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Financieel
Beleid

Open Vld bestuurt sinds 1983 de gemeente Kapellen. Een gezond en evenwichtig financieel beleid is altijd
belangrijk geweest. En dat willen we behouden. Plannen heeft dus enkel zin als het geld er is. Meer nog, elke
euro twee maal omdraaien voor hij wordt uitgegeven. Besturen als een goede huisvader/moeder, heet dat.
Het is dus dankzij Open Vld dat onze gemeente reeds jaren aan zijn burgers een maximale dienstverlening
aanbiedt tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Kapellen is inderdaad een financieel gezonde gemeente met
een uiterst vriendelijk fiscaal klimaat, dankzij een strikte budgetcontrole, weloverwogen investeringen en
een goede meerjarenplanning.

Lage fiscale druk
Kapellen behoort sinds jaren tot de top vijf van gemeenten in Vlaanderen met een lage fiscale druk. Concreet betekent dit 5%
aanvullende personenbelasting en 700 opcentiemen onroerende voorheffing. De afwezigheid van bedrijfsbelastingen en taksen,
die verlammend op de middenstand werken, spelen daar een grote rol in. Open Vld wil dit gunstige fiscale klimaat behouden.

Jacobuscheque
In 1999 werd onder impuls van Open Vld de Jacobuscheque ingevoerd. Elk jaar ontvangt de Kapellenaar 15 cheques van 1 euro.
Hiermee kan binnen het verenigingsleven en de gemeentelijke dienstverlening betaald worden. Deze alternatieve lastenverlaging is
uniek in Vlaanderen, maar we zijn nog steeds op zoek naar manieren om het gebruik van de Jacobuscheque te verbeteren.

Financiële uitdagingen
In de komende jaren staan de Vlaamse gemeenten voor heel wat financiële uitdagingen. We vermoeden dat de inkomsten- en
uitgaven stroom gevoelig zullen wijzigen. Deze trend is trouwens de voorbije jaren al ingezet. Zo daalden de inkomsten van
gemeenten door de vrijmaking van de energiemarkt en werd het verlies slechts gedeeltelijk of niet gecompenseerd door de hogere
overheden. Hier komt geen verandering in. Bijkomende uitdagingen zijn o.a. de tweede pensioenpijler voor het gemeentepersoneel,
de OCMW dotaties, politie- en brandweerhervormingen, allen waarschijnlijk met financiële meerkosten. Daarbij komt nog dat
de gemeenten ongetwijfeld de gevolgen van de Europese economische en financiële crisis in hun basisbelastingen gaan voelen.
Mogelijk verminderen ook de inkomsten afkomstig van hogere overheden door de Europese verplichte besparingsoperaties. Ook
een gemeentebestuur dient hiermee rekening te houden. Het beleid dient de nodige soepelheid te vertonen om snel in te spelen op
de komende financiële uitdagingen. Daar waar inkomsten wegvallen, vermindert de beleidsvrije ruimte waardoor we voorzichtig
moeten besturen en op tijd ingrijpen. Retributies en contant belastingen zijn laag in Kapellen. Hiermee willen we burgers bewust
maken van die specifieke dienstverlening. Een evaluatie en actualisatie dringt zich op.

Samengevat gaan we er voor om:
• De basisbelastingen in Kapellen niet verhogen. Met 5%
personenbelasting en 700 opcentiemen zullen we bij de
goedkoopste gemeenten van Vlaanderen blijven.
• De Jacobuscheque te behouden echter met een mogelijke
rationalisering van het toepassingsgebied.

• Een voorzichtig en financieel beleid te voeren met de
bedoeling om accuraat op de financiële uitdagingen te
kunnen inspelen.
• Retributies en contantbelastingen op hun werking te
evalueren en te rationaliseren.
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SPORT
De waarde van sport mag niet onderschat worden. Sporten draagt immers (preventief) bij tot de
lichamelijke en geestelijke gezondheid en levenskwaliteit van burgers. Het is bovendien een belangrijke
leerschool voor maatschappelijke en sociale vaardigheden. Sporten leert je ook fair play, solidariteit,
teamspirit, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, engagement en sociale integratie. Gezien al deze
positieve aspecten is het niet verwonderlijk dat Open Vld Kapellen sport ook in de komende 6 jaar hoog
op de agenda zet.

Kwaliteitsvolle infrastructuur creëren en beheren
Het voorbije decennium investeerde Open Vld Kapellen sterk in sportinfrastructuur. Na de nieuwe atletiekpiste, de renovatie van
het zwembad en de aanleg van de sportvelden aan de Kapelsestraat, renoveerde Kapellen ook de sporthal en kleedkamers. Boven
dien creëerde we de sportsite Putte en startten de aanleg van bijhorende de sporthal. De schoolsporthallen werden maximaal ingezet
in het gemeentelijk sportbeleid, al dan niet onder gemeentelijke beheer. Ook de provincie ondersteunde deze visie onder liberale
impuls en plande een bovenlokale gymhal voor de clubs uit de regio.
Open Vld Kapellen wil deze inspanningen de komende legislatuur verderzetten met de renovatie van de sportdienst, de afwerking
van de Putse sporthal, de aanleg van een Finse piste en kunstgrasvelden voor buitensporten. Bovendien zullen de vervallen loodsen
op de site van het Fortje worden vervangen door een gloednieuwe bovenlokale gymhal die tegemoetkomt aan de noden van de
Acrovereniging, één van de grootste en meest succesvolle Kapelse sportclubs.
Al deze nieuwe initiatieven spelen in de kaart van de sportende Kapellenaren. Maar om ze optimaal te benutten zal er ook werk
gemaakt worden van nieuwe bezettingsroosters en flexibele ondersteuning van de sportdienst.
Voor zover clubs wensen te investeren in exclusieve accommodatie, kan de gemeente ondersteunend werken in de vorm van
gedeeltelijke financiering. De clubs die gebruik maken van zo’n exclusieve infrastructuur dienen zelf ook het nodige initiatief en de
(financiële) verantwoordelijkheid aan de dag te leggen.

Samen een legislatuurvisie ontwikkelen
Open Vld Kapellen wil zoals in 2007 aan de tafel zitten met alle sportclubs om zicht te krijgen op hun noden en verwachtingen.
Enkel zo kunnen we de ondersteuning naar deze belangrijke sportpartners optimaliseren.
De infrastructuursubsidie voor grotere aankopen heeft de voorbije jaren zijn nut meer dan bewezen en zal daarom nog meer in de
kijker gezet worden. Maar ook qua opleiding, infrastructuur, aantrekken van kwalitatieve vrijwilligers en financiering wil Open
Vld Kapellen graag helpen. De sportraad blijft hét instrument bij uitstek om vanuit het gemeentebestuur een dialoog tot stand te
brengen.

SPORT 3

Sportpromotie
Het Kapelse gemeentebestuur wil een actieve sportpromotie voeren om het aantal sportende Kapellenaren en hun sportfrequentie
te verhogen. Het sportaanbod voor niet-georganiseerde Kapellen moet verder vernieuwd worden. Bovendien zal het uurrooster van
één van de belangrijkste sportinfrastructuren van onze gemeente, het zwembad, aangepast worden. We zullen ook nagaan of bovenlokale sportevenementen in onze gemeente kunnen plaatsvinden en de plaatselijke topsporters een wervende rol kunnen spelen.

Samengevat gaan we voor:
• De afwerking van een sporthal te Putte
• De aanleg van een Finse piste
• Het opstellen van een meerjarenplan voor
kunstgrasvelden voor buitensporten
• Een gloednieuwe bovenlokale gymhal op de site
van het Fortje
• Ondersteuning van infrastructuur van de clubs in
combinatie met inbreng van de verenigingen zelf

• Het opstellen van nieuwe bezettingsroosters voor
de sportinfrastructuur naar aanleiding van de
ingebruikname van nieuwe accommodatie in Putte en
aan het Fortje
• Een actieve sportpromotie om het aantal sportende
Kapellenaren en hun sportfrequentie te verhogen

SPORT 4

OPENBARE
WERKEN

De gemeente dient ervoor te zorgen dat het geheel aan gemeentelijke wegeninfrastructuur up-to-date blijft.
Het permanente onderhoud en de modernisering van het gemeentelijk patrimonium is dan
uiteraard belangrijk.
Alle communicatie en interactie over grote infrastructuurwerken met de betrokken inwoners werd de
afgelopen jaren fel verbeterd en uitgebreid. Mogelijk kunnen in de toekomst de inwoners reeds van bij de
opmaak van een voorontwerp betrokken worden via de organisatie van een hoorzitting.

Publieke ruimte
De publieke ruimte of het ‘openbaar domein’ bepaalt mee de sfeer in onze gemeente. Heel wat elementen zijn hiervoor belangrijk;
de inrichting van straten en pleinen, maar ook de gebruikte materialen, aandacht voor groenvoorziening, bouwhoogten, … Het
gaat zelfs nog verder: de juiste plaatsing van zitbanken, de inrichting van belevingsplaatsen. En we mogen ook de zorg voor toe
gankelijkheid en bruikbaarheid van de publieke ruimte voor mensen met een beperking niet vergeten.
Trage wegen dienen waar mogelijk terug in gebruik genomen te worden. Diverse ‘doorsteken’ in het centrum van de gemeente
maken het centrum beter en zorgen voor een meer aangename mobiliteit.

