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TERUG TIJD VOOR RAPPORTEN

Hopelijk heeft u allen kunnen genieten
van een deugddoende vakantie.
Misschien een boeiende reis. Of
gezellig thuis met vrienden of familie.
Het zijn die mooie momenten die het
leven speciale waarde geven. Even
uitvieren, het kan zalig zijn. Tijd is
vergankelijk, goede herinneringen
moet je koesteren. We weten waarover
we spreken, want we verloren een
tijdje geleden één van onze Kapelse
boegbeelden, Roger Verbiest. We
zullen vaak aan hem terugdenken en
hem missen.
Het dagdagelijkse leven gaat
inmiddels verder. We zitten weeral in
september en de scholen zijn opnieuw
druk in de weer. De kinderen brengen
hun huiswerk mee.
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Ook CD&V heeft zijn huiswerk
gemaakt. Meer bepaald willen we u in
deze editie van
CD&V Direct een rapport overhandigen
over drie jaar beleid vanuit de huidige
Kapelse meerderheid Open VLD NVA. Behalve “besparen” hebben we
nog maar weinig creativiteit gezien.
Een overzicht van alle maatregelen
waarmee de Kapellenaar de laatste
jaren geconfronteerd werd, spreekt
voor zich!
Laten we hopen, dat de volgende
drie jaar een streven wordt naar
goede resultaten voor de volgende
verkiezingen. Zo zal de meerderheid
misschien toch nog één en ander
realiseren, waarvan u als Kapellenaar
mee de vruchten kan plukken. Altijd

een stuk interessanter, dan enkel alleen
maar de factuur te moeten betalen.
September betekent voor velen een
nieuwe start. Laten we dit ook als
een nieuwe kans beschouwen voor
de huidige meerderheid. Goede
initiatieven zullen we toejuichen. Maar
we zullen ook onze rol van oppositie
niet uit het oog verliezen en waakzaam
blijven de komende jaren.
Tot slot wens ik ook u veel succes in het
nieuwe werkjaar.
Ons CD&V-team staat er in elk geval
klaar voor!
Namens CD&V Kapellen
Voorzitter
Ludo Bocken

EN TOEN DEDEN ZE HET
LICHT UIT
Vroeger moest de straatverlichting overal branden
en dit om de veiligheid te bevorderen want in goed
verlichte straten gebeuren minder ongevallen,
kunnen onze jongeren veiliger naar huis fietsen als ze
een avondje zijn gaan stappen, kunnen mensen met
slechte bedoelingen (inbrekers, aanranders, …) zich
moeilijker verstoppen, enz.
Nu is veiligheid voor ons gemeentebestuur
plots geen prioriteit meer. Nu spreekt men
vooral over besparingen want gemeente
Kapellen heeft geld nodig. Na alle besparingsmaatregelen en belastingverhoging
(zie volgende artikels) is er nog altijd niet
genoeg geld in de gemeentekas. Toch maken onze bestuurders ons wijs dat “het
goed leven is in Kapellen” en dat ze over
“de kracht van verandering” beschikken.
Natuurlijk is er geld nodig. Kijk even naar
waar het zoal naartoe gegaan is de laatste
jaren. Een miskleun van een Ovonde in het
centrum waar je nog dagelijks moet aanschuiven en waar dagelijks meermaals in
de verkeerde richting wordt gereden. Een
mooie en zeer goed draaiende bibliotheek
die werd gebouwd d.m.v. een financiële
constructie “Publiek Private Samenwerking” (kortweg PPS genoemd) waarbij
vooral de Private partner (=aannemer en

privé-eigenaars) verdient en de publieke
partner (= gemeente, wij dus) betaalt. De
sporthal in Putte wilde men ook met een
PPS zetten doch dit viel zo duur uit dat dit
plan, mede door het protest van CD&V,
afgevoerd werd. Het dorpsplein werd gevaarlijk aangelegd dus nu gaan ze het aanpassen met “ons geld”.
Het licht moet niet uit omdat het te duur
is, het licht moet uit omdat VLD en NVA
de financiële middelen waarover ze beschikken niet goed beheren.

