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Nieuwe Bruggeske klaar!
Wij beloofden om van de bodemsanering van het 
Bruggeske  een unieke uitdaging te maken onder het 
moto van voetballer Johan Cruijff: “Ieder nadeel heeft zo 
zijn voordeel”.  En dat deden we de voorbije jaren!

De gemeente startte hiervoor  de procedure van 
een Publiek-Private-Samenwerking. De opdracht 
werd toegekend aan de Tijdelijke Vennootschap 
“Bruggen in Kapellen”, bestaande uit de firma’s 
Aertssen uit Stabroek en Cordeel uit Temse, die een 
ruime ervaring hadden opgebouwd met de 
Boelwerfsite in Temse.

In een eerste fase werden de nieuwe feestzaal, de 
“Lux” genoemd naar de oude cinemazaal, en een 

vijftigtal appartementen gebouwd aan het 
Marktplein. Deze nieuwe podium- en feestzaal is 
inmiddels een groot succes gebleken. Ze wordt 
permanent gebruikt en tal van artiesten gaven er al 
het beste van zichzelf. Vooral de geslaagde 
akoestiek zorgt voor veel waardering en de tribune 
met 410 plaatsen brengt nu ook de betere groepen 
naar Kapellen.

In een tweede fase realiseerden we de uitbraak van 

parking ’t Bruggeske en de afbraak van de  
vrijgekomen en aangekochte gebouwen. De  
bodemsanering verliep zonder teveel hinder.  

Vervolg pag. 2

We beschermen onze 
mensen en bedrijven 
in deze crisis. p. 4 en 5



Nieuw AC is geopend voor het publiek
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We konden de drie nieuwe 
gebouwencomplexen realiseren 
voor de inflatie de bouwkosten 
met circa 30% verhoogde en de 
leningen opnieuw flink duurder 
werden.  Kapellen regelde de 
financiering  aan een rentevoet 
van nauwelijks 1,07 % vastgeklikt 
voor 20 jaar. Ook de stijgende 
energiekosten sneden we de pas 
af door de zeer energievriendelijk 
gebouwen. 
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Op maandag 14 november hebben we de deuren 
geopend van het nieuwe Administratief Centrum 
en van het gloednieuwe Dienstencentrum dat 
plaats biedt aan 130  bezoekers en waar je gezellig 
samen kan genieten van een warme maaltijd of een 
gewoon een drankje kan komen nuttigen. 
Daarnaast zijn er nog twee polyvalente zalen voor 
tal van activiteiten en een permanent 
computerleslokaal voor onze senioren.  

Inmiddels is ook de nieuwe Werkwinkel geopend 
en is het Evenementenloket of Vrijentijdsloket 
bemand.

De 69 serviceflats werden door het Zorgbedrijf 
Antwerpen verhuurd of verkocht en de meeste 
bewoners hebben er reeds hun intrek in genomen.

Nu kan de derde en laatste fase van ons 
dorpssaneringsproject beginnen: de afbraak van 
het voormalig Administratief Centrum en de 
aangrenzende woningen. 

De sloopvergunning werd inmiddels aangevraagd 
en de bouwplannen worden gefinaliseerd. 

Er komen in totaal  een honderdtal betaalbare 
appartementen, waarvan circa 30% zal verhuurd 
worden door de sociale huis-
vestingsmaatschappij.  

Op deze wijze kunnen we het woonaanbod in 
Kapellen verder diversifiëren en ontstaat er een 
nieuwe woonsite op wandelafstand van het 
station en het dorpscentrum, en gelegen naast de 
Buitenschoolse Kinderopvang en de 
muziekacademie.

