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Beste Kapellenaar, 

Als gemeentebestuur werken we hard aan 

een duurzamer Kapellen. 

 
We hebben deze bestuursperiode al heel 

wat stappen gezet. In dit huis-aan-huis- 

blad leest u meer daarover. 

 
Maar we willen nog een versnelling hoger 

schakelen, en wel op een financieel 

verantwoorde manier voor de gemeente 

en voor de inwoners. 

 
Ook u kunt uw steentje bijdragen aan 

een groenere gemeente. Het succes van 

duurzaamheid is namelijk afhankelijk van 

de verdere gedragsverandering van alle 

Kapellenaren. 

 
Samen gaan we voor een nog duurzamer 

Kapellen. 

 
Met vragen en opmerkingen kunt u 

steeds bij ons terecht via 

kapellen@n-va.be 

 
 
 
 

 
Vital Lambert 

Afdelingsvoorzitter 

 
 
 
 

Meer weten over 
N-VA Kapellen? 

www.n-va.be/kapellen 

N-VA Kapellen 

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

 

 

Volop inzetten op voetgangers en fietsers 

 
 
 
 
 
 
 
 

We zorgden al voor meer fietsverbindingen en trage wegen, bijvoorbeeld tussen de 

Bernard de Vadderlaan en de Fortsteenweg. Ook tussen de Uitlegger en Brasschaat 

hopen we, samen met de provincie, een fietsverbinding te kunnen realiseren, zodat 

het gebruik van de fiets aangemoedigd wordt. De fietsostrade is ook zo goed als volledig 

afgerond op ons grondgebied. 

Oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s 
De gemeente schafte al verschillende elektrische fietsen en auto’s op gas aan. Er zijn 

een aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s en we blijven daarin 

investeren. Bij de aanleg van het nieuwe Administratief Centrum (AC) zijn er oplaad- 

punten voorzien in de ondergrondse parkings. 

 

Veilig thuis in een welvarend Kapellen 

 
 
 
 
 

 
28 september 

Kippenfestijn Zaal Den Haasdam 

 
 
 
 
 

 
25 september 

Theo Francken Zaal Eskapade 
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“Als mama vind ik het belangrijk dat ook onze kinderen 

en kleinkinderen in een groene gemeente kunnen leven.” 

Nancy Van Huffelen, bestuurslid 
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Een groene omgeving voor iedereen 
 Om het groene karakter van onze woonparkgebieden te bestendigen, hebben we voor een 

aantal projecten, waaronder het Astridhof, gekozen om de bebouwing te concentreren in 

plaats van te kiezen voor een klassieke verkaveling voor villa’s, die veel meer groen zou 

doen verdwijnen. 

 Door parkeerplaatsen te bundelen, vrijwaren we meer open ruimte. Dat gebeurde al op 

de locatie van de oude lijmfabriek in Hoogboom. 

 Zowel de publieke groene ruimte als de groene ruimte in privéhanden krijgt onze aan- 

dacht. Ons kapbeleid, waarbij de noodzaak van een aanvraag centraal staat, zorgt ervoor 

dat we een van de groenste gemeenten van Vlaanderen blijven. 

 Uitgebluste oude dreven werden vernieuwd met behoud van hun landschappelijke waarde. 

 Groene daken die de gemeente actief promoot en soms zelfs oplegt, dragen bij tot een 

groenere omgeving. 
 

 

Klimaatbewuste 
gemeente met 
groene energie 
Kapellen engageert zich om haar CO

2
-uit- 

stoot met 20 procent te verminderen tegen 

2020. Verschillende acties ondersteunen 

dit engagement: een groepsaankoop 

groene stroom, een groepsaankoop 

zonnepanelen, het doven van de straat- 

verlichting tussen 23 en 6 uur, de stelsel- 

matige omschakeling naar ledverlichting, 

de vervanging van oude stookinstallaties, 

enzovoort. 

 
 Met de invoering van het aangepaste 

nachtregime voor de straatverlichting 

daalde de CO
2
-uitstoot met bijna 30 

procent. 

 We steunen de actie ‘Stroomversneller’ 

van de Vlaamse Regering om het aantal 

zonnepanelen te vermeerderen. Inwoners 

kunnen stemmen op het dak dat zij het 

meest geschikt vinden in hun gemeente 

om zonnepanelen te plaatsen. De win- 

 

 
 

naars van een wedstrijd tussen gemeenten 

krijgen van Vlaanderen een financiële 

ondersteuning om het project uit te 

voeren. De sporthal in het centrum van 

Kapellen staat momenteel in de top drie in 

de provincie. 

 Als reactie op de steeds strenger 

wordende isolatienormen hebben we de 

bouwnormen aangepast. 

 De energievoorziening in ons gemeen- 

telijk patrimonium werd geoptimaliseerd 

en bij de aanleg van het nieuwe Adminis- 

tratief Centrum streven we naar een bijna 

energieneutraal gebouw. 

