
Hier

"Verenigingen zijn van 
onschatbare waarde en 
verdienen extra steun in 
deze moeilijke tijden."

VERENIGINGEN VERBINDEN DE 
KAPELLENAREN
Sportclub, dansgroep, muziek- en 

seniorenvereniging, jeugdbewe-

ging. De Kapelse verenigingen zijn 

van onschatbare waarde voor 

onze gemeente. Daarom besliste 

het gemeentebestuur om voor hen 

een hele reeks steunmaatregelen 

in te voeren. In coronatijden is 

ieder extra steuntje meer dan 

welkom! Een kort overzichtje...

Iedere erkende vereniging ontving een 

bon van €100 die ze kan besteden bij 

de cafés die zijn aangesloten bij de 

Kapellebon. Jeugdverenigingen 

kregen een coronakoffer met extra 

hygiënisch en veiligheidsmateriaal in 

bruikleen. Verenigingen kunnen gratis 

gebruik maken van openbare 

buitenplekken voor het organiseren 

van hun activiteiten, mits 

goedkeuring van het bestuur. 

Bovendien gaat de opbrengst van 

gemeentelijke activiteiten altijd naar 

de subsidiepot voor onze 

verenigingen. Na deze pandemie wil 

het bestuur in elke deelgemeente een 

volksfeest organiseren met hun 

medewerking. 

EXTRA SUBSIDIES
Onze gemeente kreeg van de Vlaamse 

overheid 96.000 euro om onze lokale 

verenigingen te ondersteunen. Om dit 

bedrag zo correct mogelijk te verde-

len, werd een bevraging gestuurd 

naar alle Kapelse verenigingen. Zo 

konden ze aangeven hoe zij hebben 

geleden onder de coronacrisis. Het 

gemeentebestuur beslist dan waar 

de middelen ingezet worden.

Nog op zoek naar een nieuwe hobby 

of vereniging? Check dan zeker de 

verenigingengids op de website van 

de gemeente!

in Kapelle-op-den-Bos

Mobiliteit zonder zorgen

Achter de Groene schermen

Het Sociaal Huis biedt meer

© Groen Kapelle-op-den-BosBruno en Hanne zijn beiden muzikant in een Kapelse fanfare. Zij 
komen op voor het Kapelse verenigingsleven.
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Samen tegen corona
DE VEERKRACHT IN ONZE GEMEENTE

In maart zette het coronavirus onze wereld op zijn kop. Het land ging in 

lockdown, het leven viel stil. We willen alle Kapellenaren bedanken voor 

hun inzet in deze moeilijke periode en om de nodige maatregelen na te leven. 

Een extra dankwoordje gaat uit naar het zorgpersoneel, want zij bestrijden 

het virus vanop de eerste rij. 

Ook het gemeentebestuur deed de afgelopen maanden inspanningen om onze 

inwoners zo goed mogelijk door deze crisis te loodsen. Op het platform 

"Kapelle Helpt" konden vrijwilligers zich aanmelden om brieven te bussen, 

boodschappen te doen, of om te bellen met eenzame ouderen. 

Eind mei belandden de herbruikbare mondmaskers, die werden aangekocht via 

ThinkPink, in de Kapelse brievenbussen. De Kapellebon werd gelanceerd, om 

onze lokale handelaars een hart onder de riem te steken. Ook de bibliotheek

deed de nodige inspanningen: zij startte eerst met "bib-aan-huis" om de boeken 

bij burgers thuis te brengen en ging nadien weer coronaproof open. 

Tijdens de zomer vonden we ontspanning dankzij het programma "Kapelle 

Zomert": een mooie wandel- of fietstocht, een filmpje van de Drive-in Movies 

meepikken... Tot slot lanceerden we ook een pakket met steunmaatregelen

voor onze Kapelse verenigingen. 

Samen krijgen we dit virus klein. Hou vol!