Dirk Van Mechelen
Burgemeester

Je kan er niet naast kijken, de nieuwe site aan 
de Hoevensebaan geeft een hedendaagse 
en moderne aanblik aan het centrum van 
Kapellen. “Ik heb deze metaformose van 
dichtbij meegemaakt", zegt Marie-Jeanne 
Labarre. Na de sloop van de gemeentelijke 
feestzaal, de oude jongensschool (nadien 
bibliotheek en muziekacademie), de 
behang- en verfcentrale, enkele woningen 
en café ‘De Nachtegaal’, werden de gronden 
gesaneerd. Er werd een grote 
ondergrondse parking gebouwd. Bovenop 
de parking verschenen drie fraaie 
gebouwen. “Het centraal gelegen 
Administratief Centrum vind ik een goede 
verbetering. Het pand waar ik jarenlang de 
gekende winkel van “Phildar” heb uitgebaat 
met onze woonst erboven, werd inmiddels 

aan de gemeente verkocht”. Kortelings zal 
dit pand en de naastliggende woning 
worden gesloopt, waardoor het nieuwe 
Administratief Centrum nog beter in het 
zicht zal komen. De vrijgekomen ruimte 
wordt groen ingevuld, net zoals de 
omgeving rondom de gebouwen. “Ik ben blij 
dat de handige doorgang van de Kerkstraat 
naar de Hoevensebaan na de jarenlange 
werken terug open is. Ik loop er dagelijks 
langs vanuit het park via de Kerkstraat naar 
het Dorsplein toe, of komende van de 
Dorpsstraat richting kerk, voorbij WZC 
Zonnewende naar de Hoevensebaan toe", 
aldus nog Marie-Jeanne.

Metamorfose
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Mooie gebouwen en 
centraal gelegen 
diensten! 
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De financiering door de gemeente van het publiek 
gedeelte (Lux en site Bruggeske) is een slimme investering. 
Door de inbreng van gronden en BTW-recuperatie is de te 
betalen kost mooi onder controle!

Hoe betalen we dit project?
Luc Janssens 

Schepen voor Financiën

Het ganse project met de bouw van de polyvalente 
zaal LUX en de ontwikkeling van de site Bruggeske 
is een perfect voorbeeld van een mooie 
dorpsontwikkeling en -herwaardering. Dat de 
gemeente hierbij een voorname trekkersrol speelt 
is duidelijk. 

Maar hoe wordt dit nu allemaal 
betaald? 

De aannemer, zijnde de Tijdelijke Vereniging 
‘Bruggen in Kapellen’, investeert in totaal een 
bedrag van meer dan 90 miljoen euro, waarbij de 
kosten voor het publiek gedeelte (LUX en 
Bruggeske) ongeveer 27,6 miljoen euro (incl BTW) 
bedragen. 

De gemeente zal evenwel voor haar investering 
‘slechts’ afgerond 16 miljoen euro betalen.

Gezien het ganse project gerealiseerd werd op 
gronden van de gemeente, diende de aannemer 
voor de realisatie van de woongelegenheden een 
grondaandeel ter waarde van 7,6 miljoen euro te 
betalen. 

Daarenboven zal de gemeente via haar autonoom 
gemeentebedrijf een groot gedeelte van de BTW, 
ongeveer 4 miljoen euro, recupereren. 

‘Ook het 
financieel 

plaatje klopt!’

Het saldo (16 miljoen euro) werd grotendeels 
gefinancierd via een zeer goedkope lening aan een 
rentevoet van 1,07 % vastgeklikt voor 20 jaar.

Het gevolg daarvan is dat de jaarlijkse aflossing 
slechts 2 % bedraagt van het geheel van de jaarlijkse 
exploitatiekosten. Hierdoor blijft de schuld onder 
controle en wordt zelfs aan schuldafbouw gedaan. 

De gehele jaarlijkse schuldaflossing is minder dan 
10 % van de gehele exploitatiekost die ongeveer 36 
miljoen euro bedraagt. 

Bijkomend voordeel: het geheel van gebouwen is 
duurzaam en klimaatneutraal, en energetisch een 
pareltje. Dit betekent dus ondermeer geen CO2-

uitstoot, elektriciteitvoorziening via  
zonnepanelen, een koude- en 
warmteopslaginstallatie om de gebouwen te 
verwarmen en/of te koelen.  waardoor de 
energiefactuur eveneens onder controle is!

