
Tegen 2023 zal het centrum van 
onze gemeente Kapellen er heel 
anders uitzien. 

Op het Marktplein komen  woningen en 
een feestzaal. Aan de parking van ’t 
Bruggeske komen een  administratief 
centrum, een nieuw dienstencentrum en 
zo’n dertig assistentiewoningen. Op de 
plaats van het huidige administratief 
centrum komen er woningen. De eerste 

werkzaamheden beginnen in het najaar 
van 2017. Toch zijn er heel wat 
kanttekeningen te plaatsen bij dit 
project. De kostprijs van deze 
gemeentelijke investering  is begroot op 
22 miljoen euro. Waarschijnlijk volgen er 
nog meerwerken. Hoeveel die zullen 
bedragen is uiteraard koffiedik kijken. 
Om dit te financieren maakt het bestuur 
de kas leeg, verkopen ze grond aan de 
privé-partner en gaan ze een lening aan. 

Bovendien was er veel te weinig focus 
gelegd op betaalbaar wonen.  De 
betaalbare woongelegden kosten 
enorm veel en zijn niet betaalbaar voor 
de gewone Kapellenaar. De gemiddelde 
prijs van een appartement, met één of 
twee slaapkamers, zal ongeveer 300.000 
euro zijn. 
Betaalbaar wonen is voor CD&V 
Kapellen een prioriteit. We vinden dit 
dan ook veel te duur!

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

Uw lokale contactpersoon:
Dries Overlaet-Michiels
(dries.overlaet@telenet.be)

Volg ons op Facebook:
https://www.facebook.com/
cdenv.kapellen.3/

Website: http://kapellen.cdenv.be/ 

in Kapellen
Kapellen.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Kapellen november - december 2017

CD&V Kapellen zet in op de fiets!
v.l.n.r. foto: Philip Brughmans, Evi Degheldere, Hilde De Bruyne, Dirk de 
Kort, Christiane Van Laer, Willem Moelans, Marc Dekkers en Dries Overlaet. 

v.
u.

: J
on

at
ha

n 
Ca

rd
oe

n,
 W

et
st

ra
at

 8
9 

- 1
04

0 
 B

ru
ss

el

Gemeenteraadslid Sonja Janssens: "CD&V 
Kapellen zet in op de fiets en organiseerde 
eerder dit jaar samen met ACV Kapellen voor 
de tweede maal een beurs over elektrische 
fietsen.  Dankzij de samenwerking met lokale 
fietsenhandelaars kon men gericht vragen 
stellen aan de vakmensen ter plaatse."   

Gemeenteraadslid Anneke De Lie: "Er was 
tevens de mogelijkheid om een proefrit te 
maken op de parking van de Eskapade. "
OCMW-raadslid Ronny Van Thillo: "CD&V 
Kapellen legt al langer de nadruk op de fiets  
We pleiten ook voor meer veilige en 
toegankelijke fietspaden in Kapellen ."



Handen in elkaar 
voor Koning fiets

CD&V Kapellen is 
vragende partij 
voor veilige en 
toegankelijke 

fietspaden.

Terugblik op Dag van de Zorg

In het kader van de "Dag van de Zorg" bezocht CD&V Kapellen op zaterdag 
18 maart verscheidene woonzorgcentra in Kapellen om alle zorgverleners 
te bedanken voor hun dagelijkse inzet en toewijding.
 
Vorig jaar kregen ze bloemen cadeau van  ons, dit jaar kregen ze pralines. 
Een lekkere praline kan iedereen wel smaken!
De zorgverleners konden het gebaar appreciëren en gingen met een 
glimlach terug aan het werk.

Onze actie werd ook opgepikt door verscheidene kranten, alsook de radio. 
Het toont aan dat er heel wat maatschappelijke erkenning is voor het werk 
van de zorgverleners.

CD&V Kapellen zet in op de fiets en organiseerde 
eerder dit jaar, meer bepaald zondag 14 mei, samen 
met ACV Kapellen voor het tweede jaar op rij een beurs 
over elektrische fietsen.

"Doorheen de dag kon iedereen proefritten maken en vragen 
stellen aan de fietsenhandelaars.
Om 14 uur gaf B2Bike een presentatie met extra uitleg over de 
voordelen rond elektrisch fietsen en waar de recreatieve fietser 
op dient te letten bij het onderhoud. " aldus Marc Dekkers.
Er waren ook complimenten voor de aanwezige 
volksvertegenwoordigers Jef Van den Bergh en Dirk de Kort voor 
hun werk met betrekking tot het gebruik van de speedpedelec 
op de openbare weg. CD&V Kapellen, ACV en de verscheidene 
fietsenhandelaars kijken terug op een geslaagd evenement. 

"Koning Fiets wint langzaam de aandacht en harten van de 
Kapellenaars! CD&V Kapellen legt al langer de nadruk op de fiets 
als het vervoersmiddel om onze dorpskern opnieuw leefbaarder 
te maken. " stelt Dries Overlaet-Michiels.
"Kiezen voor Koning Fiets is kiezen voor meer beweging, het 
klimaat en een leefbaardere dorpskern." stelt Evi Degheldere.
"De fiets als vervoersmiddel voor woon-werkverkeer vraagt ook 
om veilige en toegankelijke fietspaden." stelt Christiane Van 
Laer.

Met vriendelijke groeten,

CD&V Kapellen

Eindelijk gehoor naar onze actie 
van 2012.

Onze actie van 11 oktober 2012 aan het station voor meer parking 
en camerabewaking aan de fietsstalling begint te lonen. 

Na jarenlang geduld wordt ons voorstel, weliswaar niet helemaal 
maar toch gedeeltelijk, door het gemeentebestuur van Kapellen 
uitgewerkt. Zeer binnenkort zouden de camera’s geplaatst 
worden. We volgen het op en houden u op de hoogte. De 
veiligheid van onze burgers is een cruciaal thema voor CD&V 
Kapellen.

Oktober 2012, intussen vier jaar en half geleden… we zijn blij dat 
er eindelijk gehoor is gekomen naar onze actie van 2012. Andere 
politieke partijen begonnen ook actie te voeren rond dit thema. 
We zijn blij dat we mee katalysator in dit dossier konden zijn.

 V.l.n.r.: Philip Brughmans, Christiane Van Laer, Anneke De Lie, 

Sonja Janssens, Dries Overlaet-Michiels en Ronny Van Thillo.

Actie voor een veilig schoolbegin.

Op de  eerste dag van het nieuwe schooljaar nemen weer heel 
wat kinderen en jongeren deel aan het verkeer.  "Door middel 
van een affichecampagne maakt CD&V Kapellen de 
automobilisten en andere weggebruikers er graag op attent. 
Daarnaast geven we ook een aantal praktische tips mee op de 
affiche voor een veilige schoolomgeving." stelt 
Philip Brughmans.

Dat onze scholieren te voet of met de fiets naar school gaan, is 
uiteraard een goede zaak, maar dat moet dan wel op een veilige 
manier kunnen gebeuren. Dat vergt aandacht van alle 
weggebruikers. Door de affiche aan het raam te hangen, tonen 
de Kapellenaars hun engagement om mee te werken aan veilig 
verkeer.
Er is ook een wedstrijd aan deze actie gekoppeld. De winnaar of 
winnares zal gecontacteerd worden.

V.l.n.r.: Bert Mertens, Marc Dekkers, Ludo Bocken, Domien 

Bastiaensen, Sonja Janssens, Christiane Van Laer en Anneke De Lie.




