
Tenslotte nog een kort overzicht 
van enkele verwezenlijkingen met 
een duidelijke CD&V-stempel.

(1) De gemeente zal er 's nachts anders 
uitzien: over een periode van 10 jaar zal 
alle openbare verlichting vervangen 
worden door energiezuinigere led-
lampen. (2) Onze fractie keurde een 
bijzonder RUP (Ruimtelijk Uitvoerings-
plan) goed waardoor de bouw van het 

nieuwe woonzorgcentrum Paaleyck 
mogelijk werd. (3) Kapelle-op-den-Bos 
won de wedstrijd 'Kunst op Komst' en 
startte een project rond de Prima Mater. 
(4) Onze trage wegen werden opge-
waardeerd. (5) We investeerden in ons 
cultureel erfgoed, onder andere door 
(broodnodige) instandhoudingswerken 
aan de pastorie van Ramsdonk en we 
verfraaiden de pastorietuin. (6) De histo-
rische oevers van GC De Oude Pastorie in 

Nieuwenrode werden aangepakt.                                   
(7) Kapelle-op-den-Bos kreeg het label 
'Gezonde Gemeente' door middel van 
tientallen preventieacties. (8) In plaats 
van een nieuwjaarsreceptie organi-
seerden we ieder jaar in het 
gemeentehuis een gratis ontbijt met een 
gezonde portie spek met eieren. (9) Op 
het Marktplein plaatsten we een 
laadpaal voor elektrische wagens.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V 
werking 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
www.kapelle-op-den-bos.cdenv.be

Volg ons op Facebook
fb.com/cdenvkapelleopdenbos

in KAPELLE-OP-DEN-BOS
kapelle-op-den-bos.cdenv.be
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6 jaar CD&V, 6 jaar de weg vooruit
Vóór de start van de verkiezingscampagne geven we graag een bloemlezing 
van enkele verwezenlijkingen waar we als CD&V bijzonder trots op zijn.
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In deze publicatie ontdekt u heel wat kleine 
en grote investeringen waar we met CD&V 
duidelijk de weg vooruit genomen hebben.

Deze 9 CD&V-mandatarissen zorgden voor 
een warm beleid met mooie realisaties voor 
Kapelle-op-den-Bos: foto v.l.n.r. vooraan 

OCMW-raadsleden Steven Teugels en Christ'l 
Thys, burgemeester Edward De Wit, 
gemeenteraadslid Ann Van Rompaey; 
achteraan schepen Jos Thomas, gemeente-
raadslid Mathias Diricx, OCMW-raadslid 
Nicole Christiaens, gemeenteraadsvoorzitter 
Chris Reniers en schepen Ria Devos.

#OnzeStempel



Foto linksboven: Het Kiezeltje, de 

kleuterschool in Kapelle-centrum.

Foto rechtsboven: 't Mulderke, de kleuter- 

en basisschool in Nieuwenrode

Foto linksonder: de Langsweg, de nieuwe 

fietsverbinding ten zuiden van de 

spoorlijn

In 2012 beloofden we Kapelle-op-den-Bos 
mooier te maken

Er werd o.a. geïnvesteerd in meer bloemen in het straatbeeld. In Kapelle-
centrum creëerden we een grote parkeerplaats achter de Sint-Jozefkring. 

CD&V verfraaide ons historisch erfgoed (o.a. instandhoudingswerken 
pastorie van Ramsdonk en interieur GC De Oude Pastorie te Nieuwenrode) 
en pakte de beschermde landschappen aan (o.a. oeverbeschoeiing GC De 
Oude Pastorie, die de oever beschermt tegen afkalven).

We brachten kunst onder de publieke aandacht (Project Prima Mater) en 
investeerden in lokale kunstenaars. Koppeltjes trouwen nu in een totaal 
vernieuwde trouwzaal met gerestaureerde kunstwerken van de Kapelse 
schilder Evert Larock.

Grootste investeringen voor onze 
kleinste inwoners

Onze kleinste inwoners (en hun ouders) mogen blij zijn: de 
voorbije jaren investeerden we heel wat in schoolinfrastructuur. 
De gebouwen van Het Kiezeltje werden grondig vernieuwd en 
verbonden met elkaar zodat de kleuterschool nu bestaat uit één 
gebouw, gericht naar de speelplaats. In Nieuwenrode kregen 
onze kinderen een volledig nieuwe kleuter- en basisschool.           
Om de veiligheid aan de schoolpoort te verbeteren werd ook   
het pleintje voor de school in Nieuwenrode grondig aangepakt.

Ook het vrij onderwijs kreeg gemeentelijke steun. Zo werd  de 
uitbreiding van De Kiem in Kapelle-Oost mogelijk door een 
grondenruil met de gemeente.

Voor het eerst kregen onthaalgezinnen en crèches een jaarlijkse 
subsidie van de gemeente en werden avonden rond 
opvoedingsondersteuning georganiseerd. Voor kinderen met 
leermoeilijkheden werd huiswerkbegeleiding mogelijk 
gemaakt door het OCMW. 

Op vlak van fietsveiligheid werden belangrijke inspanningen 
geleverd. In heel wat straten legden we nieuwe fiets- en 
voetpaden (denken we maar aan de Londerzeelseweg, waar de 
fietspaden ook werden verbreed, de Oxdonkstraat en de 
Veldstraat). Ook werden verschillende fietssuggestiestroken 
aangelegd. Aan alle scholen werd een zone 30 ingevoerd en aan 
de schoolpoorten maakten we kiss-and-ride-zones. Om de 
veiligheid van de kinderen te verhogen kregen  de Schoolstraat, 
de E. Claesstraat en de E. Larockstraat éénrichtingsverkeer.

Een warme gemeente met oog voor 
duurzaamheid en leefbaarheid

We verruimden de ontspanningsmogelijkheden en ont-
wikkelden nieuwe wandelwegen, officiële trage wegen, fiets- en 
mountainbikeroutes. Het gemeentelijk zwembad werd 
gerenoveerd en de samenwerking met Willebroek werd 
verlengd, waardoor het zwembad open kon blijven.

Inwoners ontmoetten elkaar bij door de gemeente 
georganiseerde, gesteunde of gesubsidieerde buurt-, dorps- en 
volksfeesten.

We namen in deze legislatuur concrete maatregelen voor een 
duurzamer beleid, door onder andere te investeren in led-
verlichting in de gemeentelijke gebouwen en straten. Op het 
Marktplein werd een laadpaal voor elektrische wagens 
geplaatst.

Het nieuwe gemeentelijke logo.

Een financieel gezonde gemeente, 
klaar voor de toekomst 

In 2012 beloofden we de belastingen niet te verhogen. Wij hielden 
woord. Ondanks financieel moeilijke tijden zal de gemeentelijke 
boekhouding in 2018 in evenwicht zijn.

Het gemeentelijk personeelskader werd uitgebreid met  deskun-
dige nieuwkomers. De gemeente kreeg een nieuw, fris logo en 
maakte op vlak van digitalisering en communicatie een sterke 
inhaalbeweging. Het vernieuwde Infokanaal blijft voor vele 
inwoners een bron van informatie, een eigen gemeentelijke 
Facebook-account, waar bijna dagelijks berichten en foto's 
verschijnen, werd aangemaakt (een vraag van onze CD&V-
jongeren in 2012).

Inwoners krijgen een warm onthaal aan de vernieuwde balie van 
het gemeentehuis.

In samenwerking met Pasar ontwierpen we drie nieuwe fietsroutes 

(29, 37 en 71 km) die starten in Ramsdonk.




