Cultuur, sport, vrije jd en jeugd
Cultuur
Sp.a-Groen wil cultuur voor elke Kapellenaar van jong tot oud en vindt het belangrijk dat
verschillende doelgroepen worden bereikt. Er komt een nieuw cultureel centrum in onze gemeente.
Dit lijkt ons een uitgelezen kans om te zorgen voor een aanbod dat voldoende laagdrempelig is en
ook groot en gevarieerd genoeg voor alle Kapellenaren.
De gezonde mix in aanbod die we kennen van Pulptuur en de parkconcerten en die erin slaagt de
Kapellenaren en ook mensen van buiten onze gemeente samen te brengen, moet ook in de
programmering van het theaterseizoen terug te vinden zijn.
De site van het nieuwe CC moet een cultuurzone worden, waar ook erfgoedcentrum Hoeve Van
Paesschen en een jeugdhuis bij horen.
Ook op ander plekken kan aan cultuurbeleving worden gedaan en Kapellen moet een podium bieden
aan lokale kunstenaars en lokale ini a even.
Er is in onze gemeente een Academie voor Beeldende Kunst (St-Lucas) en een Academie voor Muziek
en Woord, die allebei de nodige ondersteuning verdienen. Elke vorm van cultuur is immers
belangrijk, van klassiek tot experimenteel.
Het cultuurbeleid moet ook duurzaam zijn: muziek- en andere fes vals kunnen ges muleerd worden
om hun ecologische voetafdruk te verminderen.
Kapellen is dan wel autonoom in het ui ekenen van een cultuurbeleid, toch kan dit niet geïsoleerd
van de omringende gemeentes gebeuren. Eﬃciënt gebruik van infrastructuur en middelen dient de
rode draad te zijn doorheen het hele cultuurbeleid. Belangrijk is daarbij dat het openbaar vervoer
aansluit op culturele ac viteiten.
Sport
Sport is het moment bij uitstek om in contact te komen met andere Kapellenaren buiten de eigen
kennissenkring of het eigen sociaal netwerk. Sport kan zo een verbindende factor zijn tussen
verschillende Kapellenaren. Het ondersteunen van de sportverenigingen, zowel ﬁnancieel als
logis ek, is daarom van cruciaal belang. Logis eke ondersteuning kan gebeuren door het delen van
infrastructuur. Daarbij moet er ook grondig verkend worden in welke mate we de Kapelse scholen
nog meer kunnen openstellen voor sportverenigingen. Daarnaast moet er ook voor de individuele
gebruiker spor nfrastructuur voorzien worden zoals b.v. een mooi uitgewerkt ﬁtnessparcours voor
de joggers in het gemeentepark.
Veel sporters geven de voorkeur aan buitensport. Wanneer we van Kapellen een groene long maken
in het noorden van Antwerpen kan er tegelijk sterker worden ingezet op sporten in de natuur. Dit
dient dan wel met respect voor de bestaande groene zones te gebeuren, maar een duurzaam
natuurbeleid hoe niet haaks te staan op een sportbeleving in de natuur. Het is daarom noodzakelijk
dat Kapellen nog intensiever inzet op veilige wandel-, loop- en ﬁetspaden en afgebakende zones voor
mountainbikes en ruiters binnen de aanwezige groene gebieden. Er moet werk gemaakt worden van
een recrea ef ﬁetspad langs de An tankgracht.
Veel kunstgrasvelden zijn schadelijk voor de gezondheid, door de granulaten van rubberen
autobanden die erin zi en. Op termijn worden alle schadelijke kunstgrasvelden best vervangen door
grasvelden op basis van kurk of kokos of door natuurlijke grasvelden.

Vrije jd
In Kapellen wonen is aangenaam, want er is veel te doen. Er wordt veel geïnvesteerd in vrije jd en
daar zijn we blij om.
Sp.a-Groen wil in Kapellen een evenwicht zien tussen groene open ruimte en een levendig centrum
waar iedereen z’n vrije jd kan invullen naar eigen interesse. Vrije jd gaat vooral over sport en
cultuur. Wij willen de samenwerking tussen deze beleidsdomeinen versterken. Het is dan ook niet
meer dan logisch dat deze bevoegdheden in Kapellen gebundeld zi en bij een schepen.
Een lokaal vrije jdsaanbod zorgt ook voor sociale cohesie binnen de gemeente en moet
aangemoedigd worden. Sp.a-Groen wil daarom werken aan een spaarsysteem, waarbij het bijwonen
van een cultuurvoorstelling, een bezoek aan de bibliotheek, zwembad, etc. wordt beloond met
spaarpunten. Deze spaarpunten kunnen dan worden ingezet voor een kor ng bij volgende
ac viteiten. Verschillende gemeenten hebben reeds aangetoond dat dit systeem werkt. Ook in
Kapellen moet hier werk van worden gemaakt.
We willen ook dat er meer inspraak is van de bevolking. Dat kan door bevragingen te organiseren,
b.v. naar ideeën voor het gebruik van het Marktplein. Ook het logis ek ondersteunen van straat- of
wijkfeesten (leveren van tenten, stoelen en tafels,…) kan helpen om het leven in Kapellen nog
aangenamer te maken.

Jeugd
Investeren in de toekomst is kansen geven aan al onze kinderen en jongeren. Inspraak is ook hier
heel belangrijk. Sp.a-Groen wil de jeugdraad versterken. Een jeugdambtenaar die in nauw contact
staat met de schepen van jeugd en de jeugdraad kan manager zijn van het lokaal jeugdbeleid.
De jeugddienst kan in samenwerking met de jeugdraad, de jeugdbewegingen en andere
jongerenorganisa es peilen naar wat er lee en ervoor zorgen dat de jeugd betrokken wordt bij elk
domein van het lokaal beleid. In Kapellen is er nu vooral nood aan een goede loca e voor jeugdhuis
Zwarte Paula na a raak van Den Biz. Ook in het nieuwe cultureel centrum moet er plaats zijn voor
ini a even van de jeugdverenigingen.
Wat goed is voor kinderen is goed voor iedereen. Kindvriendelijkheid is een barometer voor goed
lokaal beleid. Kinderen hebben ruimte nodig. Het is belangrijk om speelelementen te voorzien in
straten en op pleinen. Tijdelijk ongebruikte openbare ruimte kan gebruikt worden als speelruimte.
De kindergemeenteraad is een goed ini a ef. Daarnaast zou er ook een jeugdgemeenteraad moeten
zijn in samenwerking met de middelbare scholen.
Jongeren hebben behoe e aan vrijhavens waar ze zichzelf kunnen zijn en experimenteren. Ook het
s muleren en ondersteunen van de talenten van jongeren is belangrijk. Ze moeten kansen krijgen
om zichzelf en hun werken te tonen. Er moeten plekken zijn waar jongeren hun jong zijn kunnen
beleven.
Kinderen en jongeren hebben bovendien het recht om veilig met de ﬁets of te voet op school, in de
sportclub of de jeugdvereniging te geraken.

