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gemeenteraadsverkiezingen 2018
Gezellig Kapellen

Warm Kapellen

Veilig & Vlot Kapellen

Duurzaam Kapellen

Daadkrachtig Kapellen
De lijst voor Kapellen

Zet alvast in uw agenda:

Meer weten over 
N-VA Kapellen?

 www.n-va.be/kapellen
 N-VA Kapellen
 @kapellennva

BESTE KAPELLENAAR,

Geen korte-termijndenken, maar lange-
termijndenken. Een duidelijke visie in plaats 
van ad hoc beslissingen. Dat typeert de N-VA. 
En dat is ook in Kapellen voelbaar. 

Ook wat het gemeentelijk bestuur betreft. 
Want wat moet zo’n bestuur nu eigenlijk doen? 
Als je met het geld van de mensen werkt, is 
dat de eerste vraag die je jezelf moet stellen. 
Een overheid hoeft zich echt niet met alles in te 
laten. Zaken die beter of evengoed door private 
partners kunnen worden uitgevoerd, laten we 
beter aan hen over. 

Maar als we het wel doen, moet het goed 
gebeuren: daadkrachtig, efficiënt en vooral 
ook effectief. 

En daarbij telt de stem van de burger. De 
gemeenteraad is wat ons betreft het hart 
van de democratie. Verkozenen moeten hun 
verantwoordelijkheid opnemen. Maar ze 
moeten ook luisteren. Goed bestuur is er 
immers niet enkel voor de gemeenschap, 
maar ook van de gemeenschap én door de 
gemeenschap. 

Uiteraard is ook de organisatie zelf van belang. 
De gemeente moet voor ons een transparante 
en slagkrachtige organisatie zijn, met een 
eigentijds personeelsbeleid en een nog 
sterkere focus op klantvriendelijkheid. Een 
organisatie die komaf durft te maken met 
ambtelijke doolhoven en papiermolens, maar 
die efficiënt en doeltreffend werkt en daarvoor 
geen euro te veel uitgeeft.

Kortom, de N-VA gaat voor een 
verantwoordelijk, efficiënt en klantvriendelijk 
gemeentelijk bedrijf!

Hoe? Dat leest u in deze laatste huis aan huis 
van onze reeks. Voor de verkiezingen krijgt 
u van ons nog een mooi overzicht van alle 
standpunten en 
onze kandidaten 
in de bus.

Veel groeten,

Vital LAMBERT
Voorzitter 

JAN JAMBON & THEO FRANCKEN 

25 september 2018 - start: 20.00 uur

 Zaal Eskapade - gratis inkom

 Deuren open om 19.00 uur

KIPPENFESTIJN
Opgelet: nieuwe datum! 

29 september 2018 om 18.30 uur

 Zaal Den Haasdam

 Volwassenen: €15 / Kinderen: €10

 Inschrijven door overschrijving naar 
N-VA Kapellen: 

• BE43 9796 4818 2701 

• Vermelding: “Kippenfestijn”, 
uw naam en aantal personen 
(volwassenen en kinderen)

Verantwoord besturen - p. 2 Klantvriendelijk Kapellen: ook op het net - p. 2
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Wist je dat …

... het e-loket werd uitgebreid? Zo hoef je als burger voor heel 
wat zaken niet langer de trip te maken naar de gemeente. 

Maar ook de interne werking van de administratie en de 
collegezittingen gebeuren nu digitaal. 

En onze gemeentelijke website werd een pak gebruiks-
vriendelijker gemaakt. Je vindt er meer in terug en je kan de 
site vanaf nu ook raadplegen via je smartphone of tablet.

De klant staat centraal

De gemeente moet dicht bij 
de burger staan. Ook letterlijk,  
bijvoorbeeld als de burger met 
een vraag naar de balie van het  
administratief centrum komt. 
Deze kerntaak op een klant- 
gerichte manier invullen is  
prioritair voor het huidige  
bestuur. Daarom hebben we onze

baliewerking drastisch verbeterd. Het doorverwijzen ver-
loopt gerichter, de openingsuren zijn klantvriendelijker en we  
zetten servicegericht personeel in. Ook de balies zelf kregen 
een heuse make-over. 

We werken in alles klantgerichter. Wie bijvoorbeeld een 
kapvergunning aanvraagt, krijgt van de gemeente een  
kadastraal plan van het perceel zodat hij dit niet meer zelf 
hoeft te tekenen. Alle bedrijven krijgen regelmatig een 
nieuwsbrief met nuttige informatie. Horecazaken hoeven hun 
terrasvergunning en langere openingsuren tijdens de zomer 
niet meer jaarlijks te vernieuwen. En voor bijzondere steden-
bouwkundige aanvragen is een bouwcollege in het leven 
geroepen: architecten en bouwheren kunnen in een vroeg 
stadium hun plannen met het bestuur bespreken en waar 
nodig bijsturen.

