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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 19 januari.

Op stap in Kapellen’ is groot succes (p. 2) N-VA verwent leden met verrassingspakket (p. 2 en 3)

Beste Kapellenaar,

Het coronavirus blijft ons leven beïnvloeden. 
Het nieuwe normaal blijft abnormaal aanvoelen 
en samen met u kijk ik uit naar welke positieve 
zaken 2021 ons zal brengen. De bescherming 
die de vaccins zullen bieden, zal ons in staat 
stellen om weer ten volle van onze vrijheid te 
genieten. Hoe belangrijk en kostbaar die vrijheid 
is, hebben we aan den lijve ondervonden. 

Dankbaarheid en respect
Vaak ging de focus in de berichtgeving naar 
het negatieve. Toch wil ik u bedanken voor uw 
inspanning om zich aan de regels te houden. 
Alleen zo tonen we respect voor het zorg-

personeel en steunen we al diegenen die hun 
beroep niet mogen uitoefenen. Ik herhaal onze 
oproep om lokaal uw inkopen te doen en op 
die manier onze lokale ondernemers maximaal 
te steunen.

Positieve initiatieven vasthouden
Wat we van deze moeilijke periode geleerd 
hebben, zal bepalen of 2020 een verloren jaar 
was of net niet. Positieve initiatieven zoals ‘op 
stap in Kapellen’, de inzamelactie van laptops 
voor studenten en de extra aandacht voor onze 
buren zijn zaken die we zeker moeten blijven 
vasthouden. 

Vlaamse veerkracht
Het is geen toeval dat een van de vaccins in 
Vlaanderen ontwikkeld werd en geproduceerd 
wordt. Het is een gevolg van onze Vlaamse 
veerkracht, Vlaamse innovatie die licht brengt 
aan het einde van de tunnel.

Blijf voor elkaar zorgen. 

Werner Van Staey 
Voorzitter N-VA Kapellen

Door de coronamaatregelen kunnen we u niet persoonlijk aanspreken. Daarom via deze weg een warme oproep: geef ons uw mening en 
maak kans op een Beleefcheque van 10 euro. 

Geef ons uw mening!

(straat) omdat  ..............................................................................................................................................................Ik woon graag in  ................................................................................................................

Het zou nog leuker wonen zijn in Kapellen als  ............................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Naam  ....................................................................................................................................................................................................... Telefoonnummer  ......................................................................................

Mail uw antwoord voor 1 maart naar kapellen@n-va.be of bezorg dit strookje op een van de volgende adressen en wie weet bent u 
een van de drie gelukkige winnaars. Nicole Recourdon, Jagersdreef 21 • Lieve Calle, Oude Ertbrandstraat 25 • Anke Wellens, 
Bareellaan 20 • Werner Van Staey, Palmstraat 39 • Marleen Hermans, Gasstraat 34

“Als grootouders je klein-
kinderen niet kunnen knuffelen 
is zeker niet leuk, maar als 
we dit met z’n allen nog even 
kunnen volhouden, ben ik ervan 
overtuigd dat we dit dubbel en 
dik kunnen goedmaken in 2021. 
Ik wens dan ook iedereen een 
gezond, veilig en hopelijk veel 
aangenamer jaar toe.”

Wilfried Van Wesenbeeck

“Ik wens alle Kapellenaren 
een fi jn weerzien op de 
Dorpsdag, in het park tijdens 
de vele muzikale optredens, 
op het Halloweenevenement, 
in het Winterdorp en tijdens 
de vele activiteiten die we 
in 2020 hebben moeten 
missen.”

Marleen Hermans

“We keren 2020 de rug toe. En kijken 
reikhalzend uit naar het nieuwe jaar. Een 
jaar waarin we ons niet eenzaam hoeven te 
voelen en geen afstand moeten houden van 
elkaar. Maar weer volop liefde kunnen tonen, 
knuffelen en zoenen. Een jaar waarin we 
opnieuw kunnen dromen, van onze vrijheid 
genieten en weer speels door het leven 
kunnen gaan. Kortom, we wensen jullie een 
goede gezondheid en veel warmte in 2021.”

Nancy Van Huffelen en Paul Wijnen

“Ik wens alle kinderen een veilige 
thuis. Dat is mijn politiek streef-
doel voor dit jaar!”

Valerie Van Peel

“Ik wens jullie een jaar vol mooie 
dromen, die een voor een mogen 
uitkomen. Weer familie en vrien-
den om je heen, zo ben je nooit 
alleen.”