In verschillende wijken wordt het nieuwe
verlichtingsplan al toegepast. Om 11 uur
is het er pikke pikke donker. Hierop zijn
reeds vele reacties binnen gekomen. Daarom zal binnenkort op bepaalde hoeken het
licht blijven branden. Dit is veruit onvoldoende.
CD&V heeft haar oor te luisteren gelegd
bij andere gemeenten en bij de intercommunales die de openbare verlichting beheren. Ons openbare verlichtingsnet is
verouderd. Daarom is nu het moment
aangebroken voor een vernieuwing van de
lampen en armaturen. LED-verlichting
is veel zuiniger en verlicht veel beter. Met
het uitgespaarde geld kan de vernieuwing
gefinancierd worden. Ook is het mogelijk
om de verlichting te dimmen en toch nog
voldoende lichtsterkte te behouden. In de
gemeenteraad van september zal dit door
CD&V voorgesteld worden.

BELASTINGVERHOGING
Dit stond in de verkiezingsfolder van NVA ter
gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen:
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“ GEEN VERHOGING VAN DE
GEMEENTEBELASTINGEN, N-VA
Kapellen is zich bewust van de grote uitdagingen die ons te wachten staan en de gevolgen van bepaalde keuzes in het verleden
zoals Dexia. Maar wij weten ook dat de
Vlaming kreunt onder een steeds stijgende
belastingdruk. En daar willen wij vanuit
de gemeente geen extra schep bovenop
doen. Hogere structurele uitgaven willen
we compenseren met meer efficiëntie in
het bestuur duidelijke prioriteiten inzake
de diensten die de gemeente moet verlenen
aan de bevolking, niet met hogere gemeentebelastingen.”

Van al wat ze hier schrijven hebben ze nu
eens niets gedaan. Ze hebben juist het
omgekeerde gedaan.
Het stond al in de kranten, Kapellen
verhoogt de onroerende voorheffing van
700 naar 875. DAT IS EEN VERHOGING VAN 25%. Uw aanslagbiljet viel
waarschijnlijk vorige maand in uw bus.
Zeg maar dank U Open VLD en NVA.
Wij, CD&V hebben dit niet goedgekeurd.

HIERONDER ZIE JE DE TWEE SLOGANS WAARMEE
DE HUIDIGE MEERDERHEID VAN KAPELLEN NAAR
DE KIEZER GING IN 2012.

“IK KIES VOOR KAPELLEN”
“DE KRACHT VAN VERANDERING”
Deze twee slogans hebben we heel veel gezien en gehoord.
Wat dit na 2,5 jaar nog allemaal teweeg gebracht heeft in
uw geldbeugel zetten we even op een rijtje. Op 22/12/2012
klonk het anders nog zo in het nieuwsblad: “Geen
belastingverhoging of extra schulden.”
De jacobuscheques: 15 euro per persoon,
afgeschaft. Nochtans lezen we in een
verkiezingsfolder van Open VLD.
“ De Jacobuscheque is een unieke
vorm van een jaarlijkse alternatieve
lastenverlaging en een echt succes:
het inruilpercentage ligt rond 80 à
85%. Dus hiermee creëerden we een
lastenverlaging van 350.000 euro”.
Vanaf 1 januari wordt leidingwater duurder in
Kapellen
Vlaanderen maakte de toeslag op de waterfactuur duurder omdat
ze moeten investeren in waterzuiveringsinstallaties. Sommige gemeenten heffen ook een toeslag en koppelen deze aan de Vlaamse
toeslag. Doordat de Vlaamse toeslag verhoogde verhoogde ook
automatisch de gemeentelijke toeslag. Vele gemeenten hebben dit
ontkoppeld doch Kapellen vond dit
niet nodig. Hierdoor int Kapellen
25% meer.
Verhoging huisvuilbelasting
Verhoging vuilnisbak sticker, voor
een sticker van 240 liter betaal je nu
6 euro vroeger 3.60 euro!
Verhoging prijs OCMWmaaltijden aan huis
De prijs werd verhoogd van 6,5 naar
7,5 euro per maaltijd. Pittig detail,
de kostprijs voor de gemeente van een maaltijd is minder dan 4,5
euro.
Zwembad minder open en duurder
Op zaterdagmiddag is het zwembad niet meer open en vanaf januari 2014 stegen de meeste prijzen met 20%.