Infrastructuur voor de zwakke weggebruiker
De gemeente Kapellen beschikt over een verzorgd voetpadennetwerk en meer dan 39 km fietspaden. Na een grondige inventaris,
wordt een meerjarenplan opgesteld voor de aanleg en heraanleg van de voet- en fietspaden.
Met de realisatie van de fiets-o-strade, deel van de Kon. Albertlei & L. Bevernagestraat, wordt de verbinding naar Ekeren aangelegd
(vanuit het Klein Heiken, richting Vloeiende en de verder naast de spoorlijn). Op dat ogenblik zal de gemeente Kapellen op haar
grondgebied, mee gefinancierd door de provincie Antwerpen, een volwaardig snelfietspad hebben gerealiseerd (deel van de fiets-ostrade Luchtbal-Essen).
Open Vld wenst bijzondere aandacht voor de missing-links van het Kapelse fietspadennetwerk:
het eerste deel van de Heidestraat-Noord;
de verlenging van het fietspad van de Heidestraat-Zuid en de Oude Galgenstraat (ter hoogte van het fort van Ertbrand);
de Klinkaardstraat
verbinding Heidestraat-Zuid met Brasschaat
De hernieuwing en/of verbreding van de fietspaden Heidestraat-Noord; Hoogboomsteenweg (voorbij kerk richting Brasschaat) en
Koningin Astridlaan werd gepland.

Wegen- en rio-infrastructuur
Afgelopen jaren werden enorme inspanningen geleverd op het vlak van afvalwaterafvoer. De rioleringsgraad werd aanzienlijk verhoogd: het Strategisch Plan Afwatering Kapellenbos (SPAK) heeft zijn doelstellingen niet gemist. Met de eerste fase (Kapellenbos
West) werd tot ieders tevredenheid een systeem van persleidingen in combinatie met een volwaardig grachtenstelsel aangelegd. Er
werden in deze fase 12.5 km leidingen geplaatst en 165 pompputten; goed voor 580 huisaansluitingen.
De tweede fase (Kapellenbos Oost) werd opgedeeld in 3 delen. Momenteel is het gedeelte tussen de spoorlijn; Kalmthoutststeenweg en Prinses Elisabethlei in uitvoering. Nadien volgt het deel tussen de Kalmthoutsesteenweg tot aan de Polberglei/Hazenlei.
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Na de realisatie van de tunnel onder de spoorlijn, werd de as Antwerpsesteenweg-Dorpsstraat-Kapelsestraat verder vernieuwd. Een
aangepast wegdek, verzorgde en groene middenbermen, brede fietspaden, parkeerstroken en veilige voetpaden werden aangelegd.
In Putte-Kapellen wil Open Vld een oplossing aandienen in samenwerking met privé-eigenaars voor de creatie van bijkomende
parkeerplaatsen in de omgeving van de kerk.

Gebouwenbeheer
In het kader van een betere dienstverlening wordt voor de huidige muziekacademie en het huidig Administratief Centrum
(A.C.) een betere en meer aangepaste locatie gezocht. Momenteel bestuderen we de mogelijkheden om het zogenaamde
Belgacom-gebouw (gelegen achter huidig A.C. & in gemeente-eigendom) om te bouwen tot een hedendaagse muziekacademie
met voldoende lokalen voor een degelijke opleiding voor alle cursisten. Een vraag naar ontwerpers wordt gelanceerd via de ‘open
oproep’ van de Vlaamse Bouwmeester.
De Vlaamse Bouwmeester werd ook ingeschakeld om de bouw van een nieuw Administratief Centrum te ontwerpen: in de kern
van de gemeente, op de site ’t Bruggeske (huidige muziekacademie en OCMW-dienstencentrum). Het maakt de volledige inte
gratie van gemeentelijke en OCMW diensten mogelijk en zo krijgt het begrip ‘Sociaal Huis’ naast een fysische,
ook een inhoudelijke invulling. 
Tevens kan het OCMW-dienstencentrum, dat een stijgend aantal bezoekers kent, gemoderniseerd worden.
Open Vld wil dat Kapellen zorgt voor bijkomende infrastructuur om al haar inwoners op een optimale wijze te laten sporten. In
Putte-Kapellen wordt de bouw van een sporthal aangevat. De gemeente heeft inmiddels verschillende gronden aangekocht, zodat
een echte sportcluster kan uitgebouwd worden.
De site van het militaire Fort van Kapellen te Hoogboom zal kortelings door de gemeente aangekocht worden. Plannen voor de
bouw van een aantal sociale woningen zullen uitgewerkt worden, na de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor dit
domein, dat ca. 19 ha. groot is.
Op de site zal ook een specifieke, bovenlokale gymhal ingepland worden. Deze gymhal zal gefinancierd worden door de provincie
Antwerpen en zal trainingsfaciliteiten bieden voor de clubs van acrobatische en ritmische gymnastiek, tumbling en trampoline. Zo
komen uren vrij voor andere clubs in de sporthal van Kapellen-centrum en die van Hoogboom.
Goede buitenschoolse kinderopvang werd de voorbije jaren gestimuleerd, o.a. door de lokalen aan te passen aan de normen van
Kind & Gezin. Alle kinderen worden nu opgevangen in aangepaste, verzorgde en vlakbij de school gelegen lokalen in Putte-Kapellen, Kapellen-centrum, Zilverenhoek en Hoogboom.
De scholen van Hoogboom en Zilverenhoek hebben veel leerlingen. Daarom wordt de mogelijkheid bestudeerd om in één locatie
de buitenschoolse opvang te organiseren.
Speerpunten van het beleid zullen zijn:
• Specifieke aandacht voor de inrichting van publieke
ruimten.
• Bijzondere aandacht aan de uitbouw van het
fietspadennetwerk. De volgende bestuursperiode wordt
gestreefd naar de aanleg van bijkomend 7 km aan
fietspaden.
• Om belangrijke afwateringswerken verder in
uitvoering te brengen en zo de totale rioleringsgraad van
Kapellen te verhogen tot boven de 90%. Het einddoel is
alle woningen van een rioleringsaansluiting te voorzien.

• De creatie van bijkomende parkeerplaatsen in de
omgeving van de kerk te Putte.
• De bouw van een administratief centrum waar de
dienstverlening optimaal zal worden georganiseerd met
een vlotte doorverwijzing en maximale toegankelijkheid
voor alle baliediensten waarbij een maximale privacy
wordt gewaarborgd.
• Een aangepaste locatie voor de buitenschoolse opvang
in wijk Zilverenhoek.
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MILIEU
EN GROEN
Milieu
De permanente aandacht voor netheid in het straatbeeld blijft prioritair. Bijkomende sensibiliseringsacties zullen de inwoners
wijzen op de grote kost van de dagelijkse veegbeurten en andere opkuisbezigheden. Tegen het achterlaten van zwerfvuil zal via de
Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) streng opgetreden worden.
Kapellen wil de afvalberg verder verkleinen. Het principe “de vervuiler betaalt” blijft voorop staan. Het afvalophalingssysteem
werd verbeterd, waar nu ook winkeliers en zelfstandigen gebruik van kunnen maken. Ook voor de ophaling en wegbrengen van
grofvuil werd een optimale regeling uitgewerkt.
Het Kapelse containerpark kent jaarlijks meer dan 30.000 bezoekers. Enkele cijfers: er wordt maar liefst 1,2 ton steenpuin, bijna
500.000 kg oud hout en 340.000 kg papier aangeleverd. De afvoer van verhakseld materiaal is goed voor 828.550 kg.
Toch is een verdere specialisering nodig, want de normen op het vlak van inzameling en verwerking worden vaak verbeterd.

Groen
Het gemeentepark zal verder worden gerenoveerd. Na de enorme verbetering van de kwaliteit van het vijverwater, zal aandacht
gaan naar de studie over de (her)aanleg van wandel- en fietspaden.
We denken ook aan de aanleg van een cultuurplein, een meer centrale toegang tot het gemeentepark en technische voorzieningen
voor transport en logistiek bij evenementen.
De aanplanting van een geboortebos zal bestudeerd worden.
De bladkorven zullen enkel gebruikt worden om de bladeren van de straatbomen te verzamelen. De bladeren van tuinbomen kunnen best in de composthoop of naar het containerpark. Maar omdat Kapellen mee deel uitmaakt van een bovengemeentelijk containerpark, zal onderzocht worden of in de toekomst de afgevallen bladeren gratis kunnen worden afgeleverd op het containerpark.
Het bebloemingsplan wordt geëvalueerd en er wordt nagegaan waar “vast” groen kan aangeplant worden.
Samengevat voorzien we:
• Dat het principe “de vervuiler betaalt” maximaal
verankerd wordt in de tarieven en reglementen voor
de ophaling van rest- en groenafval. De afvalberg per
inwoner dient te worden gereduceerd naar maximaal 120
kg per inwoner.
• De renovatie en herinrichting van het gemeentepark.
• De instap door de gemeente Kapellen in het systeem
van een bovenlokaal containerpark. Hierdoor worden de
tarieven uniform met de omliggende gemeenten.

• Dat het containerpark grondig wordt gesaneerd en
gereorganiseerd.
• Een beleid dat ijvert voor een groen Kapellen. Voor het
aanplanten en grondig onderhoud van bloemperken, het
plaatsen van bloemzuilen en het deskundig onderhoud
van de bermen, worden voldoende financiële middelen
voorzien.
• Dat regelgevingen beperkt blijven indien mogelijk.
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onderwijs

Kapellen heeft een goed uitgebouwd onderwijsnet. In alle wijken wordt basisonderwijs verstrekt, aan
gevuld met heel wat mogelijkheden op het vlak van secundair onderwijs in het centrum. Gezien dit goed
en uitgebreid aanbod, dient de gemeente zich te beperken tot het verschaffen van basisonderwijs in
Hoogboom. Ook het onderwijsaanbod voor volwassenen is flink uitgebreid. Open Vld wil dat de gemeente
het onderwijs van welke aard ook verder uitbouwt en ondersteunt op alle mogelijke vlakken en binnen de
budgettaire mogelijkheden.

