Duurzaamheid en milieu
Duurzaamheid en milieu zijn zeer belangrijke uitdagingen voor de toekomst. Om de
klimaatakkoorden van Parijs te realiseren zal jdens de komende legislatuur hard gewerkt moeten
worden aan de energietransi e naar duurzame energiebronnen. Milieuproblemen die voortkomen
uit verkeer zijn ook in een ‘groene’ gemeente als Kapellen een zorgwekkend probleem. Kapellen en
omgeving verstedelijkt, waardoor het strikt beschermen van wat er nog aan bos- en natuurgebieden
rest van groot belang is voor de biodiversiteit en voor de lee aarheid van deze omgeving in de
toekomst.
Sp.a-Groen wil het duurzaamheids- en milieubeleid beter structureel inbedden in de gemeente. Dat
kan door een aantal ini a even te nemen, zoals verder uiteengezet, en verder door opnieuw een
duurzaamheidsambtenaar aan de milieudienst toe te voegen, en de adviserende taak van de
milieuraad in ere te herstellen.
De gemeente kan een belangrijke rol spelen in het duurzaamheids- en milieubeleid door op lokaal
vlak verschillende beleidsterreinen te coördineren en lokale ini a even te s muleren. In 2014
ondertekende de gemeente het burgemeestersconvenant waarbij Kapellen zich engageerde om 20%
minder CO2 uit te stoten tegen 2020. Met de huidige inzet zal Kapellen deze doelstelling niet halen.
Degelijke ini a even zijn nodig op het terrein van energiebeleid, het s muleren van alterna eve
energiebronnen, isola e, duurzame vormen van verwarming, verkeersbeleid, ruimtelijke ordening,
groenbeleid en vele andere. Om die coördinerende en s mulerende rol te spelen hee de gemeente
behoe e aan een gespecialiseerd duurzaamheidsambtenaar. Die posi e is in de huidige legislatuur
afgescha , en dat hee nega eve gevolgen voor de ini a even op dit terrein. Sp.a-Groen zal deze
func e opnieuw instellen en opwaarderen. Verderop geven we een aantal ac epunten die door deze
duurzaamheidsambtenaar kunnen worden gestuurd.
De gemeente hee in de huidige legislatuur zo goed als geen gebruik gemaakt van de deskundigheid
van de milieuraad. Hoewel de raad bestaat werd hij nooit om enig advies gevraagd. Dit is een
gemiste kans. In de milieuraad zijn verenigingen vertegenwoordigd die veel kennis hebben van de
milieuproblemen. Sp.a-Groen wil de adviserende taak van de milieuraad opwaarderen. Bij elk
milieudossier moet de gemeente een advies vragen aan de milieuraad. Adviezen moeten erns g
worden genomen en een rol spelen bij de besluitvorming. Een milieuraad is een belangrijke vorm van
burgerpar cipa e bij het beleid. Daar geen gebruik van maken verlaagt de kwaliteit van de
besluitvorming!
Duurzame energie
Op het gebied van het opwekken van duurzame energie moet de gemeente zelf het goede voorbeeld
stellen. De gemeente hee grote gebouwen waar veel ruimte is voor zonnepanelen: de sporthal, het
zwembad, de eskapade, het administra ef centrum, de brandweerkazerne, het poli ebureau enz.
Die ruimte moet snel worden gebruikt om een groot deel van de elektriciteitsbehoe e van de
gemeente zelf te produceren. Duurzame energieopwekking en eﬃciënte systemen van verwarming
en koeling moeten ingebouwd worden in de nieuwe projecten rond het nieuwe en oude
administra ef centrum en het marktplein.
Sp.a-Groen ziet zelfs de mogelijkheid om één of meerdere windmolens te voorzien achteraan het
containerpark of op andere plaatsen waar dit geen hinder veroorzaakt. Kapellenaren kunnen mee
investeren in dit project en daarmee een bijdrage leveren aan het milieu en een centje bijverdienen.
De gemeente moet zorg dragen voor een duurzaam wagenpark, een beleid dat ﬁets en openbaar
vervoer s muleert bij het eigen personeel, een vervoersbeleid van en naar scholen dat maximale
veiligheid en duurzaamheid garandeert. Duurzaamheid in het vervoer is een belangrijke grondslag
voor het vernieuwd verkeersbeleid dat Sp.a-Groen voorstaat.

De straatverlich ng kan worden verbeterd door het gebruik van veel energiezuiniger LED-verlich ng.
LED-lampen kunnen, mits goed ingezet, zowel het energieverbruik als de lichtvervuiling verminderen,
terwijl ze toch een minimale verlich ng van woonstraten ‘s nachts toelaten.
De gemeente Kapellen hee vele woningen die gebouwd zijn in een jd waarin weinig aandacht was
voor isola e en energiezuinigheid. Bij nieuwbouw en renova e kan en moet de gemeente
nauwkeurig toezien op het toepassen van de nieuwe en strengere normen. Sp.a-Groen wil dat de
gemeente ook voor bestaande woningen ini a even neemt om eigenaars te overtuigen hun
woningen beter aan de toekomst aan te passen. Een duurzaamheidsambtenaar kan een cruciale rol
spelen in de ambi e om van Kapellen een toonbeeld van duurzaamheid te maken door het
mobiliseren van de bevolking rond dit thema.
