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Beste Kapellenaar,

Zoals afgesproken komen we 
in aanloop naar de gemeente-
raadsverkiezingen van oktober 
2018 elke drie maand met een 
themanummer waarin we de 
toekomstvisie van N-VA Kapellen 
verder toelichten.

Kapellen is gezellig, las u vorige 
keer. Maar elke dag zijn er ook 
tientallen vrijwilligers en ver-
enigingen in de weer in onze 
gemeente om van Kapellen ook 
een warme gemeenschap te ma-
ken. Met onze lijsttrekker Valerie 
Van Peel, schepen van Sociale 
Zaken en OCMW-voorzitster, 
hebben we daarnaast iemand die 
ervoor zorgt dat ook het OCMW 
en onze gemeente een uitgebreid 
sociaal beleid voeren. Nu en in de 
toekomst.

Toen we de opsomming maakten 
van wat Kapellen voor u kan en 
nog zal betekenen, viel het ons 
meteen op hoe talrijk en ver-
scheiden de initiatieven zijn. En 
daar werken velen van u samen 
met ons elke dag aan mee. 
Dank daarvoor. N-VA Kapellen 
staat voor een sociaal beleid, 
een rechtvaardig-maar-warm 
beleid. Voor alle Kapellenaren. 
Zoals steeds kan u met vragen en 
opmerkingen terecht bij  
kapellen@n-va.be

Wij wensen u, uw familie en uw 
naasten warme eindejaarsfeesten 
en een voorspoedig 2018.

Vital Lambert 
afdelingsvoor-
zitter

N-VA steunt Music For Life
Maak samen met de N-VA van de laatste week 
van 2017 opnieuw ‘De Warmste Week’
Neem deel aan onze actie en steun twee goede 
doelen, vzw Hartekamp en vzw Zonnebloem-
blaadjes. Deze twee vzw’s hebben één ding 
gemeen: ze zorgen ervoor dat kindjes met een 
beperking of ziekte een ongelooflijk leuke tijd 
kunnen beleven op zomerkamp, uitstapjes 
maken en op weekend kunnen gaan.

Zij bezorgen hen een onvergetelijke vakantie waar ze energie uithalen, grenzen verleg-
gen en soms jaren later nog over spreken. Niet hun ziekte of beperking staat centraal, 
maar wel het zorgeloos plezier maken met gelijkgestemde vriendjes. Ook dit jaar kan u 
de goede doelen steunen door een leuk cadeau te kopen: twee chocoladesticks om lekke-
re warme chocolademelk mee te maken. Ideaal tijdens de koude decemberdagen. Bestel 
ze nu via kapellen@n-va.be, voor 5 euro per stuk.

Themanummers  
gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gezellig Kapellen

Warm Kapellen
Veilig & Vlot Kapellen

Duurzaam Kapellen

Daadkrachtig Kapellen

De lijst voor Kapellen

28 januari, 10.30 uur
Nieuwjaarsbrunch N-VA
De Haasdam
Inschrijven via kapellen@n-va.be

4 februari, 11 uur
Ben Weyts
’t Kerkske

16 maart, 19 uur
Quiz
Den Biz

Noteer alvast in uw agenda!

N-VA Kapellen wenst u  
fijne feestdagen toe!
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  Via onze buurtwerking willen we in 
de toekomst nog meer inzetten op het 
bestrijden van de vereenzaming bij 
senioren. Zo plannen we een project 
waarbij vrijwilligers op bezoek gaan 
bij alle 80-plussers in de gemeente om 
te bekijken waar we kunnen helpen. 
En willen we een app ontwikkelen om 

senioren en vrijwilligers in contact te 
brengen met de sport- en andere clubs in 
onze gemeente.

  Op het vlak van toegankelijkheid van 
onze gemeente voor mensen die minder 
mobiel zijn is er nog heel wat verbetering 
mogelijk. Het nieuw Administratief  

Centrum is er al helemaal op voorzien. 
Maar ook onze voetpaden en de toe-
gankelijkheid van onze natuurgebieden 
kunnen en moeten beter.

  Hoe kan de brandweer weten dat ze 
bij een brand ook moeten uitzien voor 
de huisdieren die er wonen? In tal van 

In ons volgende huis-aan-huisblad zetten we Veilig en Vlot Kapellen in de kijker.

