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Jonge Kapellenaren aan de macht
Een tijdje geleden verzamelden N-VA-jongeren 
uit Kalmthout, Stabroek, Schoten en Wuustwezel 
in Kapellen om kennis te maken met jonge 
Kapellenaren die interesse toonden in Jong 
N-VA. Hun politieke engagement werkte 
inspirerend en overtuigde Shelby Keustermans 
(25) om haar schouders te zetten onder de 
oprichting van Jong N-VA Kapellen.

Shelby: “Deelnemen aan de lokale politiek is 
boeiend. De jongerenafdeling onderhoudt een 
nauwe band met het afdelingsbestuur, maar mag 
vooral haar (eigen)wijze koers varen. Jong N-VA 
organiseert verschillende activiteiten, debatten 
en lezingen. Het belang van de Kapelse jongeren, 
politiek en fun maken staan daarbij centraal.”

Kom erbij

Ben je tussen de 18 en 30 jaar en wil je lid wor-
den van Jong N-VA Kapellen? Mail dan naar 
kapellen@n-va.be. Lidmaatschap kost 5 euro per jaar 
en je krijgt er alvast een leuke goodiebag bij.

Shelby Keustermans trekt de kar 
bij Jong N-VA Kapellen. Naast poli-
tiek houdt ze van fi tness en doet ze 
aan ‘agility’ of behendigheid: een 
actiespel waar het teamwork van 
hond en baas vooropstaat. 

Beste Kapellenaar, 

Hopelijk brengt deze lente veel meer 
dan nieuw leven in de natuur. We 
kijken met z’n allen uit naar een 
maatschappij zonder pasjes. Een dorp 
vol activiteiten waar mensen, 
gezinnen en verenigingen elkaar 
zonder beperkingen kunnen ontmoe-
ten.

Uw bestuursploeg werkt hard verder 
om ervoor te zorgen dat het in 
Kapellen aangenaam vertoeven blijft. 
Het nieuwe Administratief Centrum 
wordt vanaf deze zomer een nieuw 
herkenningspunt en een ontmoetings-
plaats. De straatverlichting vervangen 
we de komende jaren door ledverlich-
ting. Een team zoekt naar oplossingen 
om de leegstand van winkelpanden 
aan te pakken en de beleving in ons 
centrum verder te verbeteren. En 
tegelijkertijd nemen we de mobiliteit 
grondig onder de loep.

Allemaal onderwerpen waarover u 
vast een mening heeft. Mijn oprechte 
oproep is: maak uw mening kenbaar, 
spreek onze mandatarissen of 
bestuursleden aan of stuur gewoon 
een mailtje naar kapellen@n-va.be. 
En weet dat u – lid of geen lid, 
gelijkgestemd of niet – welkom bent 
op een van onze talrijke activiteiten.

We kijken ernaar uit u (opnieuw) te 
ontmoeten.

Werner Van Staey
Afdelingsvoorzitter

Op wandel met N-VA Kapellen
Zondag 3 april om 14 uur
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Bezoek samen met N-VA Kapellen en een gids de Handelsbeurs: hét symbool 
van de gloriedagen van Antwerpen en dé draaischijf van de internationale 
handel. Luister verbaasd naar de grote en kleine verhalen verborgen in dit 
eeuwenoude historische gebouw. 

Zin om mee te gaan? 
Mail voor 20 maart naar marleen.hermans@n-va.be met vermelding van het 
aantal personen. U ontvangt tijdig een bevestigingsmail met de verdere details. 

Let op: de plaatsen zijn beperkt. Prijs: 10 euro per persoon
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Uw N-VA-vertegenwoordigers

Luc Devriese
Schepen van Sociale Zaken, Wonen, Werk, Duurzaamheid 
en Energie
Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
luc.devriese@n-va.be

In het schepencollege

In de gemeenteraad

Valerie Van Peel 
Gemeenteraadslid, 
Kamerlid, ondervoorzitter 
N-VA

 Sociale zaken
valerie.vanpeel@n-va.be

Peter Vanalme
Gemeente-, politie- en 
cultuurraadslid

 Sport, jeugd, horeca, 
ondernemen
peter.vanalme@n-va.be

Firoozeh Sadeghi
Gemeenteraadslid

 Sociale zaken, 
senioren, jeugd en gezin
ashraf.sadeghi@n-va.be

Nancy Van Huffelen 
Gemeenteraadslid, 
bestuurslid N-VA 
arrondissement Antwerpen, 
partijraadslid

 Dierenwelzijn, milieu, 
duurzaamheid, personen 
met een beperking
nancy.vanhuffelen@n-va.be