Op de schommel vergeten we even onze zorgen... © Annie Spratt



HIER

MOBIEL ZIJN IN ONS DORP 
ZONDER ZORGEN

Kinderen die zorgeloos leren fietsen in ons dorp: daar gaan we voor! © Amber Faust

"Een mobiel Kapelle waar 
inwoners duurzame 

vervoerskeuzes maken."

BRUNO KEULEERS
Gemeenteraadsvoorzitter & 
toekomstig schepen van Mobiliteit
bruno.keuleers@skynet.be

Een kind van 10 jaar dat veilig is op 

weg naar school: dat mag niet 

langer de uitzondering maar moet 

binnenkort de regel zijn in onze 

gemeente. 

Toen we begin september 2018 ons 

verkiezingsprogramma publiceerden, 

was daarin al duidelijk onze 

mobiliteitsvisie te lezen: een 

mobieler, veiliger en groener 

Kapelle-op-den-Bos. Een ambitie die 

we nu samen met onze coalitie-

partner stap voor stap gaan 

waarmaken! 

De auto aan de kant laten staan? Dat 

is niet alleen goed voor de eigen 

gezondheid, maar het creëert ook een 

gezondere leefomgeving voor alle 

Kapellenaren. Minder auto’s op de 

baan betekent ook een veiligere 

omgeving voor de zwakke 

weggebruikers. And last but not 

least: zo komen we meer onder de 

mensen. Een goedemorgen, een 

vriendelijke hoofdknik, 's zwaaien, een 

praatje slaan... Het is allemaal zoveel 

eenvoudiger als we de wagen thuis 

laten voor onze korte verplaatsingen. 

Kortom, we streven naar een mobiel 

Kapelle dat onze inwoners 

aanmoedigt om gezonde en duur-

zame vervoerskeuzes te maken.

We zijn zeer blij dat bij het begin van 

onze bestuursperiode meteen werk 

wordt gemaakt van een globale 

mobiliteitsvisie voor onze volledige 

gemeente. Niet alleen binnen onze 

eigen coalitie, maar ook partij-

overschrijdend wordt gevraagd om 

mee te denken over een nieuw 

mobiliteitsplan. We streven naar een 

toekomstbeeld dat breed gedragen

wordt door alle Kapellenaren. Daarbij 

hebben we extra aandacht voor het 

veiliger maken van het verkeer rond 

onze schoolomgevingen.

We zetten sterk in op participatie. 

We zullen tijdig peilen naar de mening 

van de inwoners rond de circulatie-

plannen en infrastructuurwerken die 

in hun buurt plaatsvinden.

In de komende maanden beginnen we

ons droombeeld om te zetten naar 

realiteit. We gaan geen enkel 

obstakel uit de weg om een mobieler 

Kapelle te realiseren. Ons doel? Alle 

Kapellenaren, jong en oud, die zich op 

een veilige manier door ons dorp 

kunnen verplaatsen, te voet én met 

de fiets.



Onze drie mandatarissen - Ilse, 

Bruno & Yves - ken je 

ondertussen al een beetje. Maar 

wie staat hen nog bij achter de 

schermen? We stellen graag het 

Groene team voor!

ILSE RYMENANTS is al 21 jaar onze 

leading lady. Sinds 7 januari 2019 is ze 

schepen van Sociale Zaken en zet ze 

al haar expertise om in concrete 

acties voor onze gemeente. Naast 

haar politieke carrière is ze actief als 

directeur bij vzw AZ Rivierenland, en 

coördinator welzijn en preventie. 

BRUNO KEULEERS is momenteel 

gemeenteraadsvoorzitter, maar 

binnen een goed jaar neemt hij de 

fakkel over van schepen Hilde De 

Keersmaeker. Als landmeter heeft 

Bruno een onschatbare kennis over 

regelgeving in verband met 

vergunningen, RUP’s, enzovoort.

YVES ROUSSEAUX zetelt al jaren in 

de gemeenteraad en verdedigt onze 

Groene belangen. Zijn ervaring in de 

gemeenteraad komt goed van pas, 

net als zijn radde tong. Altijd bereid 

om - tussen pot en pint - zijn 

standpunt te verduidelijken!

