
 

 

  



                                                                                                                                         

 

Welkom bij het Programma van Groen Kapelle-op-den-Bos! 

 

Bent u een geïnteresseerde kiezer, die zich graag eens verdiept in het 

programma van de plaatselijke politieke partijen?  

Twijfelt u nog over de keuze die u zal maken op zondag 14 oktober?  

Of zal u binnenkort voor de eerste keer gaan stemmen?  

 

Wat voor kiezer u ook bent, hier bent u aan het juiste adres voor 

het programma van Groen. Lees het programma helemaal van A 

tot Z of blader het eens rustig door. Dankzij onze handige 

inhoudsopgave kan u snel verder klikken naar de thema’s die u 

interesseren.  

Nog vragen na het lezen van ons programma? Aarzel dan niet om 

ons te contacteren op groenkodb@gmail.com of via Facebook. U 

bent ook altijd welkom bij één van onze kandidaten op de lijst of 

bij onze secretaris: Martine Knaeps, Brandhofstraat 25 (tel: 

015/71.38.78). 

Veel leesplezier en vooral… veel kiesplezier! 
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1. Inleiding 

Kapelle-op-den-Bos is VAN jullie 
Van januari tot april 2018 namen meer dan 200 inwoners van Kapelle-op-den-Bos deel aan onze 

online bevraging ‘Kapelle-op-den-Bos is van JULLIE’. Tal van thema’s passeerden de revue op 

zoek naar de krachtlijnen voor de toekomst.   

 

De rode draad van deze bevraging hebben we met veel goesting vertaald naar een politiek 

programma, waar we de komende jaren mee aan de slag kunnen. In een notendop: Kapellenaren 

dromen van een mooie, bruisende, landelijke en (re)creatieve gemeente waarin zij zich thuis en 

veilig voelen.   

 

De input die we van jullie kregen, hebben we omgezet naar realistische doelstellingen en acties. 

Dit deden we zonder onze eigen visie over beleid voeren uit het oog te verliezen: positief, groen 

en vooruitstrevend. Wij streven naar een Kapelle-op-den-Bos in beweging! 

Kapelle-op-den-bos is VOOR jullie 
Jullie feedback: kort en bondig samengevat! 

 

Een gezellig mooi en landelijk dorp 

- Groene en open ruimte 

- Wonen, werken, verkeer en ontspanning vloeien vlot in elkaar 

- Levendige kernen, rustige groene buurten 

- Recreatieve rustpunten 

Creatief en lokaal ondernemen 

- Gezellig lokaal maar met een ruime blik op de wereld 

- Ambtenaar lokale economie 

- Lokale economie: buurtwinkels in de kern 

- Kern afbakenen 

- Kleinschalige handel en lokale productie 

- Naar geïntegreerde bedrijven 

- KMO-zone: niet alleen de lasten maar  ook de baten 

Warme gemeente (solidair) 

- Generaties ontmoeten elkaar 

- Zorg voor senioren 



                                                                                                                                         

 

- Netwerken met zorgaanbieders in de regio 

- Cultuur en sport 

Durven vernieuwen, klaar voor initiatieven 

- Digitaliseren 

- Als vaartgemeente de boot niet missen 

- Fietsstraten 

- Ontsluitingswegen voor veilig verkeer 

- Alternatieve wandel- en fietsroutes 

- Lokaal dienstencentrum: het kloppend hart van een sociaal beleid 

- Durven kiezen voor een DORP 

Jeugd in ons dorp houden 

- Alle functies (wonen, werken, verkeer, ontspanning) vloeiend met elkaar verbinden 

- Bomen, (speel)bos, recreatief park 

- Oog voor gezinsleven, nabije omgeving en buren 

- Balans stil, levendig en bruisend 

- Creatieve ruimten & ontmoetingsplaatsen 

- Vooruitstrevend, vernieuwend en een voortrekkersrol 

- Milieuvriendelijke projecten & aandacht voor energiebeleid  

- Voorbeeldfunctie als groen dorp 

- Digitalisering 

- Betrokkenheid 

- Bewegen 

- Weer leven in de brouwerij brengen 

Wonen 

- Alternatieve woonvormen 

- Sociale woningen, een gezonde mix, sociale verbondenheid 

- Sociale woonvormen 

- Buurtwerking 

- Je thuis voelen 

- Basisbehoeften 



                                                                                                                                         

 

Versterken van veilige en asbestvrije buurten  

- Opgeruimde buurten 

- Asbestvrij 

Mobiliteit 

- Mobiliteit voor iedereen 

- Trage wegen 

- Geen ontsluitingsweg over het Leireke 

- Doorgaand verkeer 

De oude politiek overboord: de juiste man/vrouw op de juiste plaats 

- Groeien met een visie 

- Thematisch 

- Buurtwerking  

- Bewegen 

- Toekomst 

- Samenwerken, niet tegenwerken 

 

 

  



                                                                                                                                         

 

2.  Mooie, landelijke en (re)creatieve gemeente 

 
Kapelle-op-den-Bos, onze landelijke gemeente, heeft dringend nood aan meer open ruimte en 

natuur. We ijveren om de bestaande open ruimte te bewaren en nieuwe, groene projecten in de 

bestaande dorpskernen te concentreren.  