Lieve Calle
Gemeente- en 
politieraadslid

 Senioren, jeugd, 
evenementen, 
ondernemen
lieve.calle@n-va.be

Vital Lambert
Gemeente- en 
politieraadslid

 Mobiliteit, 
vergunningen
vital.lambert@n-va.be

Nathalie Weeremans
Gemeenteraadslid

 Ondernemen, jeugd, sport, 
evenementen
nathalie.weeremans@n-va.be

Lieva Van Beek
Lid bijzonder comité voor de sociale dienst
lieva.vanbeek@n-va.be

In het bijzonder comité voor de sociale dienst

Wilfried Van Wesenbeeck
Lid bijzonder comité voor de sociale dienst
wilfried.vanwesenbeeck@n-va.be

Word lid van de N-VA
Bent u Vlaming in hart en nieren en schaart u zich achter onze 
standpunten? Dan bent u de persoon die we zoeken. Wilt u zich actief 
of minder actief engageren, laat het ons weten. Het lidgeld bedraagt 
12,50 euro voor een hoofdlid en 2,50 euro voor een bijlid. Bent u 
jonger dan 30 jaar, dan betaalt u slechts 5 euro.

Kijk voor meer info op www.n-va.be/kapellen of stuur een mailtje 
naar kapellen@n-va.be.

PS Bent u graag als eerste op de hoogte van ons doen en laten? 
Volg N-VA Kapellen dan op Facebook en Instagram.

N-VA Kapellen nva.kapellen

kapellen@n-va.be
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Kapellen krijgt hemelwater- en droogteplan
Onlangs keurde de gemeenteraad het hemelwater- en droogteplan goed. Dat is heel goed 
nieuws voor onze gemeente.

Het hemelwater- en droogteplan, samengesteld door Aquafin, is op te delen in drie delen: 
• wateroverlast beperken tijdens periodes van hevige regen;
• verdroging tegengaan tijdens drogere tijden;
• de kwaliteit van het oppervlaktewater in onze waterlopen verbeteren.

Het is een zeer ambitieus plan dat we de komende jaren stap voor stap zullen uitvoeren. Prioritair pakken we de wateroverlast in 
Putte-Centrum en wijk de Sterre en de extreme droogte tijdens de zomermaanden aan. Daarnaast brengen we de vervuiling van 
onze beken in kaart. 

Water bufferen en afvalwater scheiden

Op langere termijn komt het erop aan om zoveel mogelijk water te bufferen, zodat er niet te veel pieken en dalen zijn in de afvoer 
ervan. Bovendien moeten we ons afvalwater scheiden van het hemelwater, zodat de kwaliteit van onze waterlopen en de bodem  
verbetert. Samenwerking met partners is daarbij uiteraard van groot belang. Denk aan onze buurgemeenten, maar ook aan Aquafin, 
de Vlaamse Milieumaatschappij, Pidpa, het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt enzovoort. 

Kapellen zet zwerfvuilhandhavers in
Zwerfvuil aanpakken was een van de speerpunten in ons verkiezingsprogramma. 
Kapellen doet dan ook graag een beroep op de zwerfvuilhandhavers die Vlaams 
minister van Omgeving Zuhal Demir ter beschikking stelt. 

Betrappen de handhavers iemand? Dan kunnen ze een GAS-boete uitschrijven. Een 
goede zaak, volgens minister Demir: “De tijd van vooral sensibiliseren ligt achter ons. 
Wie koppig ons leefmilieu blijft vervuilen, moet dat in zijn portemonnee voelen. De 
pakkans vergroten is daarvoor de enige manier.”

De gemeenteraad keurde de inzet van de zwerfvuilhandhavers alvast goed. Binnenkort 
zijn de eerste handhavers dus ook in Kapellen aan het werk. Vlaams minister Zuhal Demir slaat de  

handen in elkaar met lokale besturen die 
sterk willen inzetten op handhaving.

Duurzame verlichting met aandacht voor dieren
Zoals beloofd in ons verkiezingsprogramma werkt Kapellen met schepen van Duurzaamheid Luc Devriese volop aan de  
‘verledding’ van de gemeentelijke verlichting. Op vraag van gemeenteraadslid Nancy Van Huffelen worden de dieren daarbij  
niet uit het oog verloren. 

Ledlampen verbruiken zo’n 80 procent 
minder dan traditionele lampen, bevat-
ten minder schadelijke stoffen en gaan 
bovendien een stuk langer mee. Door 
vanaf nu tot 2030 jaarlijks een wijk om te 
schakelen beperken we onze CO2-uitstoot 
en maken we van Kapellen een energie-
zuinige gemeente.

Kleur aanpassen

De N-VA denkt echter ook aan onze 
dieren. Nancy Van Huffelen riep op om 
de kleur van de ledverlichting waar nodig 
aan te passen naar een warmere kleur 
zoals amber of rood. “Onderzoek toont 
aan dat nachtdieren hinder ondervinden 

van straatverlichting”, weet Nancy. “Ze 
komen tijdens het jagen uit een donker 
bos en stoten op een fel wit of blauw licht. 
Verblind en gedesoriënteerd hebben ze 
meer moeite om voedsel te vinden.”