NANCY JACOBS zetelt in het 

Bijzonder Comité voor de Sociale 

Dienst en neemt het zo mee op voor 

de Kapellenaren die wat extra steun 
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Maak kennis met het Groene 
team achter de schermen

Groen@Support op een wekelijkse vergadering. Ilse, 
Hanne, Ronan, Martine, Nancy, Yves, Dieter en Bruno

© Groen Kapelle-op-den-Bos

kunnen gebruiken. Ze ondersteunt 

schepen Ilse voortreffelijk voor de 

dossiers rond sociale zaken. 

MARTINE KNAEPS is al jaren het 

steunpunt achter de schermen: als 

secretaris zorgt ze dat alles 

administratief in orde is, organiseert 

ze mee onze jaarlijkse brunch (in niet-

coronatijden) en verzorgt ze mee 

onze communicatie.

RONAN CHRISTIAENS staat gekend 

als een wandelende tragewegen-

atlas: noem een trage weg en hij 

weet die meteen liggen! Onze man 

met het hart op de tong springt altijd 

in de bres wanneer er onrecht dreigt. 

Ook "Mooimaker" van het eerste uur!

HANNE LAMBERTS is onze 

communicatiespecialist: de sociale 

media up-to-date houden, een 

maandelijkse nieuwsbrief versturen, 

teksten schrijven voor de Hier... Als 

jongste van het team heeft ze ook 

een frisse kijk op de dossiers!

DIETER CLYMANS durft alles eens in 

vraag te stellen en behoudt zo het 

overzicht over het Groene project. Hij 

zorgt ook voor inspiratie met groene 

voorbeelden uit andere gemeenten. 

Een man met een genuanceerde, 

maar duidelijke mening! 

JE VINDT ONS HIER!
groenkodb@gmail.com

facebook.com/groenKODB

instagram: groenkodb

0486 48 07 46

Groen KODB

Groen Kapelle-
op-den-Bos
Groen@Support komt wekelijks 

samen om te vergaderen (online of 

coronaproof offline). Het is een sterk 

en divers team! Daarnaast hebben 

we nog onze Groene achterban die 

we halfjaarlijks raadplegen.  Zo 

houden we de vinger aan de pols!

Bio



IN ’T 
KORT
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"Dankzij de evaluatie van het 
TW-netwerk, zijn we de 
goede trage weg ingeslagen."

EERSTE STAPPEN VOOR 
PROJECT HOOGVELD GEZET

Ons dorp heeft al jaren nood aan een groene long en die willen wij zien 

langsheen de Hoogveldweg. Je las het ook al in ons verkiezings-

programma; daarin stelden we voor om de open ruimte langs de 

Hoogveldweg om te toveren tot een speelbos en een polyvalente plek. 

Op de gemeenteraad van 31 augustus is een eerste concrete stap gezet 

in het realiseren van dit ambitieuze project.

Op 31 augustus keurde de gemeenteraad de procedure voor het aanstellen van 

een studiebureau voor de opmaak van een RUP (= Ruimtelijk UitvoeringsPlan) 

“Multifunctioneel complex met landschapspark Hoogveldweg” goed. Dit is een 

eerste technische, maar belangrijke stap om dit project waar te maken.

Op dezelfde gemeenteraad werd ook een RUP voor de omgeving van de 

gemeentewerkplaats goedgekeurd (achter de Kerselaarlaan), waar we een 

ONDERWEG OP TRAGE WEGEN

Enkele maanden geleden werd 

ZORGPARKEREN ingevoerd in 

onze gemeente. Inwoners kunnen 

vanaf nu een sticker aanvragen, 

waarmee ze toelating geven aan 

zorgverleners om kort te parkeren  

voor hun garage, inrit of op de 

oprit. Voor zorgverleners is het 

vaak moeilijk om een parkeerplek 

te vinden dicht bij hun patiënt, 

waardoor ze kostbare tijd 

verliezen. Met de sticker help jij dit 

probleem mee oplossen! Je vraagt 

'm aan via de website of op het 

gemeentehuis.