Stap even mee in ons te realiseren droomdorp… 
 

Aangepaste infrastructuur, zoals zitbanken, picknicktafels, wandel- en fietspaden zijn niet meer 

uit het straatbeeld weg te denken. Bewegen en ontmoeten vloeien moeiteloos in elkaar over.   

 

Waardevolle natuurelementen en open ruimte worden in ons dorp maximaal beschermd.  

Betonnen straten en pleintjes die momenteel het straatbeeld domineren, zijn getransformeerd 

naar gezellige straten met groene hoekjes en ontmoetingsplaatsen. Een park en/of speelbos als 

natuurlijke recreatie voor jong en oud maakt het groene plaatje af.  

 

 
 

Als partij met een visie, heeft Groen een concreet plan klaar liggen, met de herinrichting van de 

gronden langsheen de Hoogveldseweg als recreatieve zone. Dit plan realiseert de combinatie 

van een polyvalente ruimte samen met een park/recreatie/ontmoetingsruimte in open 

lucht. Een kleurrijk en uitnodigend domein waar mensen elkaar opnieuw ontmoeten: denk 

maar aan een gezellige picknick of BBQ. Op dit domein zien we ook voor sport en cultuur een 

centrale rol weggelegd (bv. verhoging/kiosk in het groen voor optredens/evenementen).  

De gronden langs de Hoogveldseweg liggen langs de belangrijkste ontsluitingsweg van de 

gemeente. Ze zijn vlot bereikbaar en de dorpskern wordt gevrijwaard. Vanaf dag één zal 

Groen werken aan een netwerk voor de verdere uitbouw van het project. Daarbij willen we ook 

sterk de nadruk leggen op een vlotte samenwerking met o.a. de lokale handelaars/horeca. 



                                                                                                                                         

 

Maar Groen is ook realistisch. Dit project zal tijd en inzet vragen van vele Kapellenaren. Daarom 

is het ontzettend belangrijk om ondertussen het actieve verenigingsleven en de individuele 

initiatieven te blijven ondersteunen. En zelf, als geëngageerd gemeentebestuur, impulsen te 

geven met inspraak van inwoners die zich wensen in te zetten voor een Kapelle-op-den-Bos in 

beweging.  We denken hierbij aan het optimaliseren van de huidige infrastructuur en het 

reeds ontwikkelen van kleinere ontmoetingsplaatsen in het centrum en op wijkniveau.    

Steeds zal Groen respectvol omgaan met de omgeving en vindt zij dat een gemeentebestuur 

zich mee verantwoordelijk moet voelen voor de netheid ervan. 

 

Concrete acties om onze plannen te realiseren:  

 

- Nieuwe groengebieden verwerven en/of aanleggen 

- Openbaar groen onderhouden 

- Aanleggen van bloemen en beplanten van dorpskernen en begraafplaatsen 

- Sfeervolle, ecologische buitenverlichting 

- Inzetten op onthaasting: picknickplaatsen, zitbanken, hangmatten, BBQ- verhuur, 

speeltuigen 

 

3. Een proper dorp. Ruimtelijke ordening, leefmilieu, 

natuurbehoud en afvalbeleid  
 

Wanneer we denken aan een aangename en leefbare omgeving, dan denken we aan een goede 

ruimtelijke ordening met veel groen en veel natuur. Kapelle-op-den-Bos staat op dit vlak 

vandaag voor een grote uitdaging. Dit onder andere door de ontwikkelingen in de omliggende 

gemeenten. Zo zien Londerzeel en Willebroek een kans om hun bedrijventerreinen verder uit te 

breiden dankzij de nabijheid van de A12.   

 

Het is dan ook cruciaal om de nog beschikbare open ruimte optimaal te beschermen en 

doeltreffend aan te wenden voor de landbouw, voor toerisme en recreatie, voor het garanderen 

van een goede waterhuishouding en het inperken van overstromingsgevaar. Een doeltreffend 



                                                                                                                                         

 

natuur- en milieubeleid, waarin steeds meer (en vooral jonge) mensen zijn gaan geloven, krijgt 

zo kansen (bv. geen ontsluitingswegen over het Leireke in Ramsdonk).  

Bescherming van de open ruimte is slechts mogelijk als we er alles aan doen om de 

levenskwaliteit in onze woonkernen te versterken en te optimaliseren. Op basis van deze 

algemene doelstelling heeft Groen zeer concrete voorstellen om Kapelle-op-den-Bos de 

komende 6 jaar verder te vergroenen.  Voor iedere  politieke beslissing zal zij de ecologische 

voetafdruk in kaart brengen.  

In onze visie is de gemeente regisseur voor leefmilieu en ruimtelijke ordening en hanteert 

zij de volgende uitgangspunten:  

3.1. Inspraak van de wakkere inwoner en deskundigen 
De gemeente beschikt over een deskundige gemeentelijke Commissie voor ruimtelijke 

ordening  (GECORO) waarvoor het behoud van de open ruimte een centrale doelstelling is.  

Cruciale aandachtspunten zijn de zich ontwikkelende woonbehoeftes en de vereiste 

verkeersafwikkeling, de ontwikkelingen op regionaal vlak zoals bijvoorbeeld het START-project 

langsheen de A12, de ontwikkeling van de wooninfrastructuur, etc. De rode draad: Kapelle-op-

den-Bos kan en mag geen betonnen en stenen gemeente worden. Het gemeentebestuur zal 

de adviezen van deze Commissie steeds moeten raadplegen. 