Slimme verlichting

Ook onze insecten, een erg belangrijk 
onderdeel van ons ecosysteem, hebben last 
van straatverlichting en lichtvervuiling. 
“Iedereen kent het wel: een buitenlamp vol 
met insecten die zich te pletter vlogen om-
dat het witte licht een aantrekkingskracht 
heeft op hen.” De N-VA zal erop toekijken 
dat we naar een ‘slimme’ verlichting gaan. 
“Fel waar nodig en zacht waar het kan, 

aangepast aan de noden van mens én 
dier”, besluit Nancy. 

 “Nachtdieren raken gedesoriënteerd door 
fel wit of blauw licht. Een warmere kleur kan 
een oplossing zijn”, legt raadslid Nancy Van 
Huffelen uit. 
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Maak kennis met bestuursleden Lieve en Peter

In onze vorige huis-aan-huisbladen 
maakte u al kennis met Anke, Marleen, 
Mireille en Nicole. Vandaag stellen we 
u Lieve Calle en Peter Vanalme voor. 
Met meer dan twintig jaar ervaring is 
Peter een oude rot in het politieke vak, 
terwijl Lieve drie jaar geleden haar 
eerste stappen in de politiek zette. 

Peter, jij staat mee aan de wieg van de 
N-VA. Hoe ben je in de politiek 
terechtgekomen?
“Dat is eigenlijk historisch gegroeid. Al 
toen ik kind was werd er aan de ontbijt-
tafel over politiek gesproken. Alles is 
vervolgens begonnen bij de VU, de 
voorloper van de N-VA. Destijds heb ik 
mee Jong N-VA provincie Antwerpen 
opgericht. Ik ben altijd loyaal geble-
ven, zeker nu ik het federale politieke 
schouwspel zie. Misschien ben ik nu zelfs 
nog oprechter blij om deel uit te maken 
van de N-VA.”

Lieve, jij bent bij de laatste verkiezingen 
in de politieke wereld gestapt. Wat heeft 
jou daartoe gebracht? 
“Ik volgde de politiek en in het bijzonder 
de N-VA al ettelijke jaren vanop afstand. 
Voor mij is de N-VA altijd de meest 
vooruitstrevende partij geweest. De 
N-VA: daar kies je niet voor, dat ben je. 
Toen ik door gezondheidsproblemen 
moest stoppen met mijn kapperszaak, 
had ik plots meer vrije tijd. Het leek mij 
een mooie kans om ook daadwerkelijk 
zelf iets te gaan doen. Die drie jaar zijn 

voorbijgevlogen en ik ben nog lang niet 
van plan om te stoppen.”

Jullie hebben beiden een drukke agenda. 
Toch zetten jullie met plezier de schouders 
onder een nog mooier Kapellen.
Lieve: “Ik ben iemand die graag bezig 
is. Zo vind je me vaak in ons diensten-
centrum ‘Ertbrandje’, waar ik me inzet 
voor onze senioren. Ik organiseer ook 
graag activiteiten. Denk maar aan ‘Op 
stap in Kapellen’.”

Peter: “‘Op stap in Kapellen’ was in-
derdaad een leuk idee dat ondertussen 
al flink is gegroeid. Afgelopen zomer 
rondden we met succes de tweede editie 
af. Het was enorm leuk om te zien dat de 
mensen ervan genoten.”

Met ‘Plein 70’ zitten er nog nieuwe 
projecten in de pijplijn.
Lieve: “In de aanloop naar de gemeente-
raadsverkiezingen in 2018 ondervond ik 
dat inwoners van Putte het gevoel had-
den dat ze niet echt bij Kapellen hoorden. 
Ik vind het van groot belang dat we Putte 
weer meer op de kaart zetten. Dat doen 
we met ‘Plein 70’.”

Peter: “‘Plein 70’ werd hartelijk onthaald. 
En onze werkgroep is nog lang niet uit-
gezongen. Zo staat er na de kerstmarkt 
nog een heuse rommelmarkt op het pro-
gramma. Bovendien bestaat ‘ons’ Putte 
dit jaar 775 jaar. Ook daarrond volgen 
nog festiviteiten.”

Jullie dragen op verschillende manieren 
jullie steentje bij binnen onze gemeente. 
Wat zouden jullie nog graag 
verwezenlijkt zien?
Peter: “Met de nieuwe site ‘het Brug-
geske’, cultuurtempel De Lux op het 
Marktplein en de prachtige heraanleg 
van het Dorpsplein zien we Kapellen 
transformeren. Maar we zijn er nog lang 
niet. Er zal nog veel moeten veranderen. 
We moeten onder meer focussen op de 
komst van elektrisch rijden, voorberei-
dingen treffen voor het opwarmende 
klimaat en investeren in duurzaamheid, 
veiligheid en handhaving.”

