
“We hebben er in de gemeente een 
veilige en gezellige ontmoetingsplaats 
bij, want een dorp dat leeft, bestaat uit 
straten en pleinen waar mensen elkaar 
ontmoeten.” 

Extra gemeenteraad: 
4.000 euro extra en 
onnodige kosten

Begin september riep de N-VA-fractie 
een extra gemeenteraad bijeen. De 
CD&V-fractie sprak haar ongenoegen 
uit tegen deze bijeenroeping, gezien 
dit een nodeloze kost van 4.000 euro 
aan onze gemeente betekende.

Ann Van Rompaey (fractieleider CD&V in de 
gemeenteraad): "Een gemeenteraad bijeen 
roepen is het democratische recht van de 
verkozenen. Er stonden echter maar twee 
punten op de agenda (normaal behandelen 
wij er een 20-tal) van deze extra gemeente-
raad, waarvan één punt al door de sportraad 
werd behandeld en een ander punt simpel 
kon verholpen worden door eens te bellen 
met de milieudienst. De kosten die hier 
tegenover staan voor de Kapelse belasting-
betaler (4.000 euro) zijn niet in verhouding 
met de zogenaamde hoogdringendheid van 
de punten die behandeld werden."

Wij verwelkomen elk constructief voorstel 
van de oppositie. Maar constructieve 
oppositie moet  inhoudelijk zijn. Zomaar de 
gemeente op dure en nodeloze kosten jagen 
voor wat goedkope persaandacht, geeft 
helemaal geen blijk van inhoudelijke 
oppositievoering. Deze 4.000 euro had de 
gemeente veel beter kunnen besteden.

Londerzeel-op-den-Bos? Kapelle-zonder-Zeel? Als het van 
ons afhangt komt er niets van het fusievoorstel van N-VA.

Bij de start van de nieuwe legislatuur in het Vlaams parlement heeft N-VA de eis 
gesteld om gemeenten zoveel mogelijk te laten fuseren. CD&V Kapelle-op-den-
Bos verwerpt het idee van een fusie met Londerzeel. Er is meer heil te vinden in 
goede samenwerkingsverbanden tussen verschillende gemeenten.

Om gemeenten over de streep te halen voorziet 
de Vlaamse regering een schuldovername van 
500 euro per inwoner. Maar, omdat de totale 
hoeveelheid schulden van Londerzeel groter is, 
zou de schuldgraad per inwoner voor Kapelle-
op-den-Bos na een fusie met Londerzeel niet 
dalen, maar stijgen (zelfs met de schuld-
overname van 500 euro per inwoner). Daarnaast 
is er ook een belangrijk verschil in de gemeente-
lijke belastingen: zo rekent Londerzeel momen-
teel 1550 gemeentelijke opcentiemen voor de 
onroerende voorheffing en 7,9 % aanvullende 
belastingen op de personenbelasting, t.o.v. 
1300 en 7,8 % in Kapelle-op-den-Bos.

CD&V pleit voor een bestuur dat aanspreekbaar 
is en dicht bij de mensen staat. Soms is het 
efficiënter met verschillende gemeenten samen 
te werken. Maar een fusie met een andere ge-
meente mag geen verlies van onze eigenheid be-
tekenen en niet ten koste zijn van onze inwoners.

CD&V ZEGT NEEN TEGEN 
FUSIEPLANNEN N-VA

Herasfaltering Grotstraat
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

Uw lokale afdeling:
CD&V Kapelle-op-den-Bos
Mechelseweg 126
www.kapelle-op-den-bos.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvkapelleopdenbos

in KAPELLE-OP-DEN-BOS
Kapelle-op-den-bos.cdenv.be
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Nu het kerkplein reeds een jaar van 
uitzicht is veranderd kunnen wij een 
positieve balans opmaken. Onze opzet 
om snelheid uit het verkeer te halen is 
gelukt en de veiligheid van voet-
gangers, fietsers en auto's is er fors op 
vooruitgegaan.
 
Nu een parking voor lang parkeren 
wordt ingericht kan er eindelijk gestart 
worden met kort parkeren in te richten 
in de handelsstraat. Een noodzaak om 
onze winkelstraat terug leven in te 
blazen. Lees meer over deze plannen op 
pagina 2.

Kapelle-op-den-Bos, 
het Warmste Dorp

CD&V-voorzitter Chris Reniers

Jaarlijks voorziet de bestuursmeerderheid 
in Kapelle-op-den-Bos een vast budget voor 
de heraanleg van onze lokale wegen. 
Onlangs werd zo de Grotstraat in Ramsdonk 
heraangelegd. 

Mathias Diricx (gemeenteraadslid): "CD&V 
Kapelle-op-den-Bos hecht veel belang aan het 
lokale onderwijs, waaronder scholenbouw en 
de veiligheid in en rond de schoolomgeving. De 
heraanleg van de Grotstraat is niet alleen goed 
nieuws voor de omwonenden, maar ook voor 
de veiligheid van de leerlingen van Karamba."
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De gemeente heeft werk gemaakt van 
de inrichting van een sterretjesweide 
op de begraafplaats van Ramsdonk.

De sterretjesweide is te vinden linksvooraan 
op de begraafplaats en bestaat uit een rust-
bank, aangepaste groene inrichting en een 
gedenksteen met een gedicht geschreven 
door Herman Van Rompuy, voormalig 
voorzitter van de Europese Raad. Ouders of 
nabestaanden van levenloos geboren 
kinderen kunnen een aanvraag indienen bij 
de burgerlijke stand tot het plaatsen van een 
herdenkingssteen op de sterretjesweide op 
de begraafplaats te Ramsdonk. 

Jos Thomas (schepen): "Wij wilden aan de 

toenemende vraag van onze inwoners 
tegemoet komen om een dergelijke 
gedenkplaats te voorzien in onze gemeente. 
Het is een mooie, stille en groene plek om in 
alle rust het verlies van een kind te kunnen 
verwerken."

Van 25 september tot 23 oktober beleefden 
we met het project rond Evert Larock een 
cultureel hoogtepunt. Na een overvolle 
openingsreceptie lokte de tentoonstelling 
900 geïnteresseerde bezoekers. Mensen 
genoten van een zorgvuldig uitgekozen en 
thematisch opgestelde selectie van ruim 
40 van Larocks werken.

Kinderen konden genieten van keitoffe 
workshops geleid door enthousiaste en 
professionele leden van de werkgroep. 
Theater Playerwater en het koor van 
Westrode verrasten en ontroerden met een 
Larock-cultuuravond om nooit te vergeten. 
De werkgroep realiseerde een prachtige 
brochure waar ook de Kapelse Erfgoedcel aan 

meewerkte.

We eindigden met een feestelijke 
slotnamiddag en beseften alweer dat kunst 
het beste in een mens naar boven brengt.

Ria Devos (schepen): “Het was fijn mee te 
draaien in de voorbereiding en uitwerking 
van dit  hartverwarmend cultuurevenement 
en bezoekers te mogen rondleiden en mijn 
Larock-passie met hen te delen. Naast de tien 
kunstwerken van Larock, nu reeds in 
gemeentelijk bezit, hebben we de kans om  
'De Willebroekse Vaart', zijn laatste werk, aan 
te kopen via crowdfunding. Laten we dit 
'samen' realiseren voor de huidige en 
volgende generaties. Bedankt !"

De gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat 
heel wat bijkomende parkeer-
gelegenheden creëren. Hieronder 
volgt een kort overzicht. 

Nieuwenrode: kerkplein

Nu de leerlingen van het lager onderwijs hun 
intrek hebben genomen in de nieuwe 
klaslokalen in de Molenstraat werden de  
klascontainers op het kerkplein afgevoerd. 
Het tijdelijk enkelrichtingrijden in de Kerk-
straat werd opgeheven, waardoor het 
kerkplein terug langs beide zijden bereikt kan 
worden en weer ten volle als parkeerruimte 
kan dienen. Dit komt ten goede van de 
kerkgangers, bezoekers aan GC d’Oude 
Pastorie en de omwonenden.
 
