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Fietsinvesterings-
plan Kapellen 

Vlaams minister van Mobiliteit Ben 
Weyts (N-VA) heeft 1,3 miljoen euro 
uitgetrokken voor nieuwe fietsin-
frastructuur. De centen zullen nog 
in deze bestuursperiode uitgegeven 
worden. 

“Er is ook geld bij voor toekomstige 
fietsprojecten in Kapellen”, reageert 
een tevreden Vital Lambert, voorzit-
ter van N-VA Kapellen.

“Het gaat dus om Vlaams geld voor 
gewestwegen op het grondgebied 
van Kapellen, bovenop de middelen 
die het gemeentebestuur vrijmaakt 
voor fietspaden langs lokale wegen. 
Concreet gaat het om de Klinkaard-
straat, om het structureel onderhoud 
van de Kalmthoutsesteenweg en om 
fietspaden tussen de Kalmthoutse-
steenweg en Putte.”

 Vital Lambert, 
afdelingsvoorzitter

Beste Kapellenaar,

Met trots stellen we u in dit huis-aan-
huisblad onze lijsttrekker voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 
voor. Valerie Van Peel zal onze ploeg vol 
overtuiging door de verkiezingen leiden. 

En in dit blad leert u haar nog wat beter 
kennen. We volgen Valerie twee dagen 

in haar professionele bezigheden als 
OCMW-voorzitter en Kamerlid. En 
houden u zoals steeds verder helemaal 
op de hoogte van het reilen en zeilen in 
Kapellen.

Groeten,

Noteer alvast in uw agenda 

Î  Kippenfestijn op vrijdag 
6 oktober 2017

Î  Nieuwjaarsbrunch op 
zondag 28 januari 2018

Hang uw Vlaamse 
leeuw buiten op  
11 juli
Mail een foto van uw huis met 
leeuwenvlag naar kapellen@n-va.be  
met vermelding van naam en 
adres. We bezorgen u dan een 
lekkere attentie.

Valerie Van Peel 
lijsttrekker

11 juli: opnieuw een echt 
volksfeest
Î donderdagvoormiddag 6 juli: Marktplein: ver-
loting van 2 fietsen onder de bezoekers van de markt. 
Trekking om 10.30 uur en 11.30 uur.

Î zondag 9 juli: St. Jacobus kerk om 11 uur: Gulden-
sporenviering door Davidsfonds; de misviering zal op-
geluisterd worden door het jongerenkoor ACCENT uit 
Essen. Aansluitend wordt er een receptie aangeboden.

Î dinsdag 11 juli: Het Kerkske: Kapellen vertelt om 
20 uur. Kapelse bieren zijn aanwezig.

Î donderdag 13 juli: Noten in het park: Vlaamse 
artiest Gene Thomas treedt op en er zijn springkastelen 
voor de kinderen.
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GO! Technisch Atheneum krijgt Vlaamse subsidies
De Vlaamse regering kent aan 53 scholen middelen toe om hun sportinfrastructuur ook buiten de  
schooluren ter beschikking te stellen van sportclubs en sportdiensten. 
Omdat veel gemeenten kampen met een 
tekort aan goede kwalitatieve sportinfra-
structuur en de sportzalen van scholen 
buiten de schooluren vaak ongebruikt 
blijven konden scholen een dossier indie-
nen voor ingrepen in hun infrastructuur 
of kosten voor de exploitatie of voor een 
combinatie van beiden. 

In onze gemeente krijgt het Technisch 
Atheneum 99 792 euro voor infrastruc-

tuurwerken en 6 530 voor de exploitatie 
ervan. Minister Philippe Muyters: “Naast 
onze reguliere kanalen om sportinfra-
structuur in Vlaanderen uit te breiden 
en op te waarderen, is deze samenwer-
king met Onderwijs een heel grote kans 
om het aantal beschikbare sportruimte 
gevoelig uit te breiden. Het heeft al in veel 
regeerakkoorden gestaan als idee, maar 
nu wordt het ook uitgevoerd.” 

dagen 

in het leven 

van Valerie 

Van Peel

2
6.50 uur De wekker gaat. 
Mezelf inhouden om niet 
te veel te snoozen. Kindjes 
klaarmaken, ontbijten 
en gezellig naar school. 
Een dikke knuffel en dan 
richting Brussel.

10.15 uur Op een levendige fractievergade-
ring in de Kamer samen met onze federale 
ministers. We bespreken welke thema’s we 
deze week op de agenda willen plaatsen.