Op het participatieplatform 

"KAPELLE SPREEKT" kon je 

afgelopen zomer stemmen op de 

films voor de Drive-in Movies en je 

kandidaat stellen voor de 

tekenwedstrijd “Let’s pimp it!”. 

Begin oktober werd hierop ook een 

bevraging rond studeerplekken 

gelanceerd. Dit platform moet 

ervoor zorgen dat onze inwoners 

meer inspraak krijgen in onze 

gemeente. Hou onze sociale media 

in de gaten en laat je stem horen 

als er een nieuwe bevraging wordt 

gelanceerd op het platform!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Het Sociaal Huis en de 

gemeentelijke scholen zoeken nog 

vrijwilligers. Middagtoezicht 

houden op de scholen, meewerken 

met huiswerkbegeleiding of een 

handje helpen bij de verveel-je-

nietjes? Neem een kijkje op de 

website van de gemeente!

YVES ROUSSEAUX, ILSE RYMENANTS & 
 BRUNO KEULEERS

RONAN CHRISTIAENS
Tragewegenexpert

speelbos gaan voorzien. Zo zorgen 

we ervoor dat de groene ruimtes 

opnieuw aansluiten bij ons 

dorpscentrum!

Op het Hoogveld hopen we een plaats 

te creëren waar er ruimte is voor 

ontspanning en ontmoeting. Laat ons 

ook niet vergeten dat onze gemeente 

hiermee een steentje bijdraagt aan 

een beter milieu, voor de toekomst 

van onze (klein)kinderen.

We beseffen dat dit een werk van 

lange adem wordt, maar de eerste 

aanzet is nu gegeven. Wij houden ons 

woord!

Begin 2019 werd een volledige 

evaluatie gemaakt van ons 

tragewegennetwerk. Daar gaan 

we nu mee aan de slag. 

Eigenaars die vroeger een trage weg 

afsloten, werden aangeschreven. 

Waar het kan en nodig is, worden 

trage wegen verlegd, in samenspraak 

met eigenaars. Er werd ook geijverd 

voor betere bebording van de trage 

wegen: naambordjes zijn besteld bij 

de provincie, maar corona zorgde voor 

wat vertraging. Het laatste stuk van 

buurtweg 12 (achter het kasteel-

domein, verbinding met Hof ter 

Molen) is nu toegankelijk.

Weet je niet goed waar de trage 

wegen allemaal liggen? De atlas der 

buurtwegen blijft het beste naslag-

werk. Op de TW-website vind je ook 

een twintigtal wandelkaarten terug. 

Natuurlijk bestaan er ook officieel 

erkende wandelingen in de gemeente, 

bijvoorbeeld het Oxdonkwandelpad.

Ondervind je toch nog hinder op een 

trage weg? Aarzel niet om het de 

gemeente te laten weten via het 

meldingsformulier!
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Verschillende Kapelse cafés 

sloegen de handen in elkaar om 

een gezellige fiets- en 

wandeltocht te organiseren. 

Een delegatie Groenen legde het 

parcours af met de fiets en hield in 

ieder café een gezellige pitstop – met 

mondmasker! Dankjewel aan de 

lokale cafés voor dit fijne initiatief. 

Coronaproof evenementen 

organiseren, dat verdient een pluim!

1

In het kader van de World CleanUp 

Day verzamelde Groen op zondag 

20 september voor een opruim-

actie in Oxdonk en Kapelle-Oost. 

Na enkele uren zwerfvuil ruimen, 

lieten we de buurt weer wat 

properder achter. 

Op een berg sigarettenpeuken na, viel 

onze buit goed mee. Goed bezig! 

Houden jullie het mee proper?

2
De stationstunnel kreeg een leuke 

opfrisbeurt: kleurrijke tekeningen 

fleuren nu de voorheen grijze 

betonmuren op. De tekeningen van 

kinderen die meededen aan de 

tekenwedstrijd “Let’s pimp it!” kregen 

een ereplaatsje op de muren. 