Afvalbeleid
Iedereen die beelden hee gezien van de plas c soep in de oceanen bese dat iets moet worden
gedaan aan het probleem van plas c. Daarbij komt dat een groot deel van het probleem niet eens
zichtbaar is. Er zit overal plas c onder de vorm van microscopische deeltjes plas c die natuurlijke
processen verstoren. Het overma ge gebruik van plas c leidt tot vervuiling en verspilling van
materiaal en energie. Het plas c probleem noopt tot een aanpak die het overbodig gebruik van
plas c bant en het hergebruikt s muleert. De gemeente kan op lokaal vlak daarin een coördinerende
rol spelen. Zij kan helpen bij het voorlichten en ondersteunen van handelaars, en bij het s muleren
van hergebruik door verbeterde recyclage. Kapellen moet en kan de ambi e hebben een voorloper
te worden in het eﬃciënte hergebruik van plas c.
Groenbeheer
Er is de laatste jaren een drama sche achteruitgang gezien in het aantal insecten. Mensen zien in de
zomer veel minder insecten op de voorruit van hun auto dan vroeger. Bijen en hommels gaan sterk
achteruit, wat mogelijk een bedreiging is voor de bevruch ng van fruitbomen en andere gewassen.
Deze achteruitgang wordt geweten aan het overma ge gebruik van bestrijdingsmiddelen. De
gemeente kan, waar mogelijk, een bijdrage leveren aan het herstel van de insectenfauna. Nu al
worden de meeste bermen en plantsoenen van de gemeente beheerd zonder gebruik van
bestrijdingsmiddelen. Sp.a-Groen wil dat dit gebruik zeer snel tot nul wordt teruggebracht. Maar
Sp.a-Groen wil ook dat de gemeente een posi eve bijdrage levert. Er zijn in de gemeente vele
pleintjes en bermen die nu als grasperk worden beheerd (Sparrenlaan, Sporthal Pu e,
gemeentepark, …) maar waar, in overleg met de bewoners, kleurrijke bloemenweiden gemaakt
kunnen worden. De buurt wordt er kleurrijker en vrolijker door, en het insectenleven doet er zijn
voordeel mee. Ook kan er nestgelegenheid voor bijen en hommels bij die bloemperkjes worden
gemaakt, zodat deze dieren beter kunnen overleven.
Het gemeentepark Beaulieu is een groene zone in het centrum van Kapellen die vele func es hee .
Het is een park met wandelpaden, een speeltuin en een klein dierenpark, er zijn een aantal
sportvelden voor tennis, kor al, atle ek, en het wordt gebruikt voor pulptuur en concerten. Er is al
enige jd sprake om het gemeentepark te hertekenen en de inrich ng wat aan te passen om die
verschillende func es beter te combineren. Sp.a-Groen-Kapellen wil er op toezien dat dit gebeurt in
samenspraak met de gebruikers van die func es. De cultuurraad, de sportraad en de milieuraad zijn
hierbij nu ge adviesraden die graag meewerken om een beter en mooier gemeentepark te
verwezenlijken.
Ruimtelijke ordening en natuur
Kapellen is nog een tamelijk groen gebied, dat echter snel verstedelijkt en in de agglomera e
Antwerpen wordt opgenomen. Om die voorstedelijke func e in de toekomst goed te kunnen
vervullen is het van groot belang dat grotere, aaneengesloten groene gebieden behouden blijven en
de longen vormen van de voorstad die zich ontwikkelt. Daarom wil Sp.a-Groen dat deze gebieden,

bv. bij de Vloeiende en de Puihoek, maar ook een (onbeschermd) deel van het Ertbrandbos en
andere gebieden, open blijven en als groengebied worden beschermd. Waar er
woninguitbreidingsgebieden zijn ingetekend op de gewestplannen moeten deze worden gewijzigd
om de groenfunc e te behouden.
Voor het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) van het fortje van Kapellen, dat in 2012 nog een zone van
‘openbaar nut’ beva e voor de aanleg van een sporthal, wil Sp.a-Groen deze plannen ook bijstellen.
Nadat eerder al was beslist de sporthal niet te bouwen, is er nu gelegenheid om het RUP aan te
passen zodat de woonzone voor sociale woningen verschui naar de plaats waar de sporthal was
voorzien. Dit verbetert de ligging van de woningen, en verzekert een rus ge s lle zone achteraan die
bescherming biedt voor de waardevolle popula es van vleermuizen in het gebied.
Sp.a-Groen kant zich tegen de aanleg van de NX, die het laatste overblijvende polderlandschap van
de rechteroever rechtstreeks bedreigt, en de verkeersoverlast enkel zal laten toenemen. Wij pleiten
voor een beter en integraler verkeersbeleid met meer aandacht voor ﬁets en openbaar vervoer.
De biodiversiteit in de gemeente Kapellen is hoog. Een aantal natuurgebieden, bv. het Rood, het
Mastenbos, het Klein Schietveld en sinds kort het Ertbrandbos, zijn diverse en soms uitzonderlijk
waardevolle landschappen. Sp.a-Groen wil de biodiversiteit in deze gebieden ac ef ondersteunen
door steun vanuit de gemeente voor het beheer en ac eve plannen voor het vrijwaren van natuur,
zoals bv. de aanleg van paddenoversteekplaatsen.