Lieve: “De N-VA-raadsleden zullen onze 
schepen van Sociale Zaken, Wonen, 
Werk, Duurzaamheid en Energie Luc 
Devriese daarin zo goed mogelijk onder-
steunen. Ik ben er zeker van dat we nog 
mooie plannen kunnen verwezenlijken.”

Jullie hebben duidelijk nog veel 
toekomstplannen voor Kapellen. 
Hoe ziet jullie eigen toekomst eruit?
Lieve: “Ik zou mezelf graag nog verder 
zien groeien, maar ik wil vooral zoveel 
mogelijk inwoners van onze gemeente 
vertegenwoordigen.”

Peter: “Ik wil zoveel mogelijk van onze 
ideeën realiseren om Kapellen zo nog 
verder uit te bouwen. Voor mij is dat de 
mooiste toekomstvisie.”

 Peter Vanalme
•  45 jaar
•  Hoogboom
•  Business consultant
•  Fractievoorzitter in de 

gemeenteraad
•  Politie- en cultuurraadslid
•  Website- en Facebook-

verantwoordelijke

Lieve Calle 
•  47 jaar 
•  Putte
•  Voormalig zelfstandig kapster
•  Gemeente-, politie- en 

cultuurraadslid
•  Instagramverantwoordelijke

www.n-va.be/kapellen
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Mobiliteitsplan voor en door Kapellenaren
De manier waarop een gemeente de mobiliteit vormgeeft  is cruciaal voor de levenskwaliteit 
en de veiligheid van haar inwoners. Nu aan het verplichte telewerk een einde komt, nemen de 
verkeersintensiteit en de veiligheidsproblemen op wegen weer zichtbaar toe. Samen met een 
studiebureau werkt de gemeente aan een nieuw mobiliteitsplan.

Tijdens de opmaak van het plan wordt de gemeenteraad regelmatig ingelicht over de stand van zaken en worden er standpunten 
uitgewisseld. Ook binnen N-VA Kapellen wordt het plan druk besproken. Of het nu gaat over de voetganger, de fietser, de auto-
mobilist of de gebruiker van het openbaar vervoer: de leefbaarheid en de veiligheid van de Kapellenaar staan in onze voorstellen 
centraal. 

Luisteren naar inwoners en handelaars

Dankzij gesprekken met inwoners en handelaars komen we tot gedragen voorstellen voor een functioneel en efficiënter 
mobiliteits- en parkeerbeleid. Dat kan de mobiliteit in onze gemeente alleen maar ten goede komen. 
Hebt u een voorstel om de mobiliteit in onze gemeente te verbeteren? Laat het ons weten via kapellen@n-va.be.

N-VA Kapellen trok tijdens het 
valentijnsweekend de straat op 
en deelde valentijnskoekjes uit 

Noteer nu al in uw agenda

kraampje op feestmarkt 26 MEI

kaas-en-wijnavond 8 OKTOBER

wijkbabbels18 JUNI

stadswandeling Handelsbeurs3 APRIL

weekend van de klant1OKTOBER

gespreksavond met Annick De Ridder16 JUNI

nieuwjaarsfeest21JANUARI 2023

gemeentewandeling
SEPTEMBER

gespreksavond
NOVEMBER

GESPREKSAVOND 
met Annick De Ridder

Donderdag 16 juni
19.30 uur

‘t Kerkske, Kapelsestraat 182

Antwerps havenschepen en Vlaams 
Parlementslid Annick De Ridder vertelt 
u alles over het reilen en zeilen van de 

Antwerpse haven. We hopen u massaal te 
mogen verwelkomen. Graag tot dan!

Antwerpse haven. We hopen u massaal te 

kapellen@n-va.be
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Kerncentrales sluiten is 
vergissing van de eeuw

De Belgische kerncentrales waren in 2021 goed voor 
meer dan de helft van onze stroomproductie. Tegelijkertijd 
stoten ze amper CO2 uit. 

Het is onbegrijpelijk dat de federale regering onze goedkoopste 
en meest klimaatvriendelijke energiebron wil uitschakelen. 
Dat is de vergissing van de eeuw.

De N-VA kiest voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Wij passen voor het paars-groene recept dat de kerncentrales wil sluiten, vervuilende 
gascentrales wil bijbouwen en onze energieprijzen afhankelijk zal maken van Rusland. 
De N-VA kiest voor een realistische energiemix waarin kernenergie een rol blijft spelen en 
waarbij onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam blijft.
Nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen.
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Elektriciteitsproductie in 2021 CO2-uitstoot in 2021
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Bron: Elia en UNECE
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