
KAPELLEN
  kapellen@n-va.be I  www.n-va.be/kapellen I jaargang 2017 I nr. 3 I oktober

V.U.: PEGGY HERREMANS, MERTENSSTRAAT 94 2950 KAPELLEN

Beste Kapellenaar,

In oktober 2018 kan u ons beleid 
van de dan voorbije zes jaar 
beoordelen.

In de aanloop naar die gemeen-
teraadsverkiezingen zullen wij u 
verspreid over zes themanum-
mers ons programma kenbaar 
maken.

Per thema lichten we toe welke 
weg we met Kapellen zijn ingesla-
gen, waar we momenteel staan 
en waar we naartoe willen. Onze 
lijsttrekster Valerie Van Peel en 
schepen Luc Devriese diepen 
samen met het hele bestuur elk 
thema uit. In deze editie starten 
we met onze plannen en verwe-
zenlijkingen voor een Gezellig 
Kapellen.

Onderweg hopen we van u vragen 
of opmerkingen te krijgen die we 
in deze themanummers zullen be-
handelen. U kan hiervoor terecht 
op kapellen@n-va.be

Vital Lambert 
afdelings- 
voorzitter

N-VA voor een Gezellig Kapellen
Kapellen Centrum, Putte, Hoogboom, Zilverenhoek en Kapellenbos. 
Samen vormen ze het mooie Kapellen, maar elke wijk heeft haar eigen 
karakteristieken. En dus voeren we naar elk gebied een gericht beleid. 
Elke wijk verdient de nodige aandacht. 
Maar het centrum is natuurlijk dé gemeen-
schappelijke ontmoetingsplaats voor alle 
Kapellenaren en voor bezoekers uit de 
omliggende gemeenten. 

Daarom zoomen we in deze aflevering 
vooral daarop in. Want er is al heel wat 
gebeurd en er staat nog veel meer op stapel 
om ons centrum te laten bruisen.

Themanummers  
gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gezellig Kapellen
Warm Kapellen

Veilig & Vlot Kapellen
Duurzaam Kapellen

Daadkrachtig Kapellen

De lijst voor Kapellen

 Valerie Van Peel, lijsttrekker

Meer weten over 
N-VA Kapellen?

 www.n-va.be/kapellen
 N-VA Kapellen
 @kapellennva

28 januari 2018 
Nieuwjaarsreceptie N-VA

16 maart 2018 
Quiz in Den Biz

Noteer alvast in uw agenda!
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De site ’t Bruggeske, het Marktplein en de site van 
het administratief centrum worden in een heel 
nieuw kleedje gestoken. 
Dat betekent voor alle Kapellenaren een toegankelijkere dienst-
verlening, een boost aan cultuur, meer woongelegenheden én 
een bruisend groener centrum. Pal er middenin komt het nieuw 
administratief centrum met Welzijnshuis en nieuw diensten-
centrum met binnentuin. Maar ook tal van assistentiewoningen 
en nieuwe appartementen zullen het centrum sieren. 
Op de site van het AC komt een heel nieuwe woonzone. En de 
nieuwe polyvalente theaterzaal op het Marktplein belooft al 
helemaal een eyecatcher te worden: een toegankelijk architec-
turaal meesterwerk met maar liefst 420 zitplaatsen en tal van 
mogelijkheden. Het Marktplein wordt trouwens in haar geheel 
een pak gezelliger gemaakt. Kortom, we geven onze gemeente 
de komende jaren de boost die ze verdient en dat zonder belas-
tingverhogingen.

Kapellen in ’t nieuw

Bruisend dorpsplein 
We hadden het beloofd in ons verkiezingsprogramma van 
2012, en binnenkort is het een feit. Ook het dorpsplein werd en 
wordt nog grondig onder handen genomen. De bewandelbare 
paden zijn er al, maar het plein wordt ook groener, met meer 
zitplaatsen, een speelse waterpartij en meer activiteiten.

Wij blijven plonsen
In Kapellen zal het gemeentelijk zwembad niet sluiten. 
Integendeel, vorig jaar werd de laatste fase van de renovatie 
afgerond met de vernieuwing van de inkomhal, kantoren en 
kleedkamers. En Café Point Final is met de nieuwe uitbaters 
een groot succes. Ook dat brengt leven in de brouwerij.

Onze winkels, onze trots 
Zoals overal is ook in onze gemeente het fenomeen leegstand een absoluut aandachtspunt nu inter-
netaankopen en de grote baanconcentraties de lokale winkels uit de markt dreigen te duwen. Schepen 
Luc Devriese zorgde er door een aanpassing van het leegstandsreglement voor dat leegstaande 
panden sneller en zwaarder worden belast. Dat moet de huurprijzen marktconform maken en ook de 
leegstand verminderen.