Op zaterdag 12 september schilderden 

de kinderen  hun creaties op de muur. 

Fiets of wandel eens door de 

stationstunnel, en je wordt meteen 

gelukkig!

3
Eind augustus organiseerde de 

gemeente de Drive-in Movies, als 

afsluiter van Kapelle Zomert. 

Gezinnen genoten in de namiddag van 

de familiefilm “Trolls” en ’s avonds 

keken de verzamelde Kapellenaren 

vanuit hun auto naar “Marina”. Ook wij 

genoten van een gezellige avond! De 

opbrengst van dit evenement werd 

bovendien gebruikt om de subsidiepot 

voor de verenigingen nog wat te 

spijzen. 

4

© Groen Kapelle-op-den-Bos © Yves Rousseaux © Hanne Lamberts © Hanne Lamberts
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HET SOCIAAL HUIS 
EEN WARME PLEK VOOR ALLE KAPELLENAREN

Warme William zit nog altijd klaar op het bankje aan het Sociaal Huis 
voor een goed gesprek!

© Groen Kapelle-op-den-Bos

NANCY JACOBS &
ILSE RYMENANTS
ijveren voor een laagdrempelig 
Sociaal Huis.

Het idee dat je in het Sociaal Huis 

enkel terecht kan met financiële 

problemen zorgt voor een 

drempel. Die moet weg, want 

achter de gevel schuilt een waaier 

aan dienstverlening. En daar 

werkt een dynamisch team van 

medewerkers elke dag aan mee!

Het coronavirus raakt velen in porte-

monnee en welzijn. Bij de ene harder 

dan bij de andere. Maar wacht niet tot 

de problemen onoverkomelijk zijn. De 

interne en externe diensten van het 

Sociaal Huis begeleiden je graag bij 

je zoektocht naar antwoorden. 

Bij het Huis van het Kind kunnen 

ouders en kinderen terecht voor alles 

rond opvoeden en opgroeien. 

Het is een samenwerking tussen 

organisaties die je helpen met 

kinderopvang, gezondheidszorg, 

vrijetijdsaanbod.

1gezin 1 plan gaat met je individuele 

hulpvraag aan de slag. Psychische, 

opvoedkundige of contextproblemen 

worden binnen de maand aangepakt, 

in aanloop naar verdere professionele 

hulp. Zijn nadien verschillende 

diensten met je zaak bezig? Dan zorgt 

1 gezin 1 plan voor de coördinatie. 

Loopt het minder vlot op school? 

Maak je je zorgen over het gedrag van 

je kind? Denk je aan een 

ontwikkelingsstoornis? Plan dan een 

afspraak bij de medewerker van de 

Vaart (MFC-Levenslust). Onze 

Warme William is er speciaal voor de 

jongeren zelf. Hij heeft z’n vaste stek 

in het Sociaal Huis en biedt een 

luisterend oor voor alle problemen 

waarmee ze kampen. Na een 

vertrouwelijk gesprek met een 

maatschappelijk werker kunnen de 

jongeren een gesprek bij de 

eerstelijnspsychologe plannen. Zo 

zetten we in op laagdrempelige en 

professionele hulp voor hen.  

Nood aan meer beweging in je leven? 

Met "Bewegen op verwijzing" (BOV) 

helpen we mensen op weg naar een 

actievere en gezondere levensstijl. 

Een BOV-coach maakt een 

beweegplan voor je op en motiveert je 

om dit te volgen. Je hebt hiervoor wel 

een voorschrift nodig van je dokter. 

De MMC (Minder Mobiele Centrale) 

brengt je, wanneer je aan de 

voorwaarden voldoet, voor een kleine 

vergoeding naar je afspraak (in het 

ziekenhuis, bijvoorbeeld). En geraak je 

als persoon met een beperkte 

mobiliteit niet naar de donderdag-

markt? Reserveer dan een plekje op 

de marktbus van het Sociaal Huis. 
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"Drie nieuwe afvalzakken, op 
maat van jouw levenstijl : één 
duurzame toekomst."

