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STERKER KAPELLEN, STERKER VLAANDEREN
Sonja Janssens is welbekend in Kapellen en ruime omgeving. Al 14 jaar is
ze actief geëngageerd in de Kapelse politiek, waarvan zes jaar als voorzitter van
de lokale CD&V-afdeling en nu als actief
betrokken gemeenteraadslid. Daarnaast
is Sonja lid van het CD&V regiobestuur,
lid van Vrouw en Maatschappij en is ze
actief binnen ACW Kapellen.
In het professionele leven is Sonja
Janssens hoofd van de juridische dienst
– verzekeringen bij Telenet. Dagelijks ervaart ze hier het belang van nauwkeurig
en correct te werken om positieve resul-

taten te behalen.
Voor Sonja is politiek een sociaal engagement, een instrument om een samenleving te maken waar het goed leven
is voor iedereen.
Binnen de volgende regering worden
de praktische zaken uitgewerkt om de
6de staatshervorming krachtdadig tot
uitvoering te brengen. “Het is van zeer
groot belang dat er een duidelijke regelgeving wordt uitgewerkt binnen ieder
domein zodat elke doelgroep erbij gebaat
is,” vindt Sonja. Hierbij blijft ze er zeer
gedreven naar streven dat jongeren werk

vinden dicht bij hun woonplaats, dat bedrijven zuurstof krijgen door overbruggingskredieten en waarborgen, dat de
middenstand de nodige ondersteuning
krijgt, dat gezinnen beschikken over een
betaalbare woning en flexibele kinderopvang, en dat voor senioren goede zorg op
maat wordt verstrekt zodat ze levenslang
in hun woning kunnen blijven wonen.
Een sterker Vlaanderen maakt een
sterker Kapellen. En omgekeerd! Geef
op 25 mei uw vertrouwen en uw stem
aan Sonja Janssens, 9de opvolger op de
Vlaamse lijst.

Betaalbaar wonen
serviceflats ‘t Bruggeske
Dankzij de samenwerking met Vlaams
parlementslid Dirk de Kort (CD&V) slaagt
CD&V Kapellen erin dat er ook in Kapellen
sociale woningen worden gebouwd.
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Een zestal projecten zijn gepland, het gaat
zowel over koop als huur appartementen
en woningen. We vinden het van primordiaal belang dat jongeren en gezinnen in hun
gemeente kunnen blijven wonen. Dit kan
alleen wanneer we hen betaalbare huisvesting aanbieden.

Ook de senioren vragen
onze aandacht, CD&V Kapellen
blijft de bouw van betaalbare
serviceflats op de site van
de muziekacademie en ’t
Bruggeske verdedigen. Want
waar willen senioren zijn ? In
het centrum natuurlijk, daar
waar alles dichtbij is !

Tot op heden heeft dit aan onze gemeente
nog geen eurocent gekost en zal dit ook
niets kosten. De Vlaamse norm voor sociale woningen is echter nog niet gehaald.
Daarom doet de Kapelse CD&V verder inspanningen om investeerders te zoeken.

Ovonde
In samenspraak met Minister Hilde Crevits (CD&V) bekwam CD&V Kapellen dat er
verkeerslichten werden geplaatst aan de
oversteekplaats aan de Promenade. Een
goeie zaak daar dit de verkeersveiligheid
van de voetganger verhoogd.
Echter hiermee zijn de verkeersproblemen
in het centrum niet opgelost. De dagelijks
ellelange files bewijzen dat de ovonde dringend aan verbetering toe is. Verbeteringen
die ook de veiligheid van iedere weggebruiker zou verhogen. CD&V Kapellen ijvert ervoor om de lijnbus terug een aparte
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Kapelse
Middenstand
versterken
We kunnen er niet omheen dat onze dorpskern aan aantrekkelijkheid verliest. Niettegenstaande de opstart van een aantal
pop-up winkels eind vorig jaar blijven we
vandaag aankijken tegen een troostelooze
aanblik van leegstand in de Stationsstraat,
Dorpstraat, Hoevensebaan, Dorpsplein….
Ook de Promenade heeft hiermee te kampen en dreigt langzaam leeg te lopen.
CD&V Kapellen is ervan overtuigd dat we
de economie en de handelaars in onze
dorpskern en onze wijken een hart onder
de riem kunnen steken met het uitzicht
op een voorspoedige toekomst. Op initiatief van minister-president Kris Peeters
(CD&V) keurde de Vlaamse regering “Winkelen in Vlaanderen 2.0” goed. Hiermee
zet de Vlaamse regering in op kernversterkende detailhandelsbeleid. Via dit pakket wordt voorzien in ondersteuning voor
lokale besturen en nieuwe instrumenten
inzake het ruimtelijk beleid. De Vlaamse
regering reserveert 13 miljoen euro aan
kernversterkende maatregelen, renovatie
van handelspanden. CD&V Kapellen wil
dat ook de Kapelse middenstand hiervan
kan genieten.

bushalte te geven zodat de doorstroming
daar alvast terug vlotter kan verlopen. Een
fietspad in één duidelijke kleur, rood, en
met een éénduidige voorrangsregel. Geen
auto’s meer uit de Korte Vredestraat en
auto’s die uit de Stationstraat komen terug
rechtdoor laten rijden. In de Dorpstraat en
Kapelsestraat de middenberm verwijderen
zodat auto’s en hulpdiensten uitwijkmogelijkheden hebben.
Terug meer parkeerplaatsen aan de Geuzenhoek zodat de middenstanders beter
bereikbaar zijn.

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.
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Samen sterker voor een sterker Vlaanderen
Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten.
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen,
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinderen in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst

Dankzij de samenwerking met Vlaams
parlementslid Dirk de Kort (CD&V) slaagt
CD&V Kapellen erin dat er ook in Kapellen
sociale woningen worden gebouwd.
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30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en
veilige infrastructuur.
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze mensen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een
sterke toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

In samenspraak met Minister Hilde Crevits
(CD&V) bekwam CD&V Kapellen dat er
verkeerslichten werden geplaatst aan de
oversteekplaats aan de Promenade.

De Vlaamse regering reserveert 13 miljoen
euro aan kernversterkende maatregelen,
renovatie van handelspanden. CD&V Kapellen wil dat ook de Kapelse middenstand
hiervan kan genieten.

Sterker Vlaanderen, Sterker land
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