Schepen voor Financiën Luc Janssens: ‘De bouw 
van de polyvalente zaal LUX en de ontwikkeling van 
de site Bruggeske zijn een perfect voorbeeld van 
betaalbare dorpsherwaarding door de gemeente.’

Welkom in ons nieuw AC!



 1. Steun voor de middenklasse 
“Het wordt een zware winter, maar we laten nie-
mand in de kou staan. Samen komen we hierdoor. 
Daarom neemt de federale regering nieuwe maat-
regelen om de energiecrisis aan te pakken. Deze 
keer richten we ons specifiek op de brede midden-
klasse die bij eerdere maatregelen uit de boot dreig-
de te vallen”, zegt voorzitter Egbert Lachaert.  
 
Het basispakket energie, dat specifiek voor de wer-
kende middenklasse bedoeld is, wordt verlengd tot 
en met maart 2023.  Op deze manier genieten zij 
van een basishoeveelheid gas en elektriciteit aan 
een voordelige prijs.  Uitgerekend komt dit op 1000 

We beschermen onze mensen 
en bedrijven in deze crisis
Zowel de Federale als de Vlaamse regering presen-
teerden aan het begin van het politieke jaar nieuwe 
maatregelen om onze mensen en bedrijven te onder-
steunen in deze ongeziene crisis. “Steeds meer mensen 
komen in de problemen, zowel gezinnen als alleen-
staanden. En ook voor onze zelfstandigen en bedrijven 
is de hoge gas- en elektriciteitsfactuur er te veel aan. 
Dat kunnen we niet laten gebeuren. Op dit moment 
heeft de overheid één opdracht: mensen beschermen”, 
aldus premier De Croo. 
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euro energiesteun, bovenop al eerder getroffen 
maatregelen zoals bijvoorbeeld de btw-verlaging 
op energie. 
 
En ook de Vlaamse regering neemt maatregelen 
voor de middenklasse. “De jobbonus, die er kwam 
op onze vraag, is intussen ingevoerd en zorgt ervoor 
dat vooral de laagste lonen extra netto overhouden. 
Deze jobbonus wordt nu opnieuw dankbaar aange-
wend om de koopkracht van de lage middenklasse 
beter te beschermen tegen de oplopende facturen, 
zowel in de winkelkar als op de energieafrekening”, 
zegt viceminister-president Bart Somers. De doel-
groep wordt volgend jaar uitgebreid tot mensen 
met een maandelijks brutoloon tot 2900 euro, zo-
dat meer mensen genieten van extra netto. En het 
bedrag trekken we voor iedereen die dit jaar geniet 
van de jobbonus op met 100 euro. De laagste inko-
mens zien daardoor op het einde van het jaar 700 
euro extra op hun rekening verschijnen.  

Dezelfde filosofie wordt ook overgenomen in het 
Groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Gezinnen 
zien het basisbedrag geïndexeerd worden met 2% in 
plaats van met 1%. De groep die nu al recht heeft op 
sociale toeslagen, zal vijftien euro per maand extra 
ontvangen. Tevens voorzien we voor hen 2 keer een 
eenmalige premie van 100 euro per kind. 
 
2. Werken gemakkelijker maken 
Wie wil werken, moet dat ook kunnen. Dat geldt 
voor gewone werknemers, maar ook voor bijvoor-
beeld gepensioneerden of studenten. Premier De 
Croo: “Daarom breidt de regering het systeem van 
flexi-jobs uit naar meer sectoren. Voortaan zal het 

Met deze maatregelen 
zorgen we voor extra 
netto op de mensen 
hun rekening.

Viceminister-
president 

Bart Somers



We beschermen onze mensen 
en bedrijven in deze crisis

Nationaal Open Vld nieuws

Zoals Reagan zei: 
Government’s 
first duty is to 
protect the people, 
not run their lives.

Premier Alexander De Croo 

ook toepasbaar zijn in de zorg, events, cultuur, sport, 
landbouw… Niet alleen kunnen er zo meer mensen 
iets bijverdienen. Zo pakken we ook de krapte op 
de arbeidsmarkt aan die zich in deze sectoren voor-
doet.”  
 