Een bestuur moet niet alles zelf willen doen. Werken met het geld van de burger, betekent dat je 
elke euro moet omdraaien. Dus moet je ook durven focussen op kerntaken als mobiliteit, veiligheid,  
onderhoud van de wegen, sociale dienstverlening, ... Daar waar het kan moeten de gemeente en het 
OCMW de regisseursrol opnemen om privé-initiatieven te laten floreren of met organisaties samen te 
werken om meer efficiëntie te bereiken. 

Zo besteedt Kapellen de vuilnisophaling uit aan IGEAN en werken we sinds deze legislatuur samen met 
de Welzijnschakel Oase om onze voedselbedeling te organiseren. De VZW Doedèskadèn werkt voor het 
OCMW dan weer tal van projecten uit om de mogelijkheden van kansarme gezinnen te versterken. Maar 
ook bijvoorbeeld voor de bouw van ons nieuwe Administratief Centrum en het nieuwe Cultuurcentrum 
op het marktplein werken we samen met de privé om een te hoge kostprijs te vermijden. We focussen 
op het resultaat en springen dus zuinig om met uw belastinggeld.

Schepenen Valerie Van Peel en Luc Devriese 

Zinvolle handhaving

De N-VA zet sterk in op rechten en plichten. Handhaving is 
essentieel in elke samenleving. Een te lakse houding zorgt 
voor frustratie bij burgers die zich wel aan de regelgeving 
houden. Handhaving mag echter nooit vervallen in het pesten 
van burgers. 

Een effectieve handhaving is niet mogelijk zonder goede  
regels. We hebben daarom het GAS-reglement volledig  
herzien, de bouwnormen aangepast aan de moderne tijd, 
een nieuw leegstandsreglement opgesteld en een nieuw  
reglement ingevoerd om verwaarlozing van percelen en  
gebouwen te kunnen aanpakken. Meer regelmatig overleg 
met de politie laat ons toe om korter op de bal te spelen.

“Door het nieuwe administratief centrum te bouwen 
bij een gunstige conjunctuur en historisch lage 
rente, moderniseren we Kapellen zonder de 
Kapellenaar hiervoor extra te laten betalen.”

Peter Vanalme, gemeenteraadslid

Een performant personeelsbeleid

Kapellen heeft in vergelijking met 
gelijkaardige gemeenten een zeer 
slanke organisatie. Dat kan omdat 
we ons toeleggen op de kerntaken 
en heel wat zaken uitbesteden die 
beter en efficiënter door derden 
kunnen uitgevoerd worden. Maar 
ook omdat we enkel deskundige 
medewerkers aanwerven, stuk 
voor stuk mensen met veel inzet. 

Die deskundigheid verzekeren we 
door veel te investeren in vorming. 
Maar al even belangrijk is de be-
drijfscultuur. Die maakt dat mensen 
graag voor Kapellen werken en dat 
is ook voelbaar voor de burger. 

Als werkgever hebben we dus veel 
aandacht voor een aangename 
werksfeer. En als bestuur willen we 
een administratie die denkt: hoe 
kan ik de burger helpen? Daarom 
tellen bij aanwerving niet alleen de  
competenties, ook attitude zetten 
we in de beoordeling mee voorop. 
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Leve de verenigingen!

Topinitiatieven uit het middenveld zoals het ondernemingsplatform Beleef! Kapellen ondersteunt 
de gemeente met veel enthousiasme. Onze verenigingen kunnen tegen democratische prijzen 
ook altijd terecht in onze lokalen en gemeente-infrastructuur. Kapellen ondersteunt er vele, van 
onze jeugdbewegingen en cultuurverenigingen tot onze sportclubs. Wel vragen we aan alle 
verenigingen en burgers om ook een eigen verantwoordelijkheid op te nemen. 

Zo onderhouden de sportclubs de eigen terreinen, maar zorgen we als gemeente in ruil wel 
voor een degelijke infrastructuur voor alle sporttakken. Denk maar aan het nieuw aangelegde 
kunstgrasveld voor de jeugdspelers van FC Capellen, de nieuwe sporthal in Putte, nieuwe 
kleedkamers bij FC Noorse, de renovatie van het zwembad en nog veel meer.

Draagvlak telt
De tweejaarlijkse wijkvergaderingen worden in Kapellen druk 
bezocht. De vragen worden massaal ingestuurd. Het bestuur 
formuleert op elke vraag een antwoord en creëert hier ook de 
ruimte voor debat. Over het nieuw project in het centrum werden 
drie overlegweken gecreëerd in ’t Bruggeske. Elke Kapellenaar 
kon daar de maquette bekijken en aan de projectontwikkelaar 
en de betrokken gemeentelijke diensten vragen stellen. Ruim 
2000 Kapellenaren kwamen langs. Een groot succes! Ook de 
adviesraden komen zeer regelmatig bijeen in Kapellen. En niet 
in het minst is de aanspreekbaarheid van de schepenen groot. 

Natuurlijk hebben ook onze kinderen een belangrijke stem in 
Kapellen. Via de jaarlijkse kindergemeenteraad gaan leerlingen 
uit het vijfde leerjaar letterlijk in debat met het college en de 
gemeenteraad. En daar komen telkens weer heel wat creatieve 
ideeën uit! 

Denk op lange termijn en durf veranderen
Met het prachtige nieuwe 
ontwikkelingsproject in het 
centrum met daarin een nieuw 
cultureel centrum met polyvalente 
zaal, een nieuw dienstencentrum, 
een administratief centrum, 
assistentiewoningen en een 
nieuwe open ruimte, maken we het 
centrum van Kapellen luchtiger, 
mooier en bereikbaarder. 

We houden het niet bij dromen, we 
doen het ook. Over de legislaturen 
heen. Dat is toekomstvisie. In 
Putte komen we tegemoet aan de 
vraag van de lokale ondernemers 

voor een extra parkeerterrein. De  
jeugd bieden we een heel nieuw 
speelplein aan op het terrein aan 
’t Kooike. 

Maar ook de integratie van het 
OCMW in de gemeente daagt 
onze lange termijn visie op sociaal 
beleid uit. We gaan voluit voor de 
creatie van een heus Welzijnshuis 
en durven daarbij ons lokaal 
sociaal beleid opnieuw in vraag 
stellen om nadien een nog 
betere dienstverlening te kunnen 
aanbieden.

N-VA voor een daadkrachtig Kapellen
Er zijn altijd verbeterpunten, dat is Kapellen niet anders. Verwacht u dus maar aan veel initiatieven. Een greep 
uit onze plannen voor een daadkrachtig bestuur van Kapellen:

  We koppelen aan de wijkvergaderingen ook een 
daadwerkelijk wijkplan dat we nadien transparant 
uitvoeren. Zo wordt elke wijk gehoord.

  We laten mensen in kansarmoede via participatie- 
groepen mee het beleid toetsen aan de werkelijkheid.

  We houden onze belastingen laag en zetten blijvend in op  
efficiëntie.

  We maken een duidelijk masterplan voor het centrum en  
Putte met aandacht voor ruimtelijke ordening, 
beeldkwaliteit, mobiliteit (incl. parkeerbeleid), horeca 
en detailhandel.

  We stellen een duurzaamheidsmanager aan die er bij elke  
investering op toeziet dat het project duurzaam en milieu- 
bewust is, er geen verspillingen zijn of nutteloze uitgaven  
worden gedaan.

  Naast de kindergemeenteraad willen we ook een tiener- 
gemeenteraad invoeren zodat ook zij een stem krijgen 
in het beleid.

  We zetten in op het structureel onderhouden 
van gebouwen en wegen en rollen hiervoor een 
langetermijnplan uit. Meer duurzame infrastructuur en 
zo weinig mogelijk oplapwerken, ook in Kapellenbos.

  Om het zwerfvuil in onze gemeente tegen te gaan en 
tegelijk onze jeugdbewegingen te kunnen ondersteunen, 
bekijken we hoe de gemeente onze jeugdbewegingen 
kan belonen bij de opkuis van zwerfvuil.

   Nu we bestaande reglementen hebben vernieuwd en 
nieuwe hebben ingevoerd, moeten we in een volgende 
periode de handhaving effectiever en transparanter 
toepassen.

In een volgend huis-aan-huisblad zetten we onze lijst in de kijker.



DINSDAG
25 september 2018

Start: 20.00 uur
Inkom : gratis

Uw kans op een boeiende avond 
met deze twee toppers!

JAN JAMBON & THEO FRANCKEN

EEN ORGANISATIE VAN :

•  N-VA Brasschaat
•  N-VA Kalmthout
•  N-VA Kapellen
•  N-VA Stabroek

Zaal Eskapade I Kapelsestraat 233 I 2950 Kapellen
Deuren open om 19.00 uur