OPEN RUIMTE IN 
RAMSDONK 

AFVALZAK IN NIEUW JASJE

ILSE RYMENANTS
Schepen Sociale Zaken
ilse.rymenants@kapelle-op-den-
bos.be

EEN INDUSTRIEZONE AAN DE RAND VAN ONS DORP, DIE GEPAARD GAAT 

MET DE KOMST VAN EEN EXPRESSWEG DOORHEEN RAMSDONK: DAAR 

ZEGGEN WIJ NEE TEGEN! 

Tijdens de vorige bestuursperiode van CD&V en SP.A (nu ProKA) werd de komst 

van een nieuwe expressweg doorheen Ramsdonk goedgekeurd. De nieuwe 

industriële zone Kersdonk in Tisselt zou noodgedwongen gepaard gaan met de 

komst van een expressweg, die de industriële zone moest ontsluiten naar de 

A12. Deze expressweg zou hoofdzakelijk doorheen het grondgebied van 

Ramsdonk lopen en heel wat waardevol groen gebied doorkruisen. Een 

nieuwe industriezone aan de rand van ons dorp, waarvoor een expressweg 

doorheen agrarisch gebied van ’t Leireke vlakbij het Kasteel van Houtem wordt 

getrokken: daar verzetten wij ons als Groene fractie uiteraard tegen. 

Dat deden we ook al tijdens de vorige bestuursperiode, toen we niet akkoord 

gingen met de ligging van deze expressweg. Toen dit dossier zes jaar geleden 

op tafel lag, stemden wij tegen. Ook vandaag verzetten wij ons tegen de 

komst van deze expressweg. We doen er als Groen/N-VA  meerderheid alles 

aan om de klok nog terug te draaien. Dat wordt geen eenvoudige opgave, maar 

we zetten alles op alles om deze waardevolle groene zone te bewaren. Samen 

ijveren we voor het behoud van deze kostbare open ruimte in Ramsdonk. 

Nog vragen over dit dossier? Stel ze gerust via groenkodb@gmail.com, onze 

website of Facebook! 

Vanaf 2021 zetten Kapellenaren drie

nieuwe afvalzakken aan de deur: 

een zwarte restafvalzak, een licht-

groene GFT-zak en een blauwe PMD-

zak. De nieuwe restafval- en GFT-

zakken zijn tegen dan verkrijgbaar in 

drie formaten: 60, 30 en 15 liter. Zo 

kies je de zak op maat van jouw 

levensstijl. De PMD-zak behoudt zijn 

formaat, maar wordt wel een meer 

"uitgebreide" versie: heel wat plastic 

verpakkingen verschuiven van de 

restafvalzak naar de PMD-zak. Zo 

gaan we met de intergemeentelijke 

samenwerking Indradura voor 

duurzaam afvalbeheer.

Met de komst van de nieuwe zakken, 

sorteer je op jouw maat. Sorteren 

loont, voor het milieu én voor je 

portefeuille! Samen zetten we de 

stap naar een duurzame toekomst.

Binnen Intradura werd een 

gemeenschappelijk tarief voor de 

hele regio afgesproken. Vanaf 2021 

koop je deze afvalzakken niet alleen 

in de eigen gemeente, maar ook in de 

zeventien andere deelnemende 

steden en gemeenten. In de 

overgangsfase, tussen januari en 

juni 2021, kan je ook nog de oude 

afvalzakken buitenzetten. Het heeft 

geen zin om een voorraad 

afvalzakken in te slaan op voorhand, 

want je kan deze maar tot eind juni 

2021 aanbieden.

Leuk weetje: vanaf 2021 bestaan de 

restafvalzak en de PMD-zak uit 

80% gerecycleerd plastic!

Meer weten? Surf naar de website 

van de gemeente of naar 

www.intradura.be/3nieuwezakken!

Deze open ruimte is in gevaar door de komst van een 
expressweg.

© Ronan Christiaens