Bij de aanvang van een nieuw project, moeten doelstellingen en plannen van bij de start 

besproken worden met alle betrokkenen. 

3.2. Sterke gemeentelijke diensten. 
Om een antwoord te kunnen bieden op de vele uitdagingen zijn sterke gemeentelijke diensten, 

die optimaal samenwerken, noodzakelijk. Zowel de diensten Leefmilieu, werken in eigen beheer 

als de dienst Ruimtelijke ordening waren de voorbije jaren onderbemand. Ze hebben recht op 

het gepaste personeelskader om de vele uitdagingen waar te maken. Eén van de topprioriteiten 

hierbij is de aanwerving van een personeelslid dat, samen met de milieuhandhavingsambtenaar, 

toekijkt op de naleving van toegekende vergunningen en de stedenbouwkundige verordening. 

Overtredingen dienen daarbij gesanctioneerd te worden.  

3.3. Een rechtlijnig en doordacht beleid ruimtelijke ordening. 
In het belang van de gemeente, van de bouwer of verbouwer en van iedere andere inwoner,  is 

een weloverwogen en rechtlijnig ruimtelijk beleid een noodzaak. Vandaag zijn lokale besturen in 

staat om daar zelf voor te zorgen. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen vraagt wel zuinig om te 

springen met de schaarse open ruimte, wat wij alleen maar kunnen aanmoedigen.  

 

Een rechtlijnig en doordacht ruimtelijk beleid vraagt minimaal volgende punten:  

 

1. Goede bereikbaarheid van de diensten Ruimtelijke Ordening  

- het faciliteren van besprekingen van dossiers, om conflicten rond interpretaties en 

gewoonteregels te vermijden  

- een aanspreekpunt voor architecten/bouwprofessionals/burgers 

- beperkte wachttijden 

2. Eenvoudige en uniforme lokale verordeningen  

- eenvoudige stedenbouwkundige regelgeving zonder willekeurige interpretaties  

- uniforme regelgeving zowel binnen een beleidsniveau als tussen de verschillende 

beleidsniveaus onderling  



                                                                                                                                         

 

- gemakkelijk beschikbare en overzichtelijke info, regelgeving en beslissingen  

- transparante en inzichtelijke adviezen en beslissingen  

- flexibiliteit en mogelijkheid tot dialoog m.b.t. gewoonteregels.  

3. Een duidelijke visie op Ruimtelijke Ordening  

- een duidelijke ambitie om het ruimtelijk rendement en de ruimtelijke kwaliteit te 

verhogen 

- enthousiasme zonder willekeur voor het toepassen van nieuwe stedenbouwkundige 

instrumenten  

- de durf om vastgeroeste gewoontes te doorbreken en nieuwe woonvormen en 

bouweisen mogelijk te maken.  

4. Voldoende investeringen in mensen en diensten  

- voldoende en goed gekwalificeerde ambtenaren  

- een verantwoord handhavingsbeleid 

- uitbouw van digitale instrumenten ter ondersteuning van het beleid 

- investeren in een goede wisselwerking met professionals.  

 

Binnen dit doordacht beleid ruimtelijke ordening, willen wij graag zorg dragen voor een 
gezonde leefomgeving: 

 Omgevingsvergunningen voor bedrijven kunnen slechts toegekend worden indien 

de levenskwaliteit voor de omwonenden niet in het gedrang komt.   

 Milieudelicten en overtredingen van de stedenbouwkundige verordening worden strikt 

opgevolgd.  

 Er worden geen nieuwe woonuitbreidingsgebieden ontwikkeld zonder dat de 

woonbehoeftestudie de nood hiervan aanduidt en verdichting van de kernen niet meer 

mogelijk is. Groen maakte de voorbije legislatuur, samen met de buurtbewoners, een 

topprioriteit van het behouden van de open ruimte in Oxdonk. Ook volgende 

legislatuur zal dit zo blijven!  

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Leopoldwijk, dat een uitbreiding van woningen en 

woontoren voorzag, werd zo voorkomen. Het grootste deel van dit gebied  moet 

beschikbaar blijven voor de landbouw, weide en speelterrein.  

 Kapelle-op-den-Bos maakt werk van het vergroenen van straten en pleinen.  

 In overleg met buurtbewoners, willen wij in de hele gemeente bijkomende speel- en 

rustpleintjes voor kinderen en volwassenen in de eigen buurt aanleggen.  

 Groen wil alle troeven van Kapelle-op-den-Bos maximaal uitspelen. Denk aan 

kwalitatieve kernversterking met groene, aangename leefstraten en pleinen die 

aanzetten tot ontmoeting. Ook het beperken van de verkeersstromen, met daarbij een 

aangepast parkeerbeleid en (ondergrondse) parkeergelegenheden, staat op onze agenda. 

Een concreet voorbeeld hierbij is het ontwikkelen van het marktplein tot een 

groene long van onze gemeente. Gezellige terrassen in het groen, de auto’s onder 

het plein.    

 Uiteraard willen we ook voorrang verlenen aan de actieve weggebruiker (fietsers en 

voetgangers).  

Het einddoel van deze ambitieuze plannen? Een levend en bruisend netwerk creëren van 

winkels en handelszaken die voor iedereen bereikbaar zijn. Dit einddoel willen we realiseren in 

dialoog met alle betrokkenen. 

3.4. Natuur 
Onze visie hierover valt simpelweg samen te vatten in één zin: 



                                                                                                                                         

 

 “Een groene gemeente is een aantrekkelijke gemeente”  

Een aantal cruciale aandachtspunten dragen wij daarbij hoog in het vaandel. Eerst en vooral 

moet het charter voor biodiversiteit een leidraad zijn voor het te voeren natuurbeleid. Daarbij 

moet onze gemeente de samenwerking met het regionaal landschap nog verder uitwerken. Voor 

het werk op het terrein blijft Pro Natura, samen met Trage wegen vzw, een belangrijke partner 

die men niet uit het oog mag verliezen.  

Ook moet er actief werk gemaakt worden van de versterking van het netwerk van 

natuurverbindingsgebieden en ecologische stapstenen.  

 
 

Vanuit ons groen hart, denken wij aan volgende prioritaire natuurgebieden en aandachtspunten: 

 

 De bermen van het kanaal moeten meer ontwikkeld worden als broeioord voor vogels. 

Met de hulp van de juiste plantsoorten wordt het kanaal een bron van eten en rust voor 

vogels. Zo wordt het kanaal ook meteen een mooi dorpselement dat de uitstraling van 

het dorp verhoogt.  

 De verdere ontplooiing van het Leireke als natuurgebied.  

 De ontwikkeling van een (speel)bos (aankoop of eventueel in samenwerking met het 

OCMW).  

 Het verkrijgen van een functie van openbaar groen voor het Hoogveld. 

 In ons versnipperde landschap kunnen privétuinen een belangrijke rol spelen als 

natuurverbindingsgebieden en ecologische stapstenen. Het gemeentebestuur moet 

initiatieven voor ecologisch tuinieren,  thuis composteren, de inrichting van 

natuurtuinen en de gezamenlijke aankoop van hoogstamfruitbomen, hagen en ander 

streekeigen groen stimuleren.  

 Verder werk maken van een ecologisch bermbeheer voor waardevolle bermen. Extra 

aandacht moet daarbij besteed worden aan bermen langs beken. 

 Verharding of rechttrekken van beken is uit den boze. Bufferbekkens tegen 

overstromingen moeten een natuurlijke inrichting krijgen.    

 Leegstaande (landbouw)bedrijven: de gemeente dient een actief beleid te voeren om 

deze natuur een educatieve en sociale functie te geven. Voorrang moet worden verleend 



                                                                                                                                         

 

aan bv. kinderboerderijen, educatieve centra die jongeren kennis bijbrengen over 

duurzame voedselproductie, bio-tuinbouw, re-integratieprojecten voor mensen met 

sociale of psychische problemen,… 

3.5. Dierenwelzijn. 
De inspanningen van de gemeente voor de realisatie van het sterilisatiebeleid voor 
zwerfkatten moeten ook in de toekomst verder gezet worden. Groen pleit er dan ook voor dat 
hiervoor de nodige middelen gegarandeerd worden.   

Wanneer het gaat over dierenwelzijn, willen wij vooral oog hebben voor de fauna in de natuur.  
Onze inwoners bewustmaken van de schade die o.a. loslopende honden in de natuur kunnen 
veroorzaken, bv. door verstoring van het wildbestand, is daarbij zeer belangrijk. 
Kattenliefhebbers moeten er zich dan weer van bewust zijn dat katten die de vrije loop krijgen 
tijdens het broedseizoen een ravage kunnen veroorzaken bij het vogelbestand.  

3.6. Afvalbeleid 
Groen gaat voor een afvalbeleid dat goed is voor het milieu en de portemonnee. 

Centraal staat het voorkomen van afval, meer recycleren en het aanpakken van de grote 

problematiek rond zwerfvuil en sluikstorten. Om oplossingen te bieden, willen wij inzetten op 

het betrekken van de inwoners bij ons afvalbeleid. Denk aan participatie bij zwerfvuilactie, 

bewustwording over het belang van goed sorteren en recycleren,... Om de vrijwilligers een 

duwtje in de rug te geven, moet de samenwerking tussen de gemeente en onze “Mooimakers 

1880” geofficialiseerd worden. Sluikstorten zorgt voor grote ergernis bij onze nette inwoners en 

kost bovendien ook de gemeente handenvol geld. Een groen en uitgedacht afvalbeleid heeft 

één duidelijk einddoel: een proper Kapelle-op-den-Bos! 

Mee onder impuls van Groen sloot Kapelle-op-den-Bos zich al aan bij de statiegeldalliantie. 

Ook in de toekomst wil Groen deze alliantie blijven ondersteunen. Door statiegeld te vragen voor 

blikjes en plastic flessen verminderen we de afvalstromen en zullen deze ook minder vaak 

verschijnen tussen het zwerfvuil.  

Om te streven naar een propere gemeente, wil Groen nog meer middelen inzetten op de 

volgende actiepunten: 

 Afvalpreventie en –vermindering worden verder aangemoedigd  via 

informatiecampagnes, waarbij de gemeentelijke website en het gemeenteblad een 

belangrijke rol spelen. De middelen die onze intercommunale daartoe aanreikt worden 

optimaal gebruikt; 

 De scholen spelen een belangrijke rol voor het sensibiliseren van de jongeren rond het 

belang van afval voorkomen  en recyclage.  Waar mogelijk zullen zij daarbij ondersteund 

worden door de gemeentelijke diensten.  

 Thuis composteren wordt verder aangemoedigd door het subsidiëren van 

compostvaten en het organiseren van cursussen rond thuiscomposteren; 

 

  



                                                                                                                                         

 

3.7. Recyclagepark 
Bij ons streven naar een proper dorp hoort ook een duidelijke visie over het recyclagepark.  

Om recyclage te stimuleren wil Groen een gedifferentieerd tariefsysteem, waarbij 

recycleerbaar afval kosteloos kan aangeboden worden op het recyclagepark. Net als papier en 

karton zal ook het groenafval gratis aangeboden kunnen worden.  

Ook moet het asbesthoudend afval gratis kunnen blijven aangeboden worden.  

Voor de recyclage van kledij en lompen wil Groen graag de samenwerking versterken met 

organisaties die bij hun werking sociale doelstellingen nastreven en die werk maken van 

recyclage voor de lokale markt.  

We willen meer inzetten op de mogelijkheid om op verzoek en tegen betaling grof vuil aan huis 

op te halen. Hiervoor is het belangrijk om deze dienst meer bekend te maken onder de inwoners. 

 

Concrete acties om het realiseren van onze visie op het afvalbeleid en het recyclagepark 

mogelijk te maken, zijn o.a.:  

 Een peter- en meteractie ter bestrijding van zwerfvuil, in samenwerking met 

Mooimakers 1880, ontwikkelen. Ook het sensibiliseringswerk tegen de verspreiding van 

zwerfvuil moet onverminderd worden voortgezet. Kapelle-op-den-Bos doet mee aan de  

jaarlijkse lenteschoonmaak.  

 Ook de strijd tegen hondenpoep op de stoep, het dumpen van hondenpoepzakjes in 

rioolslikkers en in de hondentoiletten wordt voortgezet. Daarbij wordt onderzocht of er 

nog extra zakjesverdelers op strategische plaatsen kunnen worden geplaatst.  

 De hot spots van het sluikstorten worden in kaart gebracht. De boetes voor sluikstorten 

zijn hoog en zullen ook effectief toegepast worden. Om sluikstorters te kunnen 

bestraffen, is er een hoge nood aan mobiele camera’s. Zo kunnen we de pakkans 

verhogen en een nette gemeente nastreven. Samen met de politiediensten en de 

bevoegde gemeentelijke diensten, wil Groen werken aan een duidelijk plan van aanpak.  

 

 

  



                                                                                                                                         

 

4. Wonen 
 

Je huis moet je ‘thuis’ zijn! Je moet je goed kunnen voelen in je gemeente, in je straat, in je huis. 

Wonen in onze gemeente moet niet alleen gezellig vertoeven zijn, maar moet ook haalbaar én 

betaalbaar blijven. Woningen en bouwgronden in onze gemeente zijn helaas duur. Als antwoord 

op deze harde realiteit heeft Kapelle-op-den-Bos een sterk sociaal woonbeleid uitgebouwd 

(sociale appartementen, huur- en koopwoningen). Ook private investeerders dragen, door het 

aanbieden van betaalbare huurappartementen hun steentje bij. Op die manier vinden ook vele, 

niet Kapellenaren, hun thuis in Kapelle-op-den-Bos. Deze inspanningen vertalen zich in een 

groeiend bevolkingsaantal. 

 

Wie woont in onze gemeente, wil zich ook thuis voelen in onze gemeente. Een doel dat 

Groen wil bereiken met het verder zetten van een gezond sociaal woonbeleid, aandacht voor de 

open ruimte en het stimuleren van duurzaam renoveren. 

Tijd voor een gezonde MIX!  

Groen steunt een sociaal woonbeleid in combinatie met een sterk gemeentelijk woonbeleid. Een 

gezonde mix van hogere- en lagere inkomens, van inwijkelingen en van inwoners die reeds jaren 

in onze gemeente wonen.  

Daarnaast blijft groen voorstander van een duurzaam renovatiebeleid. Zo blijven buurten 

positief evolueren, met aandacht voor onze natuur. Leegstand moet vermeden worden.   

Momenteel wordt Kapelle-op-den-Bos getypeerd door lintbebouwing. Daardoor gaat de open 

ruimte verloren. Groen kiest resoluut voor wooninbreidingsgebieden, waarbij kernen gevormd 

worden. Die kernen worden verbonden door open ruimten. We ijveren om geen nieuwe 

verkavelingen in open ruimte te bouwen.  

(Grootschalige) appartementen kunnen niet overal! Deze woonvorm heeft niet alleen 

invloed op de open ruimte, het straatbeeld en het dorpsbeeld, maar het heeft ook een impact op 

de mobiliteit, de veiligheid, het parkeerbeleid en de solidariteit. Daarom is het belangrijk om als 

gemeente de bouw van appartementen enkel toe te staan waar dit kan en past. Daarnaast 



                                                                                                                                         

 

engageert de gemeente zich om de inwoners van appartementen, die vaak inwijkelingen zijn, 

aan te moedigen om deel te nemen aan het Kapelse leven, de gemeentelijke activiteiten en te 

genieten van het gemeentelijk aanbod (verenigingen, lokale handelaars,…) . 

Woningen worden ingepland waarbij een goede bereikbaarheid van voorzieningen kan 

gegarandeerd worden. Voor een gemeente die in vier gesneden wordt door de vaart en de 

spoorlijn, is dit zeker niet evident. Toch dient de toegankelijkheid een prioriteit te zijn voor ieder 

gemeentebestuur.  

Groen zal de gemeentelijke diensten toegankelijk maken voor inwoners van de deelgemeenten. 

Dankzij de digitalisering die steeds in beweging is, kan een digitaal platform een eerste stap zijn 

in het verhogen van deze bereikbaarheid. Toch blijft ook ‘real life’ contact enorm belangrijk, en 

dat beseffen we bij Groen. Daarom zullen we ook nog steeds inzetten op de nabije aanwezigheid 

van personen en diensten.  

Groen wil een creatiever en innovatiever woonbeleid! Kangoeroewoningen, co-housing, 

ecowijken, … zijn niet langer droombeelden, maar bieden een reëel antwoord op dagelijkse 

woonbehoeften van vandaag. Zowel financieel als duurzaam zijn deze nieuwe woonvormen 

ontzettend interessant. Ook hier willen wij als groene partij ervoor zorgen dat onze gemeente 

mee op de ‘groene’ kar springt.   

Onder andere met beter geïsoleerde woningen. Hierdoor willen we een lagere energiekost en 

een betere leefkwaliteit bereiken. Sociale woonmaatschappijen zullen verplicht worden tot het 

isoleren van hun woning, particulieren zullen we hiervoor sterk stimuleren. 

Tot slot zien we bij Groen een nieuwe rol weggelegd voor een woonconsulent binnen onze 

gemeente. Als woonconsulent kan hij/zij de richtingaanwijzer zijn voor de beleidsmakers. De 

consulent denkt actief mee na over het woonbeleid, stelt concrete oplossingen voor reële 

problemen voor, denkt op langere termijn,  is alert voor de gevaren van asbest, … De 

woonconsulent als radar en richtingaanwijzer! 

Samen met de beleidsmakers kan de woonconsulent zijn adviesfunctie verder uitwerken op 

maat van onze gemeente. Belangrijke thema’s in Kapelle-op-den-Bos zijn zonder twijfel 

woningen gelegen in risicovolle overstromingsgebieden, asbest in woningen en gronden, …. 

 



                                                                                                                                         

 

5. Creatief en lokaal ondernemen 

Lokale handel brengt leven! 
Investeringen zijn nodig om nieuwe, alternatieve en complementaire bedrijven aan te trekken 

Het is een realiteit dat bedrijven zich al te vaak in (residentiële) woonwijken en dorpskernen 

bevinden. Een moeilijk huwelijk soms, dat kan zorgen voor conflicten. Het beleid van de 

gemeente heeft dan ook als taak om bedrijven een context te bieden waarbinnen ze hun 

activiteiten kunnen en mogen uitvoeren. Dit kader waarbinnen bedrijven kunnen opereren, 

zorgt voor een gezond huwelijk tussen bewoners en bedrijven.  

We willen ruimte creëren voor bloeiende economische activiteiten, die plaatsvinden binnen het 

wettelijk kader dat bestaat. Wettelijke verplichtingen moeten door iedereen nagekomen worden 

en zo blijft de leefbaarheid van iedere buurt gegarandeerd. Groen wil geïntegreerde bedrijven in 

onze gemeente en gaat voor een open dialoog. Als aan de basisvoorwaarden rond regelgeving 

en leefbaarheid niet wordt voldaan, moet het gemeentebestuur ingrijpen en actief mee naar een 

oplossing zoeken.  

Bedrijven kunnen van elkaar leren en samenwerken. We denken daarbij aan het creëren van 

interactie tussen bedrijven onderling, het aanmoedigen van jonge en startende bedrijven, het 

bundelen van kennis die lokaal aanwezig is. De ervaringsdeskundigen die er ongetwijfeld zijn in 

onze gemeente een forum geven om hun kennis te delen. Denk bijvoorbeeld aan het opstarten 

van een expertisedatabank. Om deze “sharing is caring” cultuur ook in het Kapelse 

bedrijfsleven te introduceren, is een proactief gemeentebestuur onmisbaar.  

Een innovatieve gemeente, dat moet Kapelle-op-den-Bos worden. Het gaat om veel meer dan 

enkel het voorzien van een fysieke locatie waar bedrijven kunnen opereren. Het gaat ook om het 

aantrekken van nieuwe, alternatieve bedrijven, die een meerwaarde kunnen bieden voor het 

dorp en complementair zijn aan de reeds aanwezige bedrijven. Daarvoor moeten nieuwe 

bedrijven steeds gescreend worden op hun impact op milieu, leefbaarheid van de buurt, impact 

op mobiliteit, veiligheid, … vooraleer zij van start kunnen gaan in onze gemeente.  

Om een gezond, groen bedrijfsleven te creëren in Kapelle-op-den-Bos, zetten we nog enkele 

puntjes op een rij: 

1) De leefbaarheid van een bedrijf én de leefbaarheid van een dorp gaan hand in hand 

Iedere inwoner heeft een hekel aan nachtlawaai, geurhinder of trillingen door overmatig 

(vracht)verkeer. Daarom streeft Groen ernaar om deze overlast steeds te vermijden. Daarnaast 

willen wij niet leven in een betonnen gemeente. Toch geloven wij sterk in een visie waar 

leefbaarheid van een bedrijf en van de dorpsbewoners hand in hand gaan. We willen een 

handhavingsbeleid dat steunt op wederzijds respect, een constructieve communicatie en de 

toepassing van de regelgeving. Een cruciale rol is hierbij weggelegd voor de 

handhavingsambtenaar, die de kans zal krijgen om, vrij van de politiek, te bemiddelen naar het 

gewenste resultaat. 

  

Om meer bedrijvigheid in onze gemeente mogelijk te maken én leefbaar te houden, zal een 

nieuwe format opgesteld moeten worden voor ruimtelijke ordening. Dat nieuwe format zou 

meer aandacht moeten besteden aan beeldkwaliteit: gebouwen, bufferzones, wegverbindingen, 

ontsluiting, open ruimte... We zijn verplicht om actief na te denken over de mogelijke komst van 

een KMO-zone. Is een KMO-zone in de eigen gemeente haalbaar of gaan we beter in overleg met 

buurgemeenten om bedrijven die nood hebben aan expansie hun groei te laten realiseren? 



                                                                                                                                         

 

Gemeenten kunnen de handen in elkaar slaan om gemeenschappelijk een KMO-zone te 

ontwikkelen. Dankzij die schaalvergroting kunnen ook nieuwe projecten gerealiseerd worden 

daar waar het kan.  

 

We moeten verder kijken dan onze neus lang is. Naast de samenwerking voor een KMO-zone, 

willen we ook een doeltreffend mobiliteitsplan uitwerken dat over de grenzen van de eigen 

gemeente reikt. Zo wil Groen geen ontsluitingsweg over het domein van Leireke. Geen 

lasten zonder baten.  

 

Tot slot moet er ook werk gemaakt worden van de juiste inplanting van bedrijven in de eigen 

gemeente. De groei en ontwikkeling van bedrijven moet steeds gecontroleerd gebeuren.  

 

2) Bedrijven investeren mee in open ruimte en (re)creatie 

Al een aantal jaren stellen enkele plaatselijke scholen hun infrastructuur ter beschikking om 

kansen te geven aan sport en recreatie (inclusief cultuur) in onze gemeente. Wij durven te kijken 

naar mogelijkheden die bedrijven ons op dit vlak kunnen bieden. Verschillende functies met 

elkaar vermengen moet kunnen in onze gemeente. Kunnen bedrijven bijdragen als semipublieke 

ruimte? Durven we denken aan het ter beschikking stellen van vergaderruimte voor andere 

activiteiten? Kunnen groene bufferzones gecombineerd worden met volkstuintjes of eigen 

fruit/groententeelt?  

Deze vermenging en vervaging van de grens tussen bedrijf en dorp zou ongetwijfeld de 

integratie van bedrijven ten goede komen. Bedrijfsleiders en inwoners leren elkaar kennen, en 

elkaars behoeften en noden, waardoor afstemming op elkaar beter wordt. 

 

3) Bedrijven werken mee aan een bruisende gemeente 

Voor Groen Kapelle-op-den-Bos hangen 4 thema’s samen om tot een bloeiende Kapelse 

economie te komen: lokaal winkelen, deeleconomie, ruimtelijke ordening en mobiliteit. 

Lokaal winkelen wordt een beleving 

Mensen zien winkelen steeds meer als recreatieve bezigheid. De beleving is belangrijker 

dan ooit. Daarom moeten wij blijven investeren in gezellige pleintjes, horecagelegenheid, 

decoratie (thematische uitwerking) en ook technologie en evenementen. 

 

Een leuke buurt om te winkelen begint bij een leuke uitstraling. 

Groen Kapelle-op-den-Bos pleit daarom voor een totale herwaardering van de 
Mechelseweg als de centrale winkel- en ontmoetingsplaats van het dorp. Hiervoor dient 
meer aandacht te gaan naar het (opnieuw) beschikbaar stellen van winkelruimtes en het 
aanpassen van de openbare infrastructuur aan de noden van de winkelende inwoners 
(eenrichtingsverkeer, parkingsplaatsen dichtbij de winkels, bredere wandelpaden, 
groene stroken, gezellige terrassen voor horecazaken, …). 

Om een heropleving van het lokaal winkelen te bewerkstelligen, zouden marktkramers 
en lokale handelaars elkaar kunnen ondersteunen. Door het huidige marktplein in te 
richten als de “groene long van het dorp” (een park met recreatiemogelijkheden voor 
jong en oud) en de markt te verhuizen naar de Mechelseweg zou een betere vermenging 
van markt en winkelen ontstaan. Door daarnaast de marktdag te verplaatsen naar een 
dag in het weekend kan een uniek evenement op poten gezet worden waar alle inwoners 
van het dorp, jong en oud, wekelijks van kunnen genieten. 



                                                                                                                                         

 

Deze hernieuwde dynamiek zou volgens Groen een startpunt kunnen zijn om de 
gezelligheid in onze centrale winkelstraat heruit te vinden, bijkomende handelaars (met 
bvb. creatieve en/of duurzame producten) aan te trekken en een unieke winkelervaring 
te creëren in het hart van ons dorp. 

Groen heeft nog andere concrete actiepunten klaar die de gemeente weer op weg kunnen 

zetten om de uitstraling van onze handelskern te verbeteren. De gemeente neemt daarin 

een regisseursrol op: schepen van lokale handel en administratie faciliteren (een 

gemeentelijk ondernemersloket organiseren – eventueel intergemeentelijk). Ook 

het oprichten van een economische of commerciële raad met een diverse 

vertegenwoordiging van deskundigen, inwoners, handelaars, … .  

Het organiseren van evenementen die vele Kapellenaren naar het centrum halen, 

zoals de eindejaarsactie of braderie, acties gesteund door het gemeentebestuur. Of denk 

aan de marktdag, waarop we ook als gemeentelijke administratie kunnen uitpakken met 

een infostandje.  

Opportuniteiten aangrijpen dankzij subsidies vanuit Vlaamse regering. 

Fier zijn op onze streekproducten. 

Herwaarderen van buurt-, rommel-, ambachts- en boerenmarkt(en). 

Versterken van het lokaal toerisme en horeca. 

Het aanstellen van een ambtenaar lokale economie: gemeente ondersteunt 

handelszaken in hun basisbehoeften. Zo worden de gemeentelijke digitale 

informatieborden in eerste instantie gebruikt voor het promoten van handelszaken uit 

de eigen gemeente (en niet als inkomstenbron ten voordelen van handelszaken in 

omliggende gemeenten). 

Deeleconomie 

Als groene partij geloven we in duurzamere economie. Initiatieven om onze inwoners te 

stimuleren tot maximaal hergebruik, kunnen we dan ook alleen maar aanmoedigen. We 

denken aan ruilmarktjes, weggeefkasten, autodeel-initiatieven,… 

Op feestmarkten of sporadisch op de wekelijkse markt kunnen deze initiatieven 

toegelicht en verder gepromoot worden. 

Ruimtelijke ordening 

Voor een gezonde ruimtelijke ordening van ons dorp, is het cruciaal dat dorpskernen, 

woonzones en bedrijven op elkaar worden afgestemd. Binnen het plaatje van 

ruimtelijke ordening moeten we ook nadenken over de vraag of de handelskern zich 

enkel beperkt tot de Mechelseweg. Wat met deelgemeenten, waarvoor de Mechelseweg 

niet op wandelafstand ligt? Het promoten van mobiel winkelen kan de (virtuele) 

bereikbaarheid van de handelskern sterk verhogen. 

Mobiliteit 

Een leefbare gemeente is een mobiele gemeente. Bereikbaarheid en mobiliteit, zowel 

voor klant als voor ondernemer, moeten onderzocht worden. Waar vandaag veel mensen 

met de auto in het centrum komen winkelen, willen wij plaatselijk winkelen met de 

fiets absoluut promoten. Om dit te realiseren, moet fietsen in en rond het centrum weer 



                                                                                                                                         

 

aantrekkelijker worden gemaakt. Een ander belangrijk aandachtspunt bij mobiliteit, is 

het controleren en regulariseren van doorgaand vrachtwagenverkeer. 

 

 Groen droomt van… 
 Een bloeiende lokale economie in de deelgemeenten   

Back to basics! In alle deelgemeenten zouden de inwoners in hun basisbehoeften moeten kunnen 

voldoen. Daarom stellen we minimaal de heropstart van marktjes of ruilbeurzen voor. Zij  

kunnen snel georganiseerd worden en kunnen als stimulans dienen voor grotere initiatieven.  

Daarnaast moeten plaatselijke producten kunnen uitgespeeld worden. Zichzelf op de kaart 

durven zetten en “vermarkten”, ruilen met elkaar en kopen/verkopen van elkaar (landbouw of 

(fruit)teelt,…) zijn realistische opties.  

Of een gemixt aanbod doen: een kapper inclusief gezellige bar, een bakker die ook kranten en 

tijdschriften aanbiedt,... We geloven erin dat investeren in handelsinitiatieven andere ideeën 

doet rijpen en nieuwe projecten aantrekt.  

Er is nood aan minstens één buurtpunt per deelgemeente. Dit is een centraal punt van waaruit 

het winkelaanbod gestimuleerd wordt. Handelszaken zijn de ontmoetingsplaatsen bij uitstek. 

 

  



                                                                                                                                         

 

6. Door, voor en met elkaar  

6.1. Een democratisch, participatief en transparant beleid  
want Kapelle-op-den-Bos is van jullie! 

We weten dat vele Kapellenaars willen gehoord worden, willen meedenken met wat er kan 

veranderen in hun gemeente, in hun buurt. 

Zo hoort het ook, en Groen Kapelle-op-den-Bos vindt dit een absolute must voor een moderne en 

leefbare gemeente. Groen wil van échte dialoog met de inwoners en betrokkenheid van iedereen 

een speerpunt maken. 

 

 
 

Weg met de oude politieke cultuur.  Groen Kapelle-op-den-Bos staat voor een versterkte rol 

voor raