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Deze vraag krijg ik regelmatig. Telkens neem ik de tijd om uit te leggen dat 
de provincie als “streekmotor” verrassend veel doet voor Kapelle-op-den-
Bos. Alleen is dat niet altijd even zichtbaar. 

Dat is jammer, want ik zou ook wel willen weten wat er gebeurt met mijn 
155 euro * aan provinciebelasting. 
Vandaar deze folder, met een beknopt overzicht van dingen die de laatste 5 
jaar gerealiseerd werden met steun van de provincie.

Tom Dehaene

tom.dehaene@vlaamsbrabant.be

“Wat doet de 

provincie 

eigenlijk voor 

Kapelle-op-den-Bos?”

Een volledige lijst kun je vinden op mijn website. 

(*) 155 euro is het bedrag dat ik dit jaar, voor mijn gezin van 6, betaald heb aan 
belastingen voor de provincie. Dit bedrag wordt berekend op basis van het ka-
dastraal inkomen van mijn woning.

Gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant
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“ STERKER VLAAMS  -BRABANT“  “ 

Projecten tegen vereenzaming
18.000 euro

Het OCMW van Kapelle-op-den-Bos kreeg
voor een project tegen vereenzaming ( een 
verveel-me-nietje ) een mooie subsidie van 
10.000 euro. Voor een buurtgericht project 
tegen vereenzaming eveneens een subsi-
die van 8.000 euro.

Meer informatie over 
woonpremies:

www.vlaamsbrabant.be/
wonen

Prima Mater: 
Met Kunst op Komst brachten de provincie en Radio 2 hedendaagse beeldende 
kunst dichter bij de mensen. In 2014 won Kapelle-op-den-Bos het beeld Prima 
Mater van Koenraad Tinel. Het beeld kreeg een plekje op een prachtige locatie 
achter de Sint-Martinuskerk in Ramsdonk.

Aanpassingspremies voor 
woningen: 98.225 euro

In Kapelle-op-den-Bos werden al 35 aan-
passingspremies toegekend voor ouderen 
en personen met een handicap.

“Het enthousiasme voor Kunst op Komst in onze gemeente was 
hartverwarmend. Het is trouwens dankzij de inzet van zoveel inwo-
ners dat we de wedstrijd wonnen. Het schitterende beeld van Koen-
raad Tinel is een mooie beloning.” Ria Devos, schepen voor cultuur

Leerlingen krijgen fietsen en leren ze herstellen
Om de zichtbaarheid van jonge fietsers te verbeteren, organiseert de provincie Vlaams-Bra-
bant dit schooljaar de campagne ‘Fietslicht aan en gaan!’ voor leerlingen van secundaire 
scholen uit Vlaams-Brabant. Naast zadelplaatjes biedt de provincie ook gratis workshops 
fietsreparatie aan. Zij werkt hiervoor samen met vzw Velo. De eerste had plaats in het Sint-Go-
delieve-Instituut in Kapelle-op-den-Bos. In het Sint-Theresia-college betaalde de provincie de 
aankoop van schoolfietsen, zie foto. 

Foto:
Mathias Diricx, gemeenteraadslid
Ria Devos, schepen voor cultuur

Foto:
Mathias Diricx, gemeenteraadslid
Chris Reniers, voorzitter gemeenteraad
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“ STERKER VLAAMS  -BRABANT“  “ 

“Om veilig te kunnen fietsen, zijn degelijke fietspaden cruciaal. 
Met het nieuwe fietspad langs de Londerzeelseweg is het veilig 
en comfortabel fietsen tussen Ramsdonk en Kapelle.”

Chris Reniers, voorzitter gemeenteraad

De provincie subsidieerde 477.000 euro voor de aanleg van nieuwe, brede 
fietspaden in de Londerzeelseweg (tussen de Beughemlaan en Hoogveld-
weg). De vroegere fietspaden waren te smal en onveilig. De nieuwe fiets-
paden hebben een breedte van 1,65 m en zijn in asfalt.

Nieuw fietspad Londerzeelseweg: 477.000 euro

Leerlingen krijgen fietsen en leren ze herstellen
Om de zichtbaarheid van jonge fietsers te verbeteren, organiseert de provincie Vlaams-Bra-
bant dit schooljaar de campagne ‘Fietslicht aan en gaan!’ voor leerlingen van secundaire 
scholen uit Vlaams-Brabant. Naast zadelplaatjes biedt de provincie ook gratis workshops 
fietsreparatie aan. Zij werkt hiervoor samen met vzw Velo. De eerste had plaats in het Sint-Go-
delieve-Instituut in Kapelle-op-den-Bos. In het Sint-Theresia-college betaalde de provincie de 
aankoop van schoolfietsen, zie foto. 

Foto:
Mathias Diricx, gemeenteraadslid
Ria Devos, schepen voor cultuur

Foto:
Mathias Diricx, gemeenteraadslid
Chris Reniers, voorzitter gemeenteraad
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Zelfuitleensysteem: 24.700 euro
De bib van Kapelle-op-den-Bos kreeg een provinciale 
subsidie van 24.700 euro voor de invoer van automa-
tische zelfuitleen. Dit geeft de lezers meer privacy en 
kortere wachtrijen. De bibliotheekmedewerkers krijgen 
dan weer de handen vrij om de bezoekers bij te staan.

Speelplein ‘t Fladdertje: 
20.000 euro

In samenspraak met de buurt legden we 
een groene plek aan, met ruimte voor spe-
len en elkaar ontmoeten. Een speelterrein 
van en voor de buurt.

“Met de financiële steun en expertise van de pro-
vincie kunnen we dat tikkeltje meer doen voor 
onze inwoners. Speelplein ’t Fladdertje is daar een 
mooi voorbeeld van.” Edward De Wit, Burgemeester

Foto:
Ria Devos, schepen voor cultuur
Nicole Christiaens, OCMW-raadslid
Ann Van Rompaey ( fractieleider gemeenteraad)

Foto: Chris Reniers ( voorzitter gemeenteraad & Edward De Wit ( burgemeester )
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“Om trage wegen duidelijk herkenbaar te maken, zijn naambordjes een handig 
instrument. Ze maken wandelaars, fietsers en andere gebruikers duidelijk dat de 
weg vrij toegankelijk is. De provincie betaalde de volledige kostprijs van dergelijke 
bordjes in Kapelle-op-den-Bos.” Jos Thomas, schepen van Ruimtelijke Ordening

En verder investeerde onze provincie 
in Kapelle-op-den-Bos ook in: 

Archeologie, kinderopvang, armoedebestrijding, 
taalstimulering Nederlands, orkesten en toneel-
verenigingen, woningdelen, erfgoed en opvoe-
dingsondersteuning.

Birrebeek: 
1.440.000 euro

Op de Birrebeek en Grote Heide-
beek, op de grens tussen Meise 
en Kapelle-op-den-Bos wordt 
stroomopwaarts van Nieuwenro-
de een gecontroleerd overstro-
mingsgebied aangelegd:120.000 
euro voor studiewerk, 220.000 
euro voor grondverwerving en 
1.100.000 euro voor uitvoering.

Foto:
Nicole Christiaens, Steven Teugels en 
Christ’l Thys (OCMW-raadsleden)

Foto:
Jos Thomas (schepen)

Ann Van Rompaey
( fractieleider gemeenteraad)

Foto:
Edward De Wit (burgemeester)

Jos Thomas (schepen)

“Zeer nuttig voor het voorkomen van overstromingen in onze gemeente.”
Edward De Wit, Burgemeester
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Wat doet de provincie zoal voor Zaventem?
De provincie: 

elke dag onopvallend aanwezig

www.tomdehaene.be tom.dehaene @tomdehaene tom.dehaene@vlaamsbrabant.be

Team CD&V Kapelle-op-den-Bos

Flyer_Kapelle-op-den-Bos.indd   6 1/02/2018   9:25:17