N-VA werkt verder aan een warmer Kapellen

OCMW ondersteunt en 
begeleidt
Voor wie niet de financiële middelen heeft om 
menswaardig te leven, kan het OCMW onder-
steuning bieden. Met wie in aanmerking komt 
voor een leefloon wordt een overeenkomst 
gesloten met daarin de rechten en plichten van 
een persoon. Zo kan gevraagd worden lessen 
Nederlands te volgen, gemeenschapsdienst 
te vervullen of een ander traject naar werk te 
volgen. 

Schulden kunnen zich in bepaalde  
situaties snel opstapelen, waardoor mensen 
door het bos de bomen niet meer zien. Het 
OCMW kan hier helpen via schuldbemidde-
ling en leert cliënten via budgetbegeleiding 
opnieuw zelf met geld omgaan. 

Ook jongeren moeten leren welke uitdagingen 
een eigen budget met zich meebrengt. Het 
OCMW nodigt alle Kapelse scholen daarom 
uit om hun laatstejaars te laten deelnemen aan 
het Inleefhuis, waar jongeren via levensechte 
situaties met geld leren omgaan.

Zorg voor senioren
Voor de kwetsbare 
senioren in onze 
gemeente bieden we 
vanuit het OCMW 
gezinszorg, aanvul-
lende thuiszorg, 
poetshulp via 
dienstencheques en 
boodschappenhulp 
aan. We helpen seni-
oren met te weinig 
middelen ook bij het regelen en financieren van hun verblijf in 
onze Kapelse woonzorgcentra. In de Ertbrandstraat hebben we 
net naast ons Dienstencentrum vijftien seniorenflats die we aan 
sociale tarieven verhuren.

Huistaakbegeleiding
Door huistaak- 
begeleiding helpt 
het OCMW ouders 
in kansarmoede 
hun kinderen te 
begeleiden in hun 
schoolcarrière. Alle 
scholen in Kapellen 
staan hiervoor in 
direct contact met 
onze projectleider. 
Tal van vrijwilligers 
gaan wekelijks op bezoek bij de kinderen thuis.

Inzetten op arbeids- 
trajectbegeleiding
Werken blijft de beste manier om uit de 
armoede te geraken. Daarom zet het OCMW 
zeer sterk in op arbeidstrajectbegeleiding. We 
leren de meer kwetsbare groepen de nodige 
werkattitudes aan en zetten hen ook aan het 
werk om hen daarna naar een reguliere job te 
begeleiden.

“Sociaal beleid is de lijm in een  
samenleving. We zetten er dan ook 
voluit op in. Zo smelten de sociale 
diensten van gemeente en OCMW 
vanaf 2019 samen in een Welzijns-
huis dat voor alle Kapellenaars 
vlot toegankelijk zal zijn. Maar ook 
vandaag doen we al heel wat. Lees 
hier een greep uit ons aanbod in 
Kapellen.” 

Valerie Van Peel,  
schepen van Sociale Zaken en OCMW-voorzitter

Huis van Het Kind
“In het Huis van het Kind kan je terecht voor al je  
opvoedingsvragen en bijhorende ondersteuning. Elk kind 
verdient immers de best mogelijke start en elke ouder 
heeft daarvoor wel eens een helpende 
hand nodig.”

Peggy Herremans, bestuurslid
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andere gemeenten 
bestaat hiervoor een 
huisdierensticker 
die aangeeft welke 
dieren in het huis 
aanwezig zijn. Een 
mooi initiatief om 
over te nemen.

  Steeds meer mensen kampen met een 
verslaving. Die maakt de toekomst 
te vaak uitzichtloos. Met het OCMW 
willen we hier in de toekomst actiever op 
inzetten. Door mensen kansen te geven, 
maar ook door hen uit te dagen om hun 
problemen aan te pakken.

  Daarnaast willen we in de toekomst ook 
meer inzetten op gemeenschapsdienst 
voor mensen die van een uitkering 
moeten leven. Voor wie niet meteen naar 
een job begeleid kan worden, is dit een 
belangrijk instrument om niet in een  
sociaal isolement terecht te komen. En 
een mooie geste naar de maatschappij.

In ons volgende huis-aan-huisblad zetten we Veilig en Vlot Kapellen in de kijker.