Maar schepen Luc Devriese doet meer: “Om dit probleem structureel aan te pakken, werkten we hard 
aan een ambitieus én realistisch strategisch commercieel plan voor de detailhandel. Tegen 2020 moet ons 
kernwinkelgebied herkenbaar en aantrekkelijk zijn met een aanbod voor ‘one stop’-shopping, hoogwaar-
dige en unieke winkels en horecazaken die ook consumenten van buiten de gemeente aantrekken. We 
zetten samen met de handelaarsvereniging alles op alles om de beleving en ervaring tijdens het shoppen 
optimaal te maken. Daarom kregen de Kado-cheques, de Citie-app en Kapellen pops up de volledige 
steun van het bestuur. In Putte zorgen we er door structureel overleg met Stabroek en Woensdrecht en 
samen met de Putse handelaarsvereniging voor dat gemeentelijke initiatieven ter ondersteuning van de 
detailhandel op een gecoördineerde manier gebeuren. Het gemeentelijk budget voor lokale economie 
werd verhoogd en er werd een centrum manager aangesteld. We blijven hier massaal op inzetten.”

  Schepen Luc Devriese werkt 
hard aan een commercieel 
plan voor de detailhandel in 
Kapellen.
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Er zijn altijd verbeterpunten, dat is in Kapellen niet anders. Verwacht u dus maar aan veel initiatieven. 
Een greep uit onze plannen voor een gezelliger Kapellen: 

  We blijven inzetten op een verbinding tussen de Stationsstraat en Promenade, om beide plaatsen te doen heropleven.  
Zo willen we ook een nieuwe bestemming zoeken voor het stationsgebouw, om de buurt rond het station op te waarderen.

  We gaan voor een nieuw masterplan voor ons gemeentepark om het nog meer te benutten. 
Een prachtig speelterrein voor kinderen hebben we er al. Ook op sanitair en horeca zetten 
we in. Samen met u gaan we op zoek naar nog meer ontspanningsmogelijkheden die mooi 
op elkaar aansluiten.

  In verschillende wijken zijn de straat- en buurtfeesten en speelstraten enorm populair. De N-VA wil die activiteiten in de 
toekomst nog beter ondersteunen door de gemeentelijke kits die hiervoor ter beschikking worden gesteld verder uit te  
breiden. Zo’n feest brengt mensen dichterbij elkaar en laat kinderen vrijuit spelen. Daar zetten we met plezier op in. 

  We willen ook bekijken welke groene open ruimtes geschikt kunnen zijn voor picknickplaatsen.

  En aangezien plezier er moet zijn voor jong en oud, willen we ook bekijken waar er bijkomende  
petanquepleintjes kunnen komen. Ideaal om op een mooie zomeravond samen te vertoeven.

Voor elk wat wils
De ijspiste, de bloemenmarkt, de boekenmarkt, het spoorfietsen, het EK en WK 
voetbal, het spiegelpaleis, Vlaamse spelen, de dorpsdag (vernieuwde formule), 
de rommelmarkt, de internationale taptoe, Flying Pig, de kermis, de wieler-
koers, de feestmarkt, Halloween, Pulptuur, Noten in het park, Notchez, een 
uitgebreide cultuuragenda … 

Kapellen zorgt voor vertier voor iedereen. En ook de viering van 11 juli wordt nog 
elk jaar verder uitgebreid. Dit jaar waren er onder andere de succesvolle Kapelse 
verhalen in ‘t Kerkske. Maar ook de wafelenbak vorig jaar op het Dorpsplein was 
een succes. Ook de volgende jaren plannen we tal van activiteiten om van deze dag 
een feest te maken voor iedereen.

In ons volgende huis-aan-huisblad zetten we Warm Kapellen in de kijker.

N-VA voor een gezelliger Kapellen

Wist je dat ...
  we deze bestuursperiode een bouwcollege hebben samengesteld om projecten vanaf de start te begeleiden?

  het gemeentebestuur de leegstaande panden rond de site ’t Bruggeske heeft opgekocht om zo deze hele buurt op te waarderen 
met meer groen en open ruimte?

  de veegploeg vanaf nu een extra keer zal langskomen in het centrum op zaterdag?

  om leegstand te verminderen er bij bouwaanvragen buiten het centrum enkel nog handelsruimtes toegelaten worden in 
uitzonderlijke gevallen?

  er voor voetgangers en fietsers in de toekomst nieuwe paadjes worden aangelegd in het centrum?

  er in Putte achter de sporthal ’t Kooike een nieuw speelplein komt waar kinderen zich in alle veiligheid  
kunnen uitleven? Samen met de tennisclub, de sporthal en de horecazaak wordt dit de komende jaren zeker 
ook een populaire plek voor ontspanning.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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