Gemeentelijk onderwijs: de Platanen
De wijze waarop kinderen zich ontwikkelen is van het grootste belang en bepaalt onze toekomst. Elk kind verdient daarom apart
aandacht en opvolging, naast een klas- en jaaroverschrijdende werking.
Het gemeentebestuur investeerde de voorbije jaren fors in de gemeentelijke lagere school “De Platanen”. Het goed onderhoud van
de accommodatie met zeer ruime en kindvriendelijke klaslokalen blijft van belang in de volgende legislatuur. Tevens werd elke
klas uitgerust met smartboards om onderwijs, aangepast aan de nieuwe noden van de maatschappij mogelijk te maken. Zo worden
kinderen het best voorbereid op hun leven als volwassene. Open Vld wil dat de gemeente Kapellen deze inspanning op het vlak van
ICT-mogelijkheden verder volhoudt, uiteraard binnen de budgettaire mogelijkheden.

De samenwerking tussen de gemeenten en de scholen
De gemeente faciliteert onderwijs op alle beleidsvlakken en moet dit voor Open Vld blijven doen. Zo organiseert de gemeente
Kapellen netoverschrijdende diensten zoals buitenschoolse kinderopvang (BKO) en coördineert ze allerlei educatieve projecten.
Ook infrastructuur zoals het gemeentelijke zwembad, de atletiekpiste en andere sportvelden zijn beschikbaar voor alle scholen.
Specifieke dienstverlening zoals de schoolprogrammatie van het cultuurcentrum en de sportmanifestaties (zwemmarathon,
scholencross) van de sportdienst, moeten door de gemeente blijvend aangeboden worden. En daar waar mogelijk zelfs uitbreiden.
De scholen zelf mogen echter niet ontslagen worden van een eigen verantwoordelijkheid binnen deze evenementen.

Volwassenonderwijs
Er zijn heel wat onderwijsprojecten voor volwassenen. Het gemeentebestuur dient op dit vlak het overzicht te behouden en daar
waar nodig te coördineren en te faciliteren. Zo zijn sinds kort CBE Noord-Antwerpen (Basiseducatie), die zich voornamelijk richten tot laaggeschoolden, en CVO Ivoran, secundair volwassenonderwijs, gehuisvest in de gebouwen van de vroegere basisschool,
gelegen aan de Kazerneweg.

Kunstonderwijs
Het kunstonderwijs Sint-Lucas prachtige zal nieuwe ateliers krijgen op de zolder van de nieuwe lagere school. Met een samenwerkingsprotocol en een nieuwe huurovereenkomst verzekerde de gemeente de aanwezigheid van het kunstonderwijs in Kapellen!
Samen met de computer-, de kunst- en de persoonlijkheidscursussen van het OCMW en het cultuurcentrum, is dit een zeer ruim
aanbod binnen onze gemeente.
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Muziekonderwijs
De “Academie voor Muziek en Woord” is al jaren een vaste waarde in Kapellen. Jong en oud krijgen er de kans hun creatieve
talenten ten volle te ontwikkelen. Meer dan vierhonderd Kapellenaren maken er gebruik van. Daardoor wordt de huidige locatie,
gelegen aan de Hoevensebaan, te krap.
De voormalige gemeenteschool, verbouwd tot bibliotheek en nadien tot muziekacademie, was niet meer geschikt als locatie voor
het muziekonderwijs. Daarom gingen we op zoek naar een nieuwe locatie, zowel voor woord als muziek. Verscheidene mogelijk
heden werden vergeleken. Uiteindelijk blijkt het voormalige Belgacomgebouw, gelegen aan de Antwerpsesteenweg, met zijn circa
3.000 m² een perfecte locatie te zijn voor de academie. Zowel de cursussen gegeven in Kapellen – centrum als in Hoogboom, kunnen nu er samengebracht worden. Een échte architectuurwedstrijd met de Vlaamse Bouwmeester zal ervoor zorgen dat de verbouw
ing gebeurt volgens de regels van de kunst! Zowel voor voetgangers, fietsers als gebruikers van het openbaar vervoer wordt dit een
uitstekend bereikbare academie voor de toekomst.
Samengevat gaan we voor een beleid waarbij:

• De gemeente Kapellen faciliterend blijft werken ten
aanzien van alle scholen en onderwijsinstellingen.
Gemeentelijke (sport)infrastructuur, educatieve
projecten, buitenschoolse kinderopvang en specifieke
dienstverlening worden aan alle onderwijsinstellingen
aangeboden.
• De gemeente haar inspanningen op het vlak van ICTinfrastructuur verder uitbouwt in het licht van een
modern en vooruitstrevend gemeentelijk basisonderwijs.

• De optimale huisvesting van de gemeentelijke
muziekacademie in het gebouw aan de
Antwerpsesteenweg nr.146 wordt mogelijk gemaakt.
• Onderzoek wordt gedaan naar de hervorming van
het kunstonderwijs dit in functie van nieuwe decretale
bepalingen.
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TOERISME

Kapellen behoort tot de groene gordel ten noorden van Antwerpen. Het heeft heel wat te bieden. Onze
gemeente is gelegen in een regio waar je tot rust kan komen in het groen. Daarom moet Kapellen deel
blijven uitmaken van de intergemeentelijke organisatie ‘Noordertuin’: een toeristische samenwerking
tussen verscheidene gemeenten en Toerisme Provincie Antwerpen.
Hierdoor kan schaalvergrotend gewerkt worden en kunnen we alle initiatieven op elkaar afstemmen. Zo
kan de nadruk gelegd worden op onze regionale troeven, zoals mooie natuurparken, uitgestrekte fiets- en
wandelroutes, gelegen op een boogscheut van Antwerpen en Nederland. En de goed uitgebouwde horeca
en uitmuntende mogelijkheden tot overnachten zijn een extra troef. De plannen voor de aankoop van het
fort van Kapellen en het uitgestrekte groene domein er rond, het gebruiken van de oude militaire spoorlijn naar Brasschaat voor toeristische doeleinden (railbikes), passen allemaal perfect in dit regionaal
beleid.
Maar de gemeente moet haar toeristische beleid verder uitbouwen en vormgeven. De voorbije jaren werd
binnen de gemeentelijke administratie de dienst LET (Locale Economie, Evenementen en Toerisme)
opgericht. Deze dienst dient samen met Toerisme Kapellen, een werkgroep van vrijwilligers, beleids
ondersteunend te werken. Samen creëerden ze een Kapelse ansichtkaart, een toeristische kaart en zorgen
ze voor de promotie van Kapelse producten, enz.
Jaarlijks zal verder een toeristisch programma worden opgemaakt. Hierin zal de promotie van Kapellen
centraal staan. Zo kunnen dagprogramma’s gepromoot worden met het nieuwe erfgoedcentrum (oude
Hoeve Van Paesschen) waarin de astronomische klok Smolders een nieuw onderkomen heeft gekregen.
Zonder andere toeristische troeven van Kapellen over het hoofd te zien. Ook het terugverdieneffect voor
de middenstand en andere Kapellenaren is hierbij van het grootste belang.
Open Vld stelt voor dat tijdens de periode
2013-2018:
• Kapellen verder werkt in het kader van de regionale
toeristische samenwerking, zoals de Noordertuin.
De mogelijke aankoop van het uitgestrekte groene
domein rond Fort van Kapellen, alsmede de in gebruik
name van de oude militaire spoorlijn naar Brasschaat
voor toeristische doeleinden (railbikes), passen in een
strategie, waarin onze gemeente en de regio gepromoot
worden.

• Jaarlijks een toeristisch programma wordt opgemaakt
met een eigen toeristische productontwikkeling, waarbij
de promotie van Kapellen centraal staat.
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RUIMTELIJKE
ORDENING EN WONEN
Ruimtelijke Ordening
Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van onze gemeente. Hoe creëren we aangename locaties om te wonen, te
werken en te verblijven ?

Het gemeentelijk plannings- en vergunningenbeleid
Sinds september 2009 werd de gemeente Kapellen ontvoogd, wat wil zeggen dat de meeste bouwvergunningen door de gemeente
zelf kunnen afgeleverd worden. Dit gebeurt binnen de wettelijke termijnen van 75 of 105 dagen (met openbaar onderzoek).
De nieuwe gemeentelijke bouwverordening zorgt voor maximale administratieve vereenvoudiging en zal als leidraad dienen bij het
afleveren van stedenbouwkundige vergunningen.
Een volgende stap in de verbetering van de afhandeling van bouwaanvragen is de digitale bouwvergunning. Open Vld wil dat de
gemeente Kapellen, net zoals bij de ontvoogding, hier ook een voortrekkersrol speelt. Maximale informatieverstrekking met een
aangepaste locatie voor het bespreken van dossiers is een topprioriteit.
Een partiële of volledige herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van de gemeente Kapellen is noodzakelijk om geschikte locaties voor de functies wonen, werken (maximale benutting van bedrijventerreinen) en ontspanning (recreatie) te
duiden. De site van het Fortje van Kapellen is een nieuwe, bijkomende zone voor onze gemeente (ca. 19 ha).