N-VA werkt verder aan een warmer Kapellen

Onze Dienstencentra  
’t Ertbrandje en ’t Bruggeske
Elke dag bezoeken zo’n honderd senioren onze twee 
dienstencentra voor een lekkere maaltijd aan democra-
tische prijzen. Voor wie moeilijk te been is, voorzien we 
ook dagelijks maaltijden aan huis. Maar je kan er ook 
terecht van een gezellige babbel of een drankje in onze 
cafetaria. 
Lessen Frans, Italiaans, bloemschikken, stoeldansen, 
tango, filmavonden, dansnamiddagen … Het is maar 
een greep uit het brede aanbod van onze dienstencentra. 
Wist je trouwens dat je er ook terechtkan voor een  
manicure of pedicure?
Opgeleide vrijwilligers geven in onze dienstencentra 
computerlessen voor senioren. Ook in de bib kunnen 
digibeten terecht voor zo’n opleiding.
Terecht willen senioren zo lang mogelijk thuis blijven 
wonen. Onze ergotherapeut helpt u met woonadvies uw 
huis hiervoor zo toegankelijk mogelijk te maken. 
Personen met een rolstoel kunnen een beroep doen op 
onze Handicar voor uitstappen. En voor wie moeilijk  
te been is, staan de vrijwilligers van de mindermobiel-
centrale elke dag klaar om naar tal van bestemmingen te 
rijden.

“Een kwaliteitsvol leven omringd 
met de nodige zorgen en genieten 
van de relaties, contacten en acti-
viteiten. Geef vereenzaming geen 
kans. Daar gaan wij voor.”

OCMW werkt samen  
met verenigingen
  Samen met onze buurgemeenten steunt ons 

OCMW Het Kruispunt in Kalmthout, waar  
iedereen gratis terechtkan voor psychosociale 
ondersteuning.

  Cliënten van het OCMW kun-
nen voor alle spullen voor hun 
kinderen terecht in Twinkeltje, 
een initiatief van onze buurge-
meente Kalmthout dat ouders 
in kansarmoede samenbrengt 
en van alle spulletjes en kleertjes kan voorzien. 

  In samenwerking met het OCMW organiseert de 
Welzijnsschakel Oase elke twee weken een  
voedselbedeling. En mensen in kansarmoede 
kunnen er ook terecht voor een vriendelijke babbel 
en soep.

  Samen met de vzw Doedeskaden zorgen we ervoor 
dat ook kansarme kinderen de weg naar onze 
cultuur- en sportclubs vinden. Omdat elke kind 
verdient om de wereld en zichzelf te ontdekken.

  Via de vzw Feestvarken verdeelt het OCMW 
prachtige verjaardagspakketten voor de kinderen 
van al onze cliënten. In deze pakketten vind je 
alles wat nodig is om een heus verjaardagsfeestje te 
organiseren, wat lekkers om uit te delen op school 
én een mooie cadeau voor de jarige.

“Sociaal beleid is de lijm in een  
samenleving. We zetten er dan ook 
voluit op in. Zo smelten de sociale 
diensten van gemeente en OCMW 
vanaf 2019 samen in een Welzijns-
huis dat voor alle Kapellenaars 
vlot toegankelijk zal zijn. Maar ook 
vandaag doen we al heel wat. Lees 
hier een greep uit ons aanbod in 
Kapellen.” 

Valerie Van Peel,  
schepen van Sociale Zaken en OCMW-voorzitter

  Gerd Gheysens 
gemeenteraadslid

  Gilbert Vastiau 
bestuurslidWist je dat ...

  Er in het begin van deze bestuursperiode op aandrang van Valerie Van Peel sociale tarieven ingevoerd werden 
voor de gemeentelijke kinderopvang en al onze gemeentelijke sport- en cultuuractiviteiten?

  U via onze sneeuwtelefoon een vrijwilliger uw voetpad en toegang tot het huis sneeuwvrij kan laten maken als u 
dat zelf niet meer kan?

  Het OCMW en de gemeente drie doorgangswoningen hebben voor mensen die onverwacht dakloos 
worden, bijvoorbeeld door een brand?

  De gemeente mensen die thuis voor een kind met een beperking zorgen, ondersteunt via een sociaal-
pedagogische toelage? Voor volwassen die een dergelijke hulp behoeven, is er een sociaal-
medische toelage. Mantelzorgers maken een immens verschil en dat verdient ondersteuning.”



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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
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