Ook voor studenten zijn er weer stappen gezet. Tot 
op vandaag konden studenten slechts 475 uur wer-
ken als jobstudent. De regering De Croo geeft aan 
hen nu de kans om meer te doen. In de toekomst zal 
je tot 600 uur per jaar als jobstudent kunnen werken 
zonder belastingen te moeten betalen. 
 
 
3. Steun voor onze bedrijven 
“De automatische index beschermt de koopkracht 
van onze gezinnen. Maar de bedrijven betalen die 
indexatie en dat weegt. Daarom voorziet de federale 
regering één miljard financiële ademruimte voor 
hen, door een vrijstelling van de sociale bijdragen 
op die indexatie”, aldus vice-eersteminister Vincent 
Van Quickenborne.  
 
Vlaams minister Lydia Peeters: “Ook de Vlaamse 
regering steunt de ondernemingen. We hebben 
een pakket van premies uitgewerkt ter waarde van 
250 miljoen euro en bedrijven kunnen intekenen op 
goedkope leningen.” Door hen te ondersteunen wil 
de Vlaamse regering bedrijven en ook hun werkne-
mers beschermen tegen tijdelijke stopzetting van 
de activiteiten en een eventuele delokalisatie van 
activiteiten. 
 
Egbert Lachaert: “Van cruciaal belang is dat we naast 
de grote bedrijven en kmo’s, hier de kleinere bedrij-
ven en de zelfstandigen niet uit het oog verliezen. 
Denk bijvoorbeeld maar aan de bakker bij je om de 
hoek die zijn gasfactuur maal vijf heeft ziet gaan.”
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Dankjewel Ria
Ik herinner me nog levendig de zaterdag in 
het voorjaar van 2006 toen ik samen met 
onze burgemeester Dirk Van Mechelen aan 
Ria Janssens-Van Oncen het verzoek 
voorlegde om op te komen voor onze partij 
bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ria's 
dochter Bieke, die tot dan 
gemeenteraadslid was, had ons laten weten 
dat ze niet meer in de mogelijkheid was om 
zich kandidaat te stellen.
Na enige twijfel heeft Ria ons aanbod 
aangenomen en met succes. Want met de 
gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 
werd zij met 522 voorkeurstemmen de 8 ste 
verkozene op onze Open Vld lijst en meteen 
ook schepen. En dat zij het heel goed deed 

als schepen mag blijken uit de resultaten van 
de verkiezingen van 14 oktober 2012 (6de 
plaats - 700 voorkeurstemmen) en 14 
oktober 2018 (5de plaats - 756 
voorkeurstemmen).
Ria, klein maar dapper, de goedlachse spring 
in ’t veld die geen moment liet voorbijgaan 
om aandacht te schenken aan onze lokale 
gemeenschap. Vriendin van de Kapelse 
senioren maar ook drijvende kracht achter 
de GROS, de gemeentelijke raad voor 
ontwikkelingssamenwerking en zo veel 
meer.
Dat zij nu wil genieten van haar pensioen 
waardoor ze meer aandacht aan haar familie 
wil besteden is haar ten volle gegund. 
Namens onze Open Vld afdeling, het ga je 
goed Ria en dankjewel.

Bruno Kuylen
Voorzitter 
Open Vld
Kapellen

Een ruime cafetaria met plaats om te keuvelen 

Gloednieuw 
dienstencentrum
Dienstencentrum ‘Bruggeske’ 
keert terug naar zijn oude plek, 
doch in een volledig nieuw 
modern gebouw met het 
nieuwste van het nieuwste.

't Bruggeske wordt opnieuw dé 
ontmoetingsplaats voor elke inwoner van onze 
gemeente. De verbinding met het centrum 
enerzijds en de bewoners van de assistentieflats 
anderzijds is heel belangrijk. Iedereen moet hier 
aansluiting kunnen vinden”, klinkt het bij An 

Stokmans, schepen voor senioren. “In de gezellige 
brasserie is er plaats voor een babbel, een drankje 
en ‘s middags staat er ook een lekkere warme 
maaltijd op het menu. Zo kan iedereen er genieten 
van een middagmaal met soep, hoofdschotel en 
dessert voor 8 euro. 