12.15 uur Werklunch op het kabinet van Jan 
Jambon. Even wat dossiers afchecken die Jan als 
vicepremier in de regering kan verdedigen. 

19 uur Debatten gaan door. Zeven uur lang 
wordt gedebatteerd over iets dat voor ons 
voor de hand ligt: Het beroepsgeheim vervalt 
wanneer het algemeen belang in gevaar komt. 
Het beroepsgeheim mag terroristen niet 
beter beschermen dan de burgers in dit land. 
Vreemd genoeg denkt niet elke partij zo.

14.15 uur Start van de plenai-
re vergadering in de Kamer. Ik 
leg Onkelinx het vuur aan de 
schenen over ons akkoord over de 
artsenquota. Wat zij twintig jaar 
liet scheefgroeien, trekken we 
vandaag recht. Ook in Wallonië 
komt er nu een ingangsexamen 
voor studenten geneeskunde.

2 uur  Eindelijk 
thuis na een nuttige 
dag. Snel bedje in, 
want morgen heel 
wat interessante 
vergaderingen op de 
agenda. 00.18 uur Stemming in de plenaire 

vergadering. Na anderhalf jaar strijd 
is mijn voorstel erdoor. Met dank aan 
collega Koen Metsu en medewerker 
Elias Kartout.

 Donderdag 4 mei

16.30 Start van de debatten 
rond mijn wetsvoorstel over 
de opheffing van het beroeps-
geheim van sociale werkers bij 
terreurmisdrijven.



3DENKEN.DURVEN.DOEN.

www.n-va.be/kapellen

Vind ons leuk  
op Facebook
Neem gerust een kijkje op 
onze facebookpagina en like 
ons. Zo blijft u op de hoogte 
van de laatste nieuwtjes in 
uw gemeente en binnen de 
N-VA afdeling. 

www.facebook.com/
nvakapellen

Wist je dat ...
Î  de doorsteek wijk ‘De Sterre’ Valkenlaan/Merellaan, Valkenlaan/Leeuweriklaan en 

Hoogboomsteenweg/Zilverenhoeklaanwerden vanaf heden verlicht zijn tot 23 uur?
Î  50 jaar geleden – op 26 mei 1967 – de laatste tram reed in Kapellen als lijn 65?

Î  er een petanqueveld komt aan het dienstencentrum ’t Ertbrandje?
Î  het VOC (opvangcentrum voor vogels en wilde dieren) in Hoogboom een cheque van 

1500 euro heeft gekregen, afkomstig uit de verkoop van oude bibliotheekboeken?

dagen 

in het leven 

van Valerie 

Van Peel

 Maandag 8 mei

6.50 uur Weer die wekker. 
Boekentassen klaar en met 
de kindjes naar school. 
Dan snel naar Brussel.

18 uur Snel even over 
en weer naar huis, een 
kus van de kindjes en 
een mooie tekening als 
cadeau.

19 uur Met het bijzonder 
comité bekijken en beslissen 
we over de individuele dossiers 
van cliënten die ondersteuning 
nodig hebben van het OCMW.

20.30 uur Snel doorrijden naar ons 
dienstencentrum ’t Bruggeske om 
de OCMW-raad voor te zitten. We 
bespreken onder andere de droomen-
quête die bezoekers van ons diensten-
centrum de kans zal geven zelf mee te 
werken aan de programmatie. 21.15 uur Thuis. Nog een uur-

tje ontspannen en dan hoog tijd 
om in bed te kruipen.

15 uur Samen met collega Luc Devriese 
bespreken we op het college onder andere het 
project voor een nieuw dienstencentrum, ge-
meentehuis, cultureel centrum, serviceflats en 
privé-ontwikkeling in Kapellen. Ons centrum 
wordt prachtig met deze nieuwe ontwikkeling.

17 uur Korte vergadering over 
ons plan van aanpak voor de 
integratie van gemeente en 
OCMW-diensten.

12 uur Snel weer richting Kapellen. 
Onderweg een snelle culinaire stop 
in het tankstation van Rumst.

10.15 uur Op het partijbestuur zet-
ten we samen met voorzitter Bart De 
Wever de lijnen uit voor de komende 
week. Vlaams minister-president 
Geert Bourgeois zag dat het goed 
was.

14 uur Op het OCMW bekijk ik alvast 
de dossiers die we vanavond bespreken.



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

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