Zorgen voor minder 
afval en betere 
recyclage 

 

Het beleid op het recyclagepark werd 

omgevormd naar een regime van ‘de 

vervuiler betaalt’. Groenafval mag tot 

300 kilogram nog steeds gratis afgele- 

verd worden. Vele andere categorieën 

van afval mogen nog altijd volledig gratis 

gebracht worden. De betalende fracties 

worden afgerekend per gewicht: eerlijk 

en betaalbaar. 

 
Tijdens deze bestuursperiode voerden we 

ook de gele container in. Die maakte de 

Zorgen voor een betere luchtkwaliteit 
De luchtkwaliteit is belangrijk voor ons. Vandaar onze samen- 

werking aan het wetenschappelijk onderzoek CurieuzeNeuzen. 

Voor dat onderzoek zijn er drie meetpunten in onze gemeen-  

te: aan het Administratief Centrum, het dienstencentrum ’t 

Ertbrandje in Putte en de buitenschoolse opvang ’t Egeltje in 

Hoogboom. 

ophaling van papier veel gemakkelijker 

en ordelijker. 

 
Tot slot werken we samen met Oase 

om de voedseloverschotten van de han- 

delaars onder de minder gegoeden 

te verdelen. 
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Dierenleed vermijden 
Kapellen werkt samen met het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren VOC 

Brasschaat-Kapellen, dat zich inzet voor dieren in nood. We laten ook geen wilde 

dieren meer toe op evenementen als de Dorpsdag. Er zijn al verschillende honden- 

weides, strategisch verdeeld over de gemeente. Binnenkort komt er een nieuwe 

weide in natuurgebied Het Rood. 

 
 

N-VA werkt verder aan een duurzamer Kapellen 

Er zijn altijd verbeterpunten, dat is in Kapellen niet anders. Verwacht u dus maar aan veel initiatie- 

ven. Een greep uit onze plannen voor een duurzamer Kapellen: 
 

 Het percentage restafval per Kapellenaar blijft hoog. 

Door het principe ‘de vervuiler betaalt’ ook toe te passen 

op huisvuilophaling, willen we de afvalberg verkleinen. 

 Door herbruikbare bekers te gebruiken, willen we 

het afval op evenementen reduceren. 

 We willen ‘missing links’ aanpakken, bijvoorbeeld het 

stukje fietspad aan de Heidestraat Noord, de verbinding 

van de Heidestraat Zuid naar Brasschaat. 

 De N-VA wil nagaan waar er nood is aan degelijke 

en veilige fietsstallingen en wil een uitrolplan 

opstellen. 

 Door met al onze gemeentewerkers kraanwater te drin- 

ken in plaats van flessenwater kunnen we de CO2-uit- 

stoot met 500 ton verminderen. Door onze producten bij 

de lokale handelaars te kopen, beperken we de vervuiling 

veroorzaakt door het transport. 

 We willen nauwer samenwerken met Natuurpunt om 

de natuur dichter bij u te brengen. De aanleg van 

speelbos- sen, picknickplaatsen en het openstellen van 

de natuur staan hoog op onze agenda. Ook voor 

rolstoelgebrui- kers. We willen ook een plan opstellen 

voor een groot grenspark met onze buurgemeenten. 

Daarvoor zullen 

we diervriendelijke (water)wegen en natuurcorridors in 

kaart brengen. 

 De N-VA wil een allesomvattende energieaudit van al 

onze gebouwen laten uitvoeren. Op basis daarvan kun- 

nen we per gebouw een langetermijnaanpak opstellen en 

de juiste investeringsprioriteiten vastleggen. 

 Het omschakelen naar ledverlichting vergt een zeer grote 

investering. Om sneller op ledverlichting te kunnen 

overstappen en dus ook het kosten- en milieuvoordeel te 

genieten, willen we bekijken of we via een lange- 

termijnovereenkomst met een derde partij per jaar een 

vast bedrag kunnen betalen voor de verlichting van ons 

patrimonium. 

 We willen bekijken hoe we laadpunten voor elektrische 

auto’s en fietsen optimaal kunnen spreiden. 

 De N-VA wil GAS-boetes op dierenmishandeling over- 

wegen. 

 We willen de bevoegdheid dierenwelzijn toewijzen aan 

een schepen. 

 We willen het aandeel wintervaste beplanting op 

het openbaar domein verder verhogen. 

 

  In uw volgende huis-aan-huisblad zetten we Daadkrachtig Kapellen in de kijker.  

Veilig thuis in een welvarend Kapellen www.n-va.be/kapellen 
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+€32 
per maand 

in 2018 

+€28 
per maand 

in 2018 

+€23 
per maand 

in 2018 
 
 

Meer nettoloon 
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 

Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 

taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 

Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt. 

 
Meer koopkracht 
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 

mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 

ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 

groeien en bloeien. 

 
Meer welvaart 
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 

in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 

dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 

netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 

zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven. 

 

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen 

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN 
 

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: / / 

 

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be 

Gemiddeld loon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

€ 74 
maand in 

volledige 
taxshift 

€ 102 
maand in 

volledige 
taxshift 

€ 146 
maand in 

volledige 
taxshift 
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