Anke Wellens

N-VA Kapellen wenst u een prachtig en gezond 2021



kapellen@n-va.be

Onze nieuwjaarsbrunch kon dit jaar niet door-
gaan wegens corona. Geen reden om onze leden 
te vergeten! We zagen veel lachende gezichten 
toen we hun een verrassingspakket bezorgden.

N-VA Kapellen 
verwent leden met 
verrassingspakket

Tijd voor de Kapelse jeugd

Word (bestuurs)lid van 
Jong N-VA Kapellen
De coronacrisis drukte ons met de neus op de 
feiten. Het duurde te lang vooraleer er aandacht 
kwam voor onze jongeren. Hun stem werd te laat, te 
weinig of niet gehoord. Een van de tastbare redenen 
is dat jongeren op veel vlakken ondervertegenwoor-
digd zijn. Dat geldt ook voor onze lokale politiek. 

Ben je nog student of gewoon jonger dan 31 jaar en 
voel je je geroepen om mee aan de wieg te staan van 
onze jongerenafdeling, neem dan contact met ons 
op via kapellen@n-va.be. Je vertegenwoordigt je 
leeftijdsgenoten, staat dicht bij het beleid van onze 
gemeente en kan echt mee het verschil maken voor 
de Kapelse jeugd.

Wist u dat …
  in Kapellen twee N-VA-toppers wonen? Met name Kamerlid 
Valerie Van Peel en Europees Parlementslid Johan Van Overtveldt. 

  Valerie Van Peel een partijoverschrijdend initiatief heeft genomen 
om de aanpak van kindermishandeling sterk te verbeteren? Wordt 
zeker vervolgd.

  Johan Van Overtveldt als voorzitter van de budgetcommissie in 
het Europees Parlement elke dag op de barricaden staat om tot 
een betere besteding van Europese middelen te komen?

  er zeker een tweede editie komt van de succesvolle wandelzoek-
tocht ‘op stap in Kapellen’?

  we door het coronavirus ook onze valentijnsactie op een alterna-
tieve manier aanpakken? Benieuwd? Volg de laatste ontwikkelin-
gen hierover op onze Facebookpagina of op Instagram.

  er in Kapellen nu ook een Open School is, in het gebouw van 
Promenade? Laaggeschoolden kunnen er terecht voor lessen 
Nederlands en ‘hoe omgaan met een computer’.

Wandelzoektocht ‘op stap in Kapellen’ is groot succes
Om afgelopen zomer de ‘staycation’ te promoten, organiseerden enkele Kapelse N-VA-bestuursleden de wandelzoektocht ‘op 
stap in Kapellen’. Die lokte meer deelnemers dan verwacht: ons bestuur ontving maar liefst honderd antwoordformulieren. 

“Dit was een zeer mooi resultaat voor 
een eerste editie”, laat bezieler van het 
evenement Lieve Calle weten. “Reken dat 
er per formulier een hele bubbel mee-
deed, en je telt al snel enkele honderden 
deelnemers.”

Lokale middenstand
De wandelrally had voornamelijk de 
bedoeling om mensen op een leuke manier 

naar het centrum van Kapellen te krij-
gen. Daarbij werden de lokale midden-
standers in de kijker gezet. Zij waren dan 
ook behoorlijk gul in het voorzien van de 
nodige prijzen voor de winnaars.

In oktober werden de twintig beste deel-
nemers dan ook coronaproof uitgeno-
digd om hun mooie prijzen in ontvangst 
te nemen. Weliswaar zonder drankje, 
maar dat kregen ze mee naar huis.

De wandelzoektocht is momenteel nog 
te downloaden via de Facebookpagina 
‘op stap in Kapellen’. Uit verschillende 
hoeken kwam ook de vraag naar een 
tweede editie. De voorbereidingen zijn 
alvast gestart. Leuke ideetjes die we 
kunnen verwerken zijn steeds welkom 
via kapellen@n-va.be. 
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www.n-va.be/kapellen

Schepen Luc Devriese blikt terug op een bijzonder coronajaar
Aan het begin van dit nieuwe jaar blikken we samen met u graag even terug op wat de N-VA, en in het bijzonder onze schepen 
Luc Devriese, de voorbije jaren al hee�  gerealiseerd. Secretaris Anke Wellens had een (digitaal) gesprek met Luc.

Anke: Luc, alvast bedankt om even de 
tijd te nemen voor dit interview en ons 
te woord te staan. De feestdagen liggen 
nog maar net achter ons. Wat voor de 
ene een gezellige familiale tijd is, ondanks 
de beperkte contacten door de gekende 
veiligheidsmaatregelen, is voor de 
andere een bijzonder donkere periode 
of misschien wel een nachtmerrie.