Wonen
Op het vlak van wonen kreeg de gemeente via het nieuwe grond- en pandendecreet belangrijke nieuwe taken toebedeeld.
De voornaamste opdracht is om, tegen 2020, circa 160 sociale woningen, zowel huur als koop, bij te bouwen. Om dit sociaal objectief te bereiken, werd reeds gestart met verschillende initiatieven. Zo worden alle projecten die hiervoor in aanmerking komen,
voorgelegd aan het “Lokaal Woonoverleg”. Hierin zijn vertegenwoordigers van de verschillende huisvestingsmaatschappijen, het
agentschap Wonen en de gemeente aanwezig.
Meer dan 100 woningen zijn inmiddels in programmatie. Daarbij denken we aan de ontwikkeling van de weide aan het kruispunt
van de Klinkaardstraat met de Ertbrandstraat, het Fort van Kapellen, aan de Fortsteenweg, en een nieuwbouw aan de Hoogboomsteenweg, op de site van de voormalige lagere school De Platanen.
Binnen de voorgestelde projecten wordt bijzondere aandacht besteed aan specifieke doelgroepen. Zo blijkt uit de wachtlijsten voor
een sociale woning, dat meer dan 50% bestaat uit alleenstaanden of één-oudergezinnen.
Om de Kapellenaar voorrang te geven bij het toekennen van een sociale woning, kan de gemeente een lokaal toewijzingsbesluit
opstellen. Momenteel bestaat dit al op het niveau van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Open Vld ondersteunt dit idee.
Om betaalbaar wonen mogelijk te maken, zal onderhandeld worden met verkavelaars om waar mogelijk kleinere, betaalbare percelen te creëren. De ontwikkeling van de verkaveling aan de Bloemenlaan is hier een mooi voorbeeld van.
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>
Maar ook aan “andere” woonvormen zoals zorgwonen, levenslang en aangepast wonen, moet gedacht worden.
In onze winkelstraten zullen we erover waken dat bij nieuwbouw, de gelijkvloerse verdieping steeds als handelszaak
behouden blijft.
Kortom, voor Open Vld mag Kapellen haar verantwoordelijkheid om een voldoende aantal sociale woningen te realiseren tegen
2020 niet ontlopen. Integendeel, het is een meer dan behartingswaardige uitdaging waarvoor we volop willen gaan, in samenwerking met de huisvestingsmaatschappijen en de privé-sector.
De verschillende wijken in onze gemeente moeten hun eigenheid blijven bewaren. In de wijk Hoogboom moet het groene karakter
maximaal behouden blijven; enkel in de kern is verdichting mogelijk.
In Kapellenbos wordt de gemiddelde perceelsgrootte behouden om de ecologische waarde van de omgeving te behouden. In functie
van het groene karakter is de minimum kavelgrootte 5000 m² voor Kapellenbos Oost en 3000 m² de minimale perceelsoppervlakte
voor Kapellenbos West.
Naast ruimte voor wonen en werken, dient voldoende ruimte voor recreatie te worden voorzien. Een aantal planologische initiatieven zullen genomen worden, zodat er zeker rekening mee wordt gehouden.
De antitankgracht en de diverse groendomeinen van ANB (Uitlegger; Mastenbos) maken van Kapellen een groene gemeente. Het
creëren van ruimte om te fietsen of te wandelen langsheen de antitankgracht kan enkel met respect voor de eigendom van privéeigenaars. Het consensustracé biedt hiertoe de nodige garanties.
Samengevat gaan we voor een beleid waarin:
• Open Vld Kapellen streeft naar een optimalisatie
bij het afleveren van bouwvergunningen door middel
van de toepassing van een gemeentelijke bouwcode, de
invoering van een digitale vergunning en de opmaak van
een aangepast Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.
• Door het herstructureren en optimaliseren de huidige
bedrijventerreinen (3 KMO-zones) maximaal benut
worden.
• Voorzien wordt in een lokaal toewijzingsbesluit voor
sociale woningen, zodat de Kapelse burger en zijn/haar
kinderen betaalbaar in eigen gemeente kunnen blijven
wonen.
• Om betaalbaar wonen mogelijk te maken, zal
onderhandeld worden met verkavelaars om waar
mogelijk kleinere, betaalbare percelen te creëren.
• Gestreefd wordt naar het bijbouwen van 160 sociale
woningen.
• Via grondige studie en inventarisatie het woonaanbod
in Kapellen in kaart wordt gebracht. Een duidelijke visie
op het woonbeleid wordt uitgewerkt. De implementatie
van het woonbeleidsplan prioritair is voor de Kapelse
Open Vld.

• De leegstand wordt aangepakt. Door middel van de 
oprichting van een Kapelse ontwikkelingsmaatschappij
kunnen leegstaande panden aangekocht worden en
kunnen in samenspraak met huisvestings
maatschappijen, in eigen beheer of met de privé-sector
nieuwe woonprojecten geïnitieerd worden. Een rollend
fonds wordt opgericht middels de inkomsten die het
grond- en pandendecreet genereert.
• Een gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
(GRUP) zonevreemde sportclubs en zonevreemde
jeugdverenigingen zal worden uitgewerkt.
• Samen met de gemeenten Brasschaat, Brecht, Schilde,
Schoten, Zoersel en provincie Antwerpen bepalingen
worden vastgelegd voor het behoud van de groene
gordel en dit met de kernversterkende ruimtelijke
ontwikkelingsmogelijkheden in het zogenaamde
“bebouwd perifeer landschap”.
• Voorzien wordt in ondersteuning en advies voor
energiebesparende maatregelen.
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EMANCIPATIE EN
GEZONDHEID
Emancipatiebeleid
Iedereen heeft recht op gelijke kansen. Open Vld stelt voor om instrumenten te ontwikkelen om een deskundig gelijkekansenbeleid
te ontplooien, zodat iedereen werkelijk kan meetellen.
Open Vld gaat voor een actief beleid om tolerantie aan te zwengelen.
We willen alle vormen van uitsluiting actief bestrijden. Discriminatie op basis van geslacht, huidskleur, opleiding, handicap,
familiesituatie, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid kan gewoon niet. Deze boodschap moeten we duidelijk uitdragen. Spil
in het proces om tolerantie aan te moedigen zijn de jongeren. Scholen, jeugdbewegingen en sportverenigingen moeten hierin een
prominente rol spelen.

Gezondheid
De gemeente moet voor Open Vld een belangrijke rol spelen in de preventie van gezondheidsproblemen. Hierbij is samenwerking
met het LOGO – Antwerpen Noord onontbeerlijk. Ook op het vlak van gezondheidsopvoeding kan binnen het gezondheidsbeleid
aandacht besteed worden: voldoende beweging, gezonde voeding en voldoende slaap zijn maar enkele van de thema’s die onze
aandacht verdienen. Gezondheidszorg is immers meer dan nazorg. We moeten de Kapellenaren dan ook zo veel mogelijk proberen
te ondersteunen in hun streven naar een gezonde(re) levensstijl.
Samen met een nauwe samenwerking met alle huisartsen, het centraal stellen van de patiënt en de preventieve acties van de gezondheidsraad, zal deze aanpak zijn vruchten afwerpen.
Cruciaal in deze thematiek zijn ook sensibiliseringsacties naar jongeren, want ‘jong geleerd is oud gedaan’.
Samengevat gaan we voor:

• Bestrijding van geweld in het gezin in samenwerking
met de Politiezone Noord.
• Preventieve en sensibiliseringsacties.

• Extra aandacht aan één oudergezinnen en dit in het
kader van het sociaal woonbeleid.
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JEUGD

Het blijft belangrijk om binnen het jeugdbeleid een meersporenbeleid te voeren. Elke leeftijdscategorie
heeft zijn eigen problemen en gevoeligheden, die zoveel mogelijk aan bod zullen komen tijdens deze legislatuur.
Daarom moet voor Open Vld de jeugddienst zijn werking ook enten op deze verschillende leeftijds
categorieën.
•
In de eerste plaats naar kleuters,
•
vervolgens de leeftijdscategorie van 6 tot 10,
•
vervolgens de leeftijdscategorie van 10 tot 14,
•
tot slot de pubers vanaf 14 jaar.
Voor al deze leeftijdsgroepen wordt er- naast de traditionele jeugdraad- werk gemaakt van participatie
zodat het gemeentelijk beleid op de juiste leest geschoeid kan worden. Uiteraard zal voor de kleuters
vooral met ouders en leerkrachten gezocht worden naar de juiste insteek.
Open Vld wil initiatieven die jongeren verenigen maximaal ondersteunen. Het jeugdcentrum de Biz
wordt verder uitgebouwd tot informatie- en ontmoetingsruimte voor alle jongeren. Een eigen cyberhoek
en een digitaal informatieloket worden de speerpunten voor het toekomstig beleid.
Voor al deze leeftijdsgroepen zal zowel naar georganiseerde als niet-georganiseerde jeugd gewerkt
worden. Bovendien blijft de samenwerking met de sportdienst, de cultuurdienst en de bibliotheekwerking op dit vlak een must. Zo kunnen voor al deze doelgroepen aangepaste evenementen op touw gezet
worden.
Uiteraard blijven de jeugdverenigingen bevoorrechte partners binnen het jeugdbeleid. Evenwel moeten
de subsidies op hun effectiviteit goed bekeken worden. Jeugdinitiatieven in Eskapade en jeugdcentrum
Den Biz moeten worden aangemoedigd. Jongeren en jeugdverenigingen moeten bij gebruik van de beschikbare infrastructuur voorrang krijgen en voordeelprijzen krijgen ten opzichte van andere gebruikers.
Voor Open Vld moet jaarlijks minstens één speelplein gebouwd worden of één bestaande speeltuin
vernieuwd worden, in samenspraak met de buurtbewoners. Er zal een promotieactie komen rond het
kinderspeelbos en -weide aan de Heidestraat, omdat nu hoofdzakelijk de jeugdbewegingen de weg naar
het speelbos vinden en de bekendheid ervan bij de niet-georganiseerde jongeren beperkt blijft.
De jeugddienst moet voor onze partij een volwaardige hulpverlenings-, doorverwijs-, dienstverlenende
en informatieverstrekkende functie opnemen voor jongeren. Zo moet worden onderzocht of het mogelijk
is om een ontmoetingspunt voor jongeren zoals een JAC in Kapellen te organiseren. Tevens moet voor
Open Vld een digitaal loket worden gelanceerd waarop jongeren terecht kunnen. Naast de nachtbus die
gedeeltelijk door de gemeente Kapellen wordt gefinancierd, wil het bestuur nieuwe initiatieven onderzoeken om jongeren ’s nachts veilig naar huis te brengen.
SAMENGEVAT GAAN WE VOOR:
• Een jeugdbeleid gericht op elke leeftijdsgroep.
• De uitbouw van het Jeugdcentrum Den Biz tot
informatie en ontmoetingsruimte.