De gezellig ingerichte cafetaria biedt plaats voor 
140 personen met een uitbreiding tot 190. Spring 
zeker eens binnen en  laat je verrassen door het 
grote aanbod aan activiteiten en de gezellige, 
warme sfeer van ons Bruggeske.

Zorgeloos genieten!
Ik ben enkele jaren geleden samen met mijn echtgenote 
verhuisd naar het Dorpsplein . Vanuit ons appartement 
hadden we een goed zicht op de bouwwerken op de site 
van ’t Bruggeske . Wij stonden bij de opening dan ook op 
de eerste rij om het nieuwe dienstencentrum te 
verkennen. De huiselijke warme inrichting en gezellige 
sfeer trokken ons direct over de streep om hier 
meermaals te komen genieten van een warme maaltijd, 
drankje of leuke activiteit. 

Jos en Christianne zijn vol van het 
nieuwe dienstencentrum.

LOKALE BURGERKRANT OPEN VLD

Je moet niet groot zijn om 
uniek te zijn



Koen Deprins
Voorzitter Jong Vld
Kapellen
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Elza is één van de bewoners van de nieuwe 
serviceflats in het centrum van Kapellen. Zij nam 
er eind november haar intrek in een mooi en 
comfortabel appartement.

"Alles kortbij dat is zeker en vast een troef", zegt 
Elza. "Ik moet de deur maar uit en ik heb alles wat 
ik nodig heb. Daarnaast kan ik met de lift naar 
beneden, zonder door het gure weer te moeten, 
om eens in het dienstencentrum te gaan zien wat 
de pot schaft en een babbeltje te doen."

Met de site Bruggeske werd een nieuwe en heel 
toegankelijke plek gerealiseerd in het centrum van 
onze gemeente. De 69 assistentieflats zijn echt 
centraal gelegen, op wandelafstand van een ruim 
aanbod van diensten en handelszaken. 

Uiteraard is er de onmiddellijke link met  
Dienstencentrum Bruggeske. De bewoners kunnen 
rechtstreeks via de lift of parking naar het 
dienstencentrum om van een maaltijd te genieten, 
een koffie te drinken of om deel te nemen aan het 
aanbod van diverse activiteiten. Maar ook het 
Administratief Centrum en het Vrijetijdsloket liggen 
op amper 10 m afstand van de flatjes. 

Wonen en vertoeven 
in hartje Kapellen

Ook de Dorpsstraat, de kerk, het 
Woonzorgcentrum Zonnewende en het mooie 
gemeentepark liggen op wandelafstand. En als je de 
Hoevensebaan over steekt, ben je binnen de vijf 
minuten op het Dorpsplein, met tal van 
horecazaken, de bibliotheek en winkels. Ook 
winkelcentrum Promenade, het postkantoor, vele 
handelszaken en het spoorwegstation liggen 
binnen handbereik. En de buslijn 780 stopt letterlijk 
voor de deur, weet schepen voor Publieke Ruimte 
en Mobiliteit Koen Helsen. Meer diensten en 
voorzieningen op wandelafstand van hun woonst 
kunnen de toekomstige bewoners van de 
assistentieflats niet hebben. Ideaal om er te 
genieten van een aangename oude dag.