Andere verhogingen
- Start to swim: vanaf 1 januari 2014 van 20 naar 50 euro
- Kippen worden niet meer aan 4 euro doch wel aan 8 euro verkocht door de gemeente.
- De huur van de sociale flats in Putte werd verhoogd
- Belasting op reclamedrukwerk: 2 ct per exemplaar met een minimum van 100 €

Besparingen
- De nieuwjaarsdrink werd dit jaar afgeschaft.
- De dorpsdag gaat vanaf nu nog maar om de twee jaar door.
- Verdwijnen van de gemeentelijke geboortepremie. Tot voor
kort kregen Kapelse ouders 25 euro voor de geboorte van hun
spruit. Ook die subsidiekraan wordt nu dichtgedraaid.
- Ook de premie voor het voorhuwelijkssparen voor jonge koppels is afgeschaft. De gemeente gaf de jongeren een extra duw in
de rug door een aanvullende premie te voorzien van 20% op het
gespaarde kapitaal. Dat is dus ook verleden tijd.
- Het werkingsbudget van de gemeentelijke adviesraden is verminderd. Een klein voorbeeldje voor de GROS (gemeentelijke
raad voor ontwikkelingssamenwerking) werd steeds 30.000 € verdeeld onder een aantal projecten, dit jaar werd dat 25.000€, vanaf
volgend jaar wordt het 11.500€.
- Sportverenigingen krijgen voortaan minder subsidies en moeten hun kleedkamers zelf poetsen.
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WAT HEEFT DE GEMEENTE OP STAPEL STAAN?
Het dienstencentrum ’t Bruggeske in het centrum van Kapellen
staat grotendeels leeg en zal afgebroken worden. Open VLD en
NVA wil hier de volledige administratie in huisvesten. Dit zal weer
een duur prestigeproject worden met een PPS constructie die er
voor zal zorgen dat de prive veel verdient en wij veel zullen betalen.

CD&V stelt voor om aan ’t Bruggeske een vernieuwd dienstencentrum te bouwen met daaraan gekoppeld betaalbare kleine serviceflats. De bewoners van die serviceflats kunnen dan gemakkelijk gebruik maken van het dienstencentrum en zullen daar wonen
waar ze het liefst vertoeven, in het centrum en overal kortbij.

HEBT U IDEEËN VOOR EEN BETER KAPELLEN?
Ludo Bocken, voorzitter, 0473/82.58.13
Sonja Janssens, fractieleider gemeenteraad, 0473/89.20.85
Marc Dekkers, gemeenteraadslid, 0476/31.98.94
Ronny Van Thillo, OCMW-raadslid, 0495/27.21.95
Website: http://kapellen.cdenv.be

COLOFON

Wat leeft er in je buurt?
Geen betere manier om
dat te weten te komen, dan
door een toffe buurtkrant
te maken. Via een speciale
module op onze website kan
je voor iedereen in je buurt
een bonte buurtkrant maken.
Elke buurt die een
buurtkrant maakt, krijgt
100 exemplaren gratis
gedrukt.
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Meer informatie en inspiratie vind je
op onze website: www.bontebuurt.be.

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
Sam van CD&V (sam@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/doe-mee/lid-worden

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: HAH-blad, Wetstraat 89 - 1040 Brussel - e-mail: lokaal@cdenv.be

CD&V is op zoek naar gemotiveerde mensen die een constructieve inbreng willen doen om van Kapellen een gemeente te
maken waar ook onze kinderen nog een betaalbare stek kunnen vinden, waar ouderen zich niet blauw (what’s in a word)
moeten betalen om een serviceflat te vinden, waar gezinnen
zich thuis voelen en waar plaats is voor iedereen.
Wij staan open voor alle suggesties en kunnen best wat kritiek verdragen, zolang die kritiek maar opbouwend en goedbedoeld is. Uw ideeën kunnen de onze worden. Neem gerust
contact met één van onderstaande raadsleden of de voorzitter,
zij zullen graag tijd uittrekken voor u.