Daarenboven werd ter hoogte van het GC 
d'Oude Pastorie naast 't Graantje bijkomend 
een 15-tal parkeerplaatsen gecreëerd.

Kapelle-op-den-Bos : Sint-
Jozefkring/Mechelseweg

 Een nieuwe parking zal aangelegd worden op 
het terrein achter de Sint-Jozefkring op de 
grond van het vroegere Palmhof. Met de 
eigenaar van de grond werd een overeen-
komst bereikt om die grond zeker tot eind 
2024 gratis ter beschikking te stellen aan de 

gemeente . De bouwaanvraag is ingediend en 
het openbaar onderzoek is afgerond.

Deze parking zal plaats bieden aan een 75-tal 
voertuigen en zal verlicht en duidelijk 
ingericht worden. Ze zal enkel bereikbaar zijn 
via de Sint-Jozefkring, waarvoor toelatingen 
zijn bekomen. De eigenlijke aanleg, waarbij 
maatregelen zullen getroffen worden voor 
een veilige in- en uitrit, is voorzien voor rond 
de jaarwisseling.

Dit komt ten goede van de kerkgangers, 
bezoekers van de Sint-Jozefkring, de chiro-
jongens, de verschillende schoolvestigingen 
(De Pepel, het SGI, Het Kiezeltje en De Kei), de 
omwonenden en de zelfstandige onder-
nemers in de Mechelseweg en omgeving .
 
Als gevolg van deze verruimde 
mogelijkheden voor lang parkeren zal in een 
gedeelte van de Mechelseweg kort parkeren 
ingevoerd worden.

Kapelle-op-den-Bos : 
Kerselaarlaan

 Een bijkomende parkeerruimte voor een 20-
tal plaatsen werd gecreëerd ter hoogte van 
het gemeentelijk magazijn. Dit komt ten 
goede aan de marktbezoekers,  zwembad-
bezoekers en omwonenden.

INVESTEREN 
IN PARKEREN

"Mobiliteit en veilig-
heid blijven voor ons 
prioriteit. De gemeente 
investeert fors in extra 
parkeerruimte."

Burgemeester
Edward De Wit
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Noteer alvast in uw agenda: ons Winteretentje!
 Zaterdag 14 januari, vanaf 18h
 Zondag 15 januari, vanaf 11h30
Nieuw menu op zaterdag en zondag
Nieuwe formule: "Culinair Durven & Vernieuwen"

150 JAAR LAROCK                 
- SCHILDER VAN HIER
Een terugblik op een geslaagd project

Sterretjesweide op kerkhof Ramsdonk ingehuldigd

Nieuw rusthuis zorgt voor 
extra bedden én 
werkgelegenheid

In de Stationsstraat in Kapelle-op-den-
Bos is de bouw bijna afgerond van een 
nieuw rusthuis: residentie Paaleyck.

Van de 9.398 inwoners in Kapelle-op-den-
Bos zijn er maar liefst 1.292 ouder dan 70 jaar. 
De komende jaren verwachten we daarom in 
Kapelle-op-den-Bos een bijkomende vraag 
naar rusthuisbedden. Het woonzorg-
centrum  'Akapella' telt momenteel een 80-
tal wooneenheden.

Residentie Paaleyck zal naast 56 bedden ook 
over een cafetaria en een animatiezaal 
beschikken. De totale investering in het 
project bedraagt enkele ettelijke miljoenen 
euro. Met de komst van het rusthuis in de 
Stationsstraat zullen heel wat ouderen in 
onze gemeente een nieuwe thuis kunnen 
vinden.

Naast heel wat extra bedden zal het nieuwe 
rusthuis ook een bron van werkgelegenheid 
zijn voor onze gemeente. De eigenaars van 
het rusthuis verwachten een dertigtal 
werkkrachten in te zetten.

CD&V Kapelle-op-den-Bos is verheugd met 
de komst van het nieuwe rusthuis en heeft 
het project steeds alle steun verleend.

Het nieuwe rusthuis zal in gebruik genomen 
worden rond half december 2016.
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Het gedicht (een haiku) werd geschreven door 

Herman Van Rompuy