Alles kortbij

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34, 
1000 Brussel - V.U.: Egbert Lachaert
CONTACT: Tel. 02 549 00 20
COORDINATIE: ilde.cogen@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL :  Bruno Kuylen, Koningin Elisabethlei 48, 2950 
Kapellen 

Liberaal 
Centrum
Hoevensebaan 92
2950 Kapellen
03 664 78 28

Frederick
van Haaren
Schepen

Evelyne 
Haud'huyze
Schepen

An Stokmans
Schepen

Koen Helsen
Schepen

Luc Janssens
Schepen

Dirk Van
Mechelen
Burgemeester

Naam
Functie

ONZE MENSEN

  Elza geniet van de rust in haar nieuw appartement

Nieuwe assistentieflats in het hartje van onze gemeente



Onze Kapelse Open Vld-afdeling nodigt u, uw familie en uw 
Kapelse vrienden uit om samen met ons het glas van de 
vriendschap te drinken op onze nieuwjaarsreceptie.  
We zetten op vrijdag 6 januari 2023 vanaf 19u30 de deuren voor 
u open in feestzaal Lux, Marktplein 1. 
Opnieuw heeft onze Kapelse Open Vld-afdeling een 
toppoliticus bereid gevonden om het woord tot u te richten. 
Vincent Van Quickenborne, Vice-eersteminister en minister 
van Justitie en Noordzee in de federale regering zal als 
gastspreker aanwezig zijn.

 U bent van harte welkom.

Jongeren krijgen 
kansen

Welkom op onze nieuwjaarsreceptie

Laila Rylant
Penningmeester
Gemeenteraadslid
Lid Bijzonder Comité

Leo Mees
Gemeenteraadslid

Sanne 
Loopmans
Gemeenteraadslid

Luc Lamine
Gemeenteraadslid

Eric Dilliën
Gemeenteraadslid

Marc De Smet
Gemeenteraadslid

Inge 
Cornelissen
Gemeenteraadslid

Tayfun Genç
Gemeenteraadslid
Fractieleider GR

Naam
Functie

Koen Deprins
Lid Bijzonder Comité

Inge Wagemans
Secretaris
Gemeenteraadslid
Lid Bijzonder Comité
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Collega schepen Ria Janssens–Van Oncen wenst van een 
verdiend rustpensioen te genieten en nam op 31 oktober 
ontslag als gemeenteraadslid en als schepen voor onze 
Open Vld. Onze afdeling kreeg de uitdaging om nieuwe 
mandatarissen voor te dragen. 
Op de gemeenteraad van 21 november jl. mocht Evelyne 
Haud’huyze op 28-jarige leeftijd de eed als nieuwe 
schepen afleggen. Zij zal vanaf nu bevoegd zijn voor 
Gezondheidszorgen, Ontwikkelingssamenwerking, De 
Academie "Muziek en Woord en in het bijzonder ook 
voor Jeugd. Deze laatste bevoegdheid neemt zij, in 
onderling overleg, over van An Stokmans die bevoegd 
wordt voor het Seniorenbeleid en Markten. 
Ere wie ere toekomt, de aanstelling van de jeugdige 
Evelyne kon alleen maar omdat gemeenteraadslid Marc 
De Smet afzag van zijn mogelijke kandidatuur als 
schepen. Volgens onze interne Open Vld-spelregels 
kwam hij eerst in beeld, maar net zoals wij, vond hij dat de 
jongeren nu volop kansen moeten krijgen.
De 35-jarige Tayfun Genç wordt de nieuwe fractieleider 
voor Open Vld in de gemeenteraad. En Eric Dilliën, 
voormalig schepen, volgt Ria op als gemeenteraadslid en 
versterkt nu onze fractie. De 38-jarige Lien Van Mechelen 

vervangt Evelyne als lid van het Bijzonder Comité van de 
Sociale Dienst.

We wensen Evelyne, Tayfun, Eric en Lien veel succes.

Wil je samen met ons bouwen aan een
mooier Kapellen en beter land?

Word dan nu lid van onze liberale partij voor vrijheid en 
vooruitgang via openvld.be!

Heb je vragen, opmerkingen en suggesties over het lokaal beleid?
Contacteer ons dan via liberaalcentrum@skynet.be, 03 644 78 28 
of Facebookpagina. Nationale vragen zijn welkom via 
info@openvld.be!

Volg ons op

ONZE MENSEN

Evelyne, onze nieuwe schepen

Vincent Van Quickenborne, onze 
gastspreker