• Een digitaal loket waarop jongeren terecht kunnen.
• De jaarlijks heraanleg van een speeltuin in
samenspraak met de wijk.
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CULTUUR

Kapellen ligt in de groene rand van Antwerpen. Veel inwoners werken buiten de gemeente, maar we merken
zowel bij de beroepsactieve als niet actieve bevolking een grote behoefte aan sociale contacten en ontspanning binnen onze gemeente. Het culturele beleid heeft enerzijds de bedoeling om Kapellenaren kennis te
laten maken met cultuur en hun blik op de wereld en maatschappij te verruimen. Maar anderzijds is het
ook erg belangrijk om mensen met elkaar in contact te brengen.

Verenigingen belangrijkste pijlers
van het socio-cultureel beleid
De Kapelse culturele verenigingen blijven een belangrijke pijler in het socio-cultureel beleid. Niet alleen voor de culturele functie
die zij vervullen, maar ook als drager van het maatschappelijk en cultureel netwerk. Studies wijzen uit dat mensen die actief
betrokken zijn bij een vereniging, een groter en intenser sociaal netwerk hebben, minder onderhevig zijn aan de verzuring en zich
meer thuisvoelen in hun gemeente. Gelukkig merken we dat de voorbije jaren heel wat nieuwe verenigingen werden opgericht.
Maar het blijft erg belangrijk om de verenigingen actief te ondersteunen met infrastructuur, communicatie en subsidies.

Infrastructuur optimaal inzetten en beheren
De vergaderzalen in de Oude Pastorij, het kaartershuisje, het Bruggeske en ’t Kerkske zijn heel vaak verhuurd. Dankzij de renovatie van het Oud Gemeentehuis zal de komende jaren een extra polyvalente zaal en professionele tentoonstellings-infrastructuur in
gebruik genomen kunnen worden. Voor het Oud Gemeentehuis zal een adviserende commissie opgericht worden die de tentoonstellingskalender ervan beheerd en invult. Daarbij zal ruime aandacht gegeven worden aan lokaal kunsttalent met een aantal professionele
tentoonstellingen.
Ook de ingebruikname van het nieuwe Erfgoedcentrum schept mogelijkheden rond kleine culturele evenementen en tentoonstellingen
die al dan niet met het erfgoedbeleid te maken hebben.
In de komende legislatuur maken we ook werk van de renovatie van de polyvalente zaal ‘t Bruggeske. Kleedkamers, scène en tech-

Cultuurcentrum als spil van het cultuurbeleid
Het cultuurcentrum lijft de spil van het Kapelse cultuurbeleid. Enerzijds als om de culturele lacunes in Kapellen op te vullen. Voorbeeld hiervan is de schoolprogrammatie. Anderzijds om gemeenschapsvormende activiteiten te ontwikkelen waarbij Kapellenaren
elkaar leren kennen. De parkconcerten, Pulptuur en verschillende wijkprojecten zijn hiervan concrete voorbeelden.
Samengevat gaan we voor:
• De actieve ondersteuning van de verenigingen met
infrastructuur, communicatie en subsidies.
• Een adviserende commissie die de tentoonstellings
kalender van ’t Oud Gemeentehuis vorm geeft.
• Tentoonstellingsruimten voor lokaal kunsttalent en
professionele tentoonstellingen.

• De renovatie van de polyvalente zaal ’t Bruggeske.
• Gemeenschapsvormende activiteiten waarbij
Kapellenaren elkaar leren kennen.
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MOBILITEIT EN
VERKEERSVEILIGHEID
Openbare werken en de infrastructurele maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren,
nemen traditiegetrouw een belangrijk deel van het investeringsbudget in. Het gaat specifiek
om:
-

Onderhoud en aanleg van wegen en riolering
Onderhoud van voet- en fietspaden

Verkeersveiligheid is en blijft een belangrijk en strategisch thema. Het aantal voertuigen dat
doorheen ons dorpscentrum komen, is de laatste jaren drastisch gestegen. Het is dan ook
vanzelfsprekend dat we deze verkeerscentrum efficiënt begeleiden om de veiligheid in het
centrum te verhogen. Open Vld wil dat een vlotte doorstroming en de veiligheid van de omwonenden perfect samengaan.

De doortocht van onze gemeente Kapellen
Met de heraanleg van de doortocht van onze gemeente is de Noord – Zuid fiets-as volledig voltooid. Vanaf de “Delhaize” in Mariaburg
tot aan de Nederlandse grens in Putte kan je voortaan op afgescheiden en beveiligde fietspaden rijden. Dankzij de middenbermen
kunnen voetgangers veel veiliger oversteken.
Het vijfarmen kruispunt werd vervangen door een ovonde, rond het vernieuwd Oud Gemeentehuis. De aanleg hiervan vroeg om drastische ingrepen, maar de veiligheid van voetgangers, fietsers en autobestuurders stonden daarbij voorop. De test-simulaties gebeurden
door het Vlaams verkeerscentrum en werden snel maar professioneel gerealiseerd.
Het peleton van de Ronde van Frankrijk was één van de eerste gebruikers van de vernieuwde doortocht. Een permanente monitoring
van de werking van deze ovonde dringt zich vanzelfsprekend op. Samen met het Vlaams Gewest, de wegbeheerder en De Lijn werden
al een aantal aanpassingen doorgevoerd. Een vlotte en veilige verkeersdoorstroming doorheen het dorpscentrum zijn daarbij prioritair.
Het blijft evenwel nog enkele jaren wachten op de aanleg van de nieuwe Oost – West verbinding, de Nx, om het doorgaand verkeer
richting Antwerpen of Haven op te vangen en zo het dorpscentrum en de omliggende woonstraten verder te ontlasten.
Daarom zal Open Vld op alle bestuursniveaus blijven ijveren voor een snelle aanleg van deze noodzakelijk nieuwe verbinding.

Verkeershandhaving
Voor Open Vld moet een overzicht worden opgemaakt waarin de nadruk gelegd wordt op:
-

Zwarte punten
Handhaving
Communicatie
Sensibilisatie
Infrastructurele aanpassingen
Technologische maatregelen
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Verkeersplan scholen
Het bestaande netwerk van gemachtigde opzichters zal, daar waar het kan, uitgebreid worden om de schoolomgeving en de
toegangswegen beter te beveiligen. Uiteraard is een goede sensibilisatie van vrijwilligers in samenwerking met de scholen
belangrijk. 
Momenteel geldt er een snelheidsbeperking van 30 km per uur in al onze schoolomgevingen. Dat is nodig om de leerlingen veilig
naar school en naar huis te laten gaan. Er werd ook een schoolbereikbaarheidskaart opgesteld voor al onze scholen. Leerlingen,
leerkrachten en ouders moeten zelf ook kiezen voor veilige verplaatsingen, want met infrastructurele aanpassingen alleen komen
we er niet.
Het gemeentebestuur zal, zoals in het verleden, blijven investeren in verkeerseducatie en veilige schoolomgevingen.

Aangepaste infrastructuur
Veilig verkeer vraagt ook om aanpassingen van de infrastructuur. Het is een taak van de overheid om ervoor te zorgen dat de
zwakke weggebruikers zich veilig kunnen vervoeren. Het gemeentebestuur beschouwt dit als een prioriteit. Een begeleidende
sensibilisering zal het gebruik van de fiets aanmoedigen. Aanleg van wandel- en fietspaden, onder meer in het gemeentepark, zal de
aantrekkingskracht verhogen om je per fiets of te voet te verplaatsen.
Ook de plannen voor de aanleg van een ruiterpad liggen op tafel. Het zal langsheen de Heidestraat Zuid lopen om de veiligheid van
onze vele ruiters aanzienlijk te verhogen.

Veilige fietspaden
Veilige verbindingen voor fietsers is een absolute prioriteit. De aanleg van een veilig fietspad langsheen de Klinkaardstraat wordt
voorzien in 2015. In Hoogboom, langsheen de begraafplaats wordt het fietspad breder en veiliger gemaakt. Voor Open Vld wil
blijven investeren in het verbeteren van fietsverbindingen en missing links in ons gemeentelijk en provinciaal fietsroutenetwerk. We
denken spontaan aan onder meer in de Koningin Astridlaan, de Holleweg en de Heidestraat Noord.

Trage wegen
De zogenaamde ‘trage wegen’ (doorsteken, verbindingsweggetjes) in onze gemeente zullen in kaart gebracht worden en waar
mogelijk opnieuw worden uitgerust en/of toegankelijk gemaakt worden. Verschillende diensten van de gemeente zullen hierin
betrokken worden. Een ideaal voorbeeld van samenwerking tussen de diensten ruimtelijke ordening en leefmilieu, mobiliteit, openbare werken en toerisme.

Samengevat gaan we voor:
• Het blijven ijveren naar de aanleg van een nieuwe
verbinding naar de A12 (Nx).
• Een permanente monitoring van de verkeersituatie aan
en op de ovonde.
• Een verkeersplan voor de scholen.
• Een afgescheiden ruiterpad aan de Heidestraat Zuid.

• Een veilig fietspad langsheen de Klinkaardstraat.
• Het verbeteren van fietsverbindingen en missing links.
• Het verbeteren van trage wegen en bevorderen van de
bekendheid er van.
• Intergemeentelijk overleg bij bovenlokale
wegenwerken.
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GEZIN

Het gezinsbeleid is voor iedereen belangrijk, ook voor het gemeentebestuur.
De gezinsdienst moet voor Open Vld geïntegreerd worden in het Sociaal Huis van onze gemeente.
Na- en voorschoolse opvang voor de kinderen is ook voor Open Vld Kapellen een absolute prioriteit. In
de vorige legislatuur werd er aanzienlijk in de infrastructuur van onze BKO geïnvesteerd. Het gemeente
bestuur zal zich blijven inzetten om de opvang van de kinderen op een veilige en kwaliteitsvolle manier te
verzekeren. Er zal onderzocht worden of er bijkomende subsidies van Kind en Gezin kunnen verkregen
worden.
De scholen moeten voor Open Vld eveneens hun verantwoordelijkheid dragen en samen werken met de
dienst Buitenschoolse Kinderopvang.
Al een aantal jaren werkt de dienst onthaalouders wachtlijstvrij. Hierdoor worden jonge ouders snel
geholpen met opvang voor de allerkleinsten. Dit moet zo blijven.
Een goede sensibilisering is uiterst belangrijk. Daarom organiseert de gezinsdienst info-avonden waar
specifiekere thema’s aan bod kunnen komen.
Het gemeentelijke opvoedingspunt, dat probleemsitiuaties detecteert werd in de vorige legislatuur
opgericht. Een evaluatie zal uitmaken of dit opvoedingspunt haar nut kan bewijzen.
SAMENGEVAT GAAN WE VOOR:
• Een bevoegdheidsoverschrijdend beleid.
• De integratie van de gezinsdienst in het sociaal huis.

• Verdere uitbouw van na- en voorschoolse
kinderopvang.
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Veiligheid

Onze gemeente wordt beschermd door enerzijds de Politiezone Noord en anderzijds het Vrijwillig
Brandweerkorps Kapellen, dat voortaan deel uitmaakt van de Prezone Antwerpen Noord.

Politie
Het korps van de Politiezone Noord bestaat uit circa 90 mensen, waaronder 19 burgerpersoneelsleden, en waakt over de veiligheid
in de gemeenten Kapellen en Stabroek. Hierdoor kan de politie zich maximaal toeleggen op haar politionele opdrachten en zorgt
het burgerpersoneel voor onthaal en administratieve ondersteuning. Of het korps groot genoeg is om als autonoom korps te blijven
functioneren, blijft de vraag. Mocht het tot een fusie komen, zal in eerste instantie hierover overlegd worden met buurgemeente
Brasschaat.

Op het vlak van verkeersveiligheid vervult het korps een belangrijke preventieve taak met een actief beleid naar school-

toezicht. Het gericht installeren van de verkeerstellers moet het bestuur de mogelijkheid geven om waar nodig snel infrastructureel
te kunnen ingrijpen op overdreven snelheid of te druk verkeer in woonstraten. Het Cobra fietsteam en de motoreenheid zorgen
voor toezicht op maat. Hierin wordt verder actief geïnvesteerd door de aankoop van het meest geschikte materiaal. Een nieuwe
wagen met een digitale snelheidsmeter zal worden aangeschaft. Het systeem van “straf rood” moet voor Open Vld verder worden
uitgebouwd om in de dorpskommen de maximum snelheid af te dwingen. Indien nodig met camerabewaking.

Het politiekantoor zal maximaal bereikbaar blijven en iedere nacht zullen er minstens één tot twee ploegen op de baan zijn.
Het voorkomen van woninginbraken en diefstallen blijft daarbij een absolute prioriteit. Ook de recherchediensten worden verder
uitgebouwd, meer misdrijven te kunnen aanpakken en onder meer het vakantietoezicht te versterken. Verder is het essentieel
om het Buurt Informatie Netwerken (BINs) verder uit te bouwen. Het is een uitstekende informatiebron en een goed middel om
snel en preventief te waarschuwen. Via voordrachten en informatieavonden zal gestreefd worden naar een betere beveiliging van
bedrijven, winkels, woningen en clublokalen.
Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan een goede wijkwerking. Meer dan ooit zal de wijkagent zich opstellen
als vertrouwenspersoon en eerste aanspreekpunt voor de burger. Zij worden dan ook jaarlijks voorgesteld op de info-avond met de
nieuwe inwoners van onze gemeente. In samenwerking met het OCMW en de rust- en verzorgingstehuizen zullen de wijkagenten
ook actief ingezet worden om hedendaagse fenomenen zoals groeiende dementie, verwaarlozing of acuut intra familiaal geweld
sneller te detecteren en te signaleren.

Drugpreventie blijft een uiterst belangrijk aandachtspunt. Nu het drugtoerisme door het bijgestuurde beleid in

Nederland quasi is stilgevallen, kan maximaal aandacht worden besteed aan drugpreventie. Door onder meer een doorgedreven
voorlichting in de scholen in goede samenwerking met de directies, kunnen we al veel doen. Waar nodig zullen we gerichte acties
houden om drugbezit op te sporen.
Onze jeugd moet kunnen blijven uitgaan in eigen gemeente, maar ernstige overlast zal via het vernieuwd Gemeentelijk
Administratief Sanctierecht (GAS) worden bestraft. Samen met de horeca uitbaters zal een nieuw gespreksforum worden opgestart
om problemen in kaart te brengen en daadwerkelijk aan te pakken. Het voorkomen en tegen gaan van overlast krijgt meer aandacht.
Indien nodig zullen er op “gevoelige” plekken zoals het Gemeentepark of speeltuinen veiligheidscamera’s worden geïnstalleerd.
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Brandweer
Ons Vrijwillig Brandweerkorps van Kapellen is en moet één van de paradepaardjes blijven van onze gemeente. Kapellen is in het
kader van de grootschalige brandweerhervorming ingedeeld in de Prezone Rand die bestaat uit X gemeenten en Y korpsen. In het
kader van het “voorlopig” systeem van het oproepen van de “Snelste Adequate Hulp” (SAH) worden er meer en meer interventies
gedaan op het grondgebied van Hoevenen, Stabroek, Mariaburg en op de A12. Hiervoor wordt de gemeente niet financieel vergoed.
Met het basisprincipe om het snelste korps op te roepen is niets mis. Maar het verderzetten van deze hulpverlening kan slechts als er
snel een definitieve regeling en een gepaste financiële ondersteuning wordt gerealiseerd. In afwachting van de definitieve integratie
van de brandweerdiensten, blijft de gemeente in modern brandweermaterieel en voertuigen investeren, rekening houdend met de
noden van de zone. Door gerichte rekrutering wordt het korps op peil gehouden en zo nodig verder verjongd.

Open Vld voorziet in haar programma dat:
• Het systeem van “straf rood” zal verder worden
uitgebouwd om in de dorpskommen de maximum
snelheid af te dwingen. Indien nodig wordt daarbij
camera bewaking geïnstalleerd.
• Het voorkomen van woninginbraken en diefstallen een
absolute prioriteit blijft.
• In samenwerking met het OCMW en de rust en
verzorgingstehuizen de wijkagenten ook actief zullen
worden ingezet om hedendaagse fenomenen zoals
groeiende dementie, verwaarlozing of acuut intra
familiaal geweld sneller te detecteren en signaleren.
• Waar nodig gerichte acties zullen worden opgezet om het
bezit en gebruik van drugs te ontraden door verscherpte
controles.

• Meer aandacht wordt gegeven aan het voorkomen en
tegen gaan van overlast. Feiten van ernstige overlast
zullen via het vernieuwd Gemeentelijk Administratief
Sanctierecht (GAS) worden bestraft. Indien nodig zullen
er op “gevoelige” plekken zoals het Gemeentepark of
speeltuinen veiligheidscamera’s worden geïnstalleerd.
• Het vrijwillig brandweerkorps verder ondersteund
wordt. Met basisprincipe om het snelste korps op te
roepen (SAH) is niets mis, maar het verder zetten van
deze hulpverlening kan slechts in zoverre een definitieve
regeling en een gepaste financiële ondersteuning snel
wordt gerealiseerd.
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SOCIAAL BELEID

Het OCMW streeft naar een samenleving waar geen mensen achterblijven en waar alle mensen kansen
krijgen. Tegelijk streeft het naar een samenleving waar aan mensen gevraagd wordt verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen situatie. Voor Open Vld is het een prioriteit om hen hierbij te begeleiden.
De uitvoering van deze opdracht dient te vertrekken vanuit volgende centrale kerngedachten:
het OCMW/gemeente willen zo toegankelijk mogelijk zijn voor eenieder en wil alle drempels
wegwerken, hetzij van psychologische aard, hetzij door afkomst, klasse, enz.
het OCMW/gemeente staan voor een optimale dienstverlening met aandacht voor kwaliteit, een
professionele houding en klantvriendelijkheid.
de persoonsgerichte dienstverlening van het OCMW houdt rekening met de eigenwaarde van
elke individu.
het OCMW streeft een degelijke coördinatie en samenwerking na met externe partners in het
welzijnsveld.
Om haar missie te realiseren, organiseert het OCMW een waaier aan diensten. Het stemt dit beleid af op
de activiteiten van de verschillende partners in het welzijnswerk en bouwt op die manier netwerken uit.
Het OCMW speelt een coördinerende rol om deze actoren vertrouwd te maken met het geheel van sociale
dienstverlening. Doorverwijzen is hierbij een basishouding.

Sociaal huis
Tijdens de vorige bestuursperiode werd een actieve samenwerking tussen gemeente en OCMW opgestart. De maximale afstemming tussen het OCMW en de dienst sociale zaken van het gemeentebestuur is noodzakelijk om tot een goede en coherente
samenwerking te komen. Dit kan nog versterkt worden door de uitbouw van een sociaal huis waar de burger terecht kan met al zijn
of haar welzijnsvragen. Het Sociaal Huis wordt gekoppeld aan een nieuw administratief centrum voor het OCMW en de gemeente.
Het wordt in de eerste plaats gezien als een netwerk van alle sociale diensten, niet enkel toegespitst op de dienstverlening van
gemeente en OCMW, maar ook van het brede maatschappelijk middenveld, ziekenfondsen, vakbonden en sociale organisaties als
de gezinsbond en vele anderen.
Het Sociaal Huis realiseert op die manier de maximale toegankelijkheid van de sociale dienstverlening in de gemeente.
Hierbij houdt men volgende aspecten voor ogen:
een vlotte bereikbaarheid;
een efficiënte en actief begeleide doorverwijzing;
een aantrekkelijke inrichting om een goede dienstverlening aan te rijken;
een doordachte infrastructuur die zorgt voor een lage drempel en een discreet en uitnodigend onthaal;
gratis welzijnsnummer.

Sociale dienstverlening
De sociale dienst wil de wettelijke opdracht van het OCMW in praktijk brengen:
iedereen in staat stellen om op een menswaardige wijze te leven.
Om dit te realiseren, doet het OCMW er alles aan om mensen die niet helemaal kunnen of willen deelnemen aan de samenleving,
evenveel kansen te geven. Ook voor zij die willen participeren moeten mogelijkheden worden uitgebouwd. De sociale dienst staat
in voor kwalitatieve hulpverlening, op maat en met respect voor de privacy van de hulpvrager.
De doelstellingen:
•
Preventieve werking
De sociale dienst zou het luik preventie binnen zijn werking sterker uit moeten bouwen, om zo op een proactieve wijze mogelijke
probleemsituaties sneller op te sporen. De Lokale Adviescommissie is hierbij een belangrijk instrument. Omdat zij toezien op het
het recht op minimumlevering van energie en inzake uithuiszettingen voor alle burgers. De sociale dienst trouwens zelf het initiatief
nemen en niet wachten tot mensen op een standaarduitnodiging reageren.
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Tegelijk ontwikkelt de dienst preventieve acties rond de schuldenproblematiek. Het verstrekken van informatie naar een breed doelpubliek wordt gezien als een middel om mensen te wapenen. Zo stelt het OCMW vast dat de jongeren die zich aanmelden, irreële
verwachtingen koesteren over inkomsten en uitgaven. Hierdoor zijn ze nauwelijks of niet voorbereid om met een eigen huishoudbudget om te gaan. Dit is een reële uitdaging voor het OCMW inzake preventie. Daarom moet de samenwerking met onderwijs,
plaatselijke instellingen voor jeugdzorg, e.a. intenser en uitmonden in een beter samenwerkingsprogramma. Daarnaast is er meer
nood aan een open communicatie met ziekenfondsen, vakbonden, vrijwilligerswerkingen en wijkagenten over de mogelijkheden
van het OCMW.
•
Financiële hulpverlening
Een goed uitgewerkte steunverlening (leeftoelage) geeft, naast het leefloon, een minimuminkomen voor elke inwoner van Kapellen
zodat hij of zij een menswaardig kan leven. Ook de eigen financiële verantwoordelijkheid wordt hierbij gestimuleerd.
Het OCMW zal in het bijzonder de senioren met een laag vervangingsinkomen die de weg naar het OCMW nog niet hebben
gevonden, beter informeren over de diensten die ze hen kan verlenen.
•
Schuldhulpverlening
De vraag naar schuldhulpverlening blijft in stijgende lijn. Het OCMW doet er werkelijk alles aan om niet met wachtlijsten te
moeten werken. De doelstelling blijft hulpverlening bieden aan mensen die bij de organisatie van hun financiële huishouding die
schulden hebben opgebouwd. Dit is ook aangewezen bij mensen met een inkomen dat niet volstaat om de vaste kosten, leefgeld en
een realistische afbetalingsregeling te dekken. Volgende voorwaarden blijven evenwel van kracht:
dat het alternatief van een CSR (collectieve schuldenregeling) is besproken; dat mensen een bewuste keuze maken voor
budgetbeheer/budgetbegeleiding.
Het OCMW moet ook zorgen voor een pro-actief energiearmoedebeleid. Het OCMW vervult tevens een waakhondfunctie
en moet dus toezien dat kortingen/subsidies worden aangevraagd, dat budgetmeters worden opgeladen, vragen waarom
rekeningen niet worden betaald, enz.
•
Socio-culturele participatie
De deelname van mensen met beperkte financiële mogelijkheden aan het sociale, culturele en maatschappelijke leven blijft een
belangrijk aandachtspunt. De middelen die de federale overheid hiervoor ter beschikking stelt, zullen maximaal ingezet worden op
samenwerkingsverbanden met het verenigingsleven (jeugdbewegingen, sportclubs, cultuurverenigingen) dat in Kapellen zeer sterk
aanwezig is. De deelname aan het verenigingsleven zorgt er immer voor dat mensen niet uitgesloten worden uit de maatschappij.
•
Sociale tewerkstelling
Het OCMW heeft sinds jaren een uitgebreid pakket aan sociale tewerkstelling. Dit beleid wordt verder gezet en versterkt. Alle
leeflooncliënten worden gestimuleerd om een job te vinden. Open Vld wil mensen aanzetten om zelf in te staan voor financiële
behoeften in plaats van te rekenen op een uitkering.
Doorstroming vanuit een sociale tewerkstelling (art. 60§7) naar, bij voorkeur, een tewerkstelling binnen het regulier circuit is
belangrijk. Het OCMW zoekt hiervoor samenwerking met instanties zoals de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling)
en de Werkwinkel. Het opgestarte project binnen de poetsdienst is speciaal opgestart voor mensen in een arbeidstrajectbegeleiding
vanuit de sociale dienst. Voor steeds meer OCMW-cliënteel lijkt de opstart naar tewerkstelling een te grote stap. Een voortraject in
het kader van arbeidszorg zou een goede tussenschakel kunnen zijn. Zo kan een passende inzet van zwakkere medewerkers op de
juiste dienst gerealiseerd worden.
•
Noodsituaties
Het OCMW heeft een noodwoning aangekocht om tijdelijke dakloosheid op te vangen waar het reguliere opvangaanbod geen
oplossing kan bieden. Het OCMW voorziet tegelijkertijd in begeleiding van de bewoners naar een permanente woonst en in opslagmogelijkheden van goederen zoals meubilair e.d. Begeleiding en structurele oplossingen zijn noodzakelijk om de doorgangsfunctie
van noodwoningen voor gezinnen in nood te blijven garanderen.
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•
Sociaal Verhuurkantoor
Een belangrijke hefboom bij de aanpak van de huisvestingsproblematiek is het verhogen van het aantal woningen dat het Sociaal
Verhuurkantoor (SVK) aanbiedt. Het OCMW zal het SVK hierbij blijven ondersteunen. Potentiële kandidaat-huurders die ingeschreven zijn op de lijst van kandidaat-huurders van SVK zullen worden gestimuleerd om actief te zoeken naar een huurwoning die
bij het SVK kan ingebracht worden. Daarom zal absolute voorrang verleend worden aan de kandidaat-huurder die zelf een eigenaar
met het SVK in contact brengt. Senioren die opgenomen zijn in één van de woon- en zorgcentra zullen geïnformeerd worden om
hun eventuele eigen woonst die ze verlaten, te verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor. Het bekendmaken van de werking van het
SVK bij verhuurders na uithuiszettingen mogen we natuurlijk niet vergeten.

Seniorenbeleid
De senioren zijn ook in Kapellen een groeiende bevolkingsgroep. Voor Open Vld moet het OCMW haar dienstverlening verder
optimaliseren door nauwer samen te werken met externe partners. Zo kunnen we vereenzaming beter aanpakken door de werking
van de lokale dienstencentra.
•
Thuiszorg:
Thuiszorg draagt bij tot langer zelfstandig wonen. De verschillende diensten zoals gezinszorg, poetshulp, warme maaltijden aan
huis willen we verder uitbreiden door een intense samenwerking en goede doorstroming naar externe partners. Naast het bestaande
aanbod en de juiste doorverwijzing heeft het OCMW aandacht voor de detectie van de zorgvragen, de trajectbegeleiding met het
oog op zorg op maat, de afstemming en de coördinatie van de zorgverlening.
•
Aanpasbaar wonen/ergo
De basisbehoefte is zolang mogelijk thuis blijven. Vaak zijn enkele kleine ingrepen voldoende om de mobiliteit of het zorgcomfort
binnen de woning te verbeteren. Vooral valpreventie, zodat ongelukjes uitblijven, is een belangrijk aandachtspunt. Ook de thuiszorg
moet werken aan veiligheid en ergonomie, en zal op dat vlak waar nodig zorgen voor een passende doorverwijzing naar de dienst
ergowoonadvies.
•
Dienstencentra
Ook op vlak van vereenzaming treedt het OCMW op. Met de dienstencentra in Kapellen en Putte trachten we de mensen uit hun
isolement te trekken en hun vrije tijd zinvol in te vullen. In de dienstencentra kan men terecht voor allerhande activiteiten, cursussen en ondersteunde diensten.
•
Vrijwilligerswerking
Het OCMW wil de bestaande vrijwilligerswerking behouden en stimuleren. Vrijwilligerswerk is en blijft immers uitermate belangrijk in de sectoren welzijn en gezondheid, onder meer ook binnen de seniorenzorg. Vrijwilligers geven de hulpverlening een
meerwaarde omwille van hun ondersteunende en aanvullende rol. Door de vrijwilligerswerking creëeren we een win-win situatie.
De organisatie kan de werking uitbouwen met hetzelfde personeel én de vrijwilliger geeft betekenis aan de maatschappij. Binnen de
dienstencentra worden zij ingezet voor het organiseren van vorming (die zij eventueel zelf geven), het bedienen van maaltijden en
dranken, het ophalen en vervoeren van mensen.
•
Externe communicatie
Alle inwoners hebben recht op informatie over de dienstverlening van het OCMW en de gemeente. Het OCMW wenst de bevolking nog actiever te informeren over haar aanbod. Dit kan enkel door een uitgebreid folderaanbod ter beschikking te stellen en actief
verspreiden naar gemeente-, OCMW-diensten en andere doorverwijzers. Mogelijkheden zijn: de verspreiding van meer persmededelingen, een huis-aan huis-bedeling van de seniorengids, ruimte benutten in het gemeentelijk infoblad, ... Zoals steeds blijft
communicatie een belangrijk beleidsinstrument.
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Mobiliteit
De mindermobielencentrale en de handicar zijn een schot in de roos en dienen voor Open Vld verder ondersteund te worden.
Een permanente aandacht voor bijkomende chauffeurs is noodzakelijk o.a. in samenwerking met de seniorenraad, vrijwilligers
organisaties en via acties.

Opportuniteiten gebruiken!
Open Vld plant de verhuis van het huidig Administratief Centrum naar het centrum van de gemeente, namelijk aan de
Hoevensebaan. Hierdoor doet zich een eenmalige opportuniteit voor om de ganse “driehoek” aan de tunnel - Antwerpsesteenweg
te herontwikkelen. Voor de aanleg van deze tunnel werden immers door het Vlaamse Gewest een vijftiental woningen onteigenend.
Samen met de eigendommen van de gemeente biedt dit een vrij riante ruimte (X ha) voor een nieuw inbreidingsproject.
Hiervoor hebben we al een volume-studie laten maken waaruit blijkt dat deze zone, gelegen op wandelafstand van het dorps
centrum, plaats kan bieden voor een echte ZORGCAMPUS. Iets waarin Open Vld een échte opportuniteit ziet. Het wordt een
locatie waar zowel Rust en Verzorging Tehuis-bedden, service flats, sociale huur en koop appartementen, kinderopvang, medische
en ondersteunende diensten als een buurtwinkel zouden kunnen ondergebracht worden. Vanzelfsprekend gebeurt een dergelijke
ontwikkeling best samen met een privé – partner. Daarvoor wil Open Vld een Publiek Private Samenwerking opzetten.

Samengevat gaan we voor een beleid met:
• Een nieuw uithangbord voor het OCMW met name
“het welzijnshuis”.
• De integratie van het welzijnshuis in een nieuw sociaal
huis.
• Een gratis welzijnsnummer.
• De uitbouw van participatie van mensen die niet
volwaardig kunnen of willen deelnemen aan de
samenleving.
• Preventieve acties rond schuldenproblematiek.
• Een pro-actief energiearmoedebeleid.

• Uitgebreide informatie omtrent de dienstverlening en
werking van het OCMW.
• Een actief tewerkstellingsbeleid dat doorstromings
kansen naar reguliere tewerkstelling verhoogt.
• Een goede coördinatie en samenwerking met externe
partners in het welzijnsveld .
• Verdere uitbouw van de samenwerking met het Sociaal
Verhuurkantoor.
• De ontwikkeling van een zorgcampus op de huidige
locatie van het AC en het opzetten van een PPS hier voor.
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Een ondernemend
kapellen
Kapellen is sedert jaren het kloppend hart van de ganse regio. Met drie uitgebouwde industrieterreinen,
een winkelcentrum en een uitgebreide middenstand in zowel het centrum als in Putte, Hoogboom en
Zilverenhoek.

Ondernemersplatform
Het Ondernemersplatform zal ook de volgende jaren op regelmatige basis samenkomen om de verdere kwalitatieve ontwikkeling
van de bedrijventerreinen, het streven naar veiligheid, het communiceren rond openbare werken, het garanderen van de tewerk
stelling en het openen van innovatieve samenwerkingsverbanden, te stimuleren. Voor Open Vld moet het meer dan ooit een
netwerk zijn waar onze Kapelse ondernemers elkaar ontmoeten, gedachten en ideeën uitwisselen én elkaar stimuleren!
Het Middenstandsoverleg raakt stilaan op kruissnelheid. Met vertegenwoordigers van zowel de belangrijkste handelsstraten, het
winkelcentrum, als de Kapelse wijken is het een ideaal gespreksforum om op dorpsniveau de problemen van de dag aan te pakken.
De oprichting van een Buurt Informatie Netwerk voor Zelfstandigen, met reeds meer dan zeventig leden is hier een sprekend
bewijs. Ook de hernieuwing van de Dorpsdag, hét gebeuren van het jaar voor handelaars en verenigen, heeft ervoor gezorgd dat dit
na meer dan 25 jaar niet is afgegleden tot een zoveelste braderij. Integendeel, het is een topdag voor het dorp en haar handelaars,
verenigingen en inwoners. Een dikke pluim voor het ganse Dorpsdagteam en onze alerte Middenstandsvertegenwoordiging! Het
opzetten van vernieuwende initiatieven zoals een Kapelse geschenkencheque, een hernieuwde bundeling van de krachten rond
eindejaarsacties en het promoten van Kapellen als het winkelcentrum van het noorden van Antwerpen blijven voor Open Vld de
grote uitdaging.
Geen enkele gemeente ontsnapt in tijden van economische crisis aan de problematiek veroorzaakt door langdurige leegstand van
winkelpanden. Vandaag gebeurt de herinvulling ervan redelijk organisch. Toch zal dit zeker in de eerstvolgende jaren volgens Open
Vld een belangrijke uitdaging blijven. Daarom wil Open Vld, waar nodig, beroep doen op een professionele ondersteuning via een
gecoördineerd winkelmanagement. Lange leegstand voorkomen door het juist adviseren van verhuurders en potentiële huurders is
daarbij de boodschap.
Inspraak en samenspraak moeten de krachtlijnen zijn en blijven van de vernieuwde aanpak van onze “lokale economie”, met een
eigen loket en aangepaste dienstverlening voor onze zelfstandigen en ondernemers.
Samengevat voorzien we:

• Een permanent overleg met de detailhandel en lokale
handelaars via het “middenstandsoverleg” en het verder
zetten van het ondernemersplatform.

• Professionele aanpak, sturing en ondersteuning via
winkelmanagement.
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Dienstverleningpersoneelsbeleidict
Professionele dienstverlening dankzij
gemotiveerde personeelsleden
Efficiëntie en een goede dienstverlening staan centraal in het personeelsbeleid van de gemeente Kapellen. Daarom wordt geëvalueerd of de werking best met eigen werknemers, dan wel via gespecialiseerde firma’s uitbesteed wordt. De komende legislatuur
blijft bovendien het “noch snoei, noch groei”-principe centraal staan binnen het personeelsbeleid. Door een objectieve evaluatie
zullen overbodige functies vervangen worden door nieuwe vacatures die een antwoord bieden op hedendaagse noden.
Gezien de explosieve stijging van onder andere de pensioenkosten, de minderinkomsten van de energiedividenden en de stijgende
leningskosten is het uiterst belangrijk om te blijven waken over de personeelsaangroei. Personeelskosten maken immers zo’n 38%
van de Kapelse begroting uit.
Via het systeem van evaluatie wordt de motivatie van personeelsleden nauw opgevolgd en aangescherpt. Zo wensen we gemotiveerde personeelsleden de kans te geven om via interne mobiliteit op te klimmen en de opgebouwde knowhow behouden in ons
bestuur. Om de kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden, zal een algemeen vormingsplan opgesteld worden waarbij ICT,
klantvriendelijkheid en doorgedreven vakvaardigheden prioritair zijn.
Vanzelfsprekend gaat het nieuwe Open Vld uit van objectieve aanwervingsprocedures met (externe) juryleden.

De digitale gemeente
Om een betere, snellere en volledigere digitale dienstverlening aan de Kapelse burger aan te bieden, wil de gemeente Kapellen gaan
voor een echt e-gouvernement beleid. Hiervoor moeten we zowel investeren in veilige informatie- en communicatietechnologie
als de bestaande dienstverlening herdenken, vereenvoudigen en digitaliseren. Zo moeten eenvoudige en gratis attesten en vergunningen volledig digitaal en veilig afgeleverd worden met een eenvoudige digitale aanvraag. Voor ingewikkelde vergunningen en
dossiers wil Open Vld Kapellen een digitaal volgsysteem op poten zetten, zodat aanvragers precies weten in welke stadium de
vergunning of aanvraag zich bevindt.
Samengevat gaan we voor:

• Noch groei- noch snoei principe en een algemeen
vormingsplan.
• Optimalisatie van de dienstverlening.

• Een e-gouvernement met o.m. digitaal afleveren van
attesten en opvolgen dossiers.
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