Luc: Klopt. Als schepen van Sociale Zaken 
heb ik bevoegdheden die meer dan ooit 
actueel zijn. Sociale zaken omvat heel veel 
aspecten. Het gaat niet enkel over alleen-
staanden en gezinnen die het financieel 
moeilijk hebben, maar ook over intra-
familiaal geweld, verslaving, jongeren die 
niet mee kunnen met de digitale omslag, 
eenzaamheid enzovoort. Laat dat net 
problematieken zijn die met de huidige 
coronacrisis nog meer worden aangewak-
kerd.

Anke: Voor mensen die hier nooit mee te 
maken hebben, lijkt het haast onvoorstel-
baar. Het zet je aan tot nadenken. Heb je 
binnen jouw bevoegdheid dan ook iets 
kunnen betekenen om deze aspecten aan 
te pakken? Of heb je voor sommigen de 
omstandigheden kunnen verzachten?

Luc: Naast de normale activiteiten van het 
Sociaal Huis (leefloon, budgetbeheer ...) 
ben ik best fier op de initiatieven die de 
gemeente nam om de bijzondere uitdagingen 
als gevolg van Covid-19 te counteren. We 
werkten daarvoor nauw samen met Kapelse 
vzw’s als Oase en Doedèskadèn en met de 
serviceclubs. Mede door ondersteuning 

vanuit de Vlaamse en federale overheid 
hebben we heel wat initiatieven kunnen 
nemen om het leed te verzachten. 

De lijst is lang: extra middelen voor de 
voedselbank (Oase), bijkomende finan-
ciële ondersteuning voor alle Kapelse 
verenigingen die zich ontfermen over 
kwetsbare groepen in onze gemeente, 
het verzamelen en gebruiksklaar maken 
van laptops voor jongeren. Denk ook aan 
specifieke coronasteun voor energiekosten, 
feestpakketten, het inzamelen en ver-
delen van tweedehands speelgoed voor 
kerst, het aankopen van nieuw speelgoed 
voor Sinterklaas … We hadden ook veel 
aandacht voor inwoners die lijden onder 
vereenzaming. Zo richtten we de hulplijn 
‘Kapellen helpt’ op, belden we personen op 
die alleen wonen en verspreidden we flyers 
bij tachtigplussers. Nu de dienstencentra 
gesloten zijn, bezorgen we bovendien meer 
maaltijden aan huis.

Anke: Fantastisch om te horen dat er veel 
werk en energie werd geïnvesteerd om zo-
veel mogelijk aan ieders noden te kunnen 
voldoen. Zijn er buiten deze verwezenlij-
kingen nog andere zaken waar je momen-
teel mee bezig bent?

Luc: De andere grote uitdaging, die ook 
nog steeds enorm actueel is, is de klimaat-
verandering. Als schepen van Duurzaam-
heid en Energie komt ook deze materie 
op mijn bord. Een aantal zaken werden al 
beslist. Zo krijgt de openbare verlichting 
ledlampen, voorzien we vijf extra laadpalen 
en hielden we een enquête rond fiets- en 
autodelen onder de Kapellenaren. Er is 

zelfs al een effectieve proefperiode voor 
autodelen samen met Poppy. Bij de aanleg 
van nieuwe straten zorgen we dan weer 
voor meer plaatselijke infiltratie van hemel-
water. Als we echter de klimaatdoelstellingen 
van 2030 willen behalen, zullen er nog veel 
meer acties nodig zijn. Laat dat nu net iets 
zijn waar ik graag mijn tanden in zet.

Anke: Aan motivatie en ideeën is er bij jou 
duidelijk geen gebrek. Ik ben ervan over-
tuigd dat je nog mee voor de nodige veran-
deringen gaat zorgen om van Kapellen een 
welvarende gemeente te 
maken. Bedankt voor je 
terugblik en tijd, én heel 
veel succes in de toe-
komst. Wij kijken alvast 
uit naar meer nieuws 
in een volgende editie 
van dit blad.

De coronacrisis wakkert 
sociale problemen nog meer 
aan. Ik ben trots op de vele 
initiatieven die we namen om 
die bijzondere uitdagingen te 
counteren.”

Ook Kapellen draagt zijn 
steentje bij in de strijd tegen 
de klimaatverandering. Daar 
zet ik graag mijn tanden in.”
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE


