoen euro aan subsidies toegekend 
voor scholenbouwprojecten in het vrij 
en officieel gesubsidieerd onderwijs 
in Vlaams-Brabant.

Ook aan enkele Kapelse scholen werden 
subsidies toegekend. Vrije Basisschool 
Karamba in Ramsdonk heeft hiervan 
92.279,32 euro subsidies gekregen en gaat 
deze subsidies gebruiken om het sanitaire 
blok op de kleine speelplaats te vernieuwen 
en de aanpalende lokalen te verbouwen. 
Vrije Basisschool De Pepel kreeg 91.756,61 
euro om volledig over te schakelen naar 
ledverlichting.

Ook het Sint-Godelieve-instituut (SGI) kreeg 
een subsidie van 78.436,70 euro, dat 
aangewend zal worden voor verbouwings-
werken aan de brandcompartimentering, 
lift, zolder en turnzaal.

Met deze subsidies zet Vlaams minister van 
Onderwijs Hilde Crevits volop de 
vernieuwings- en moderniseringsbeweging 
van de schoolgebouwen in Vlaanderen 
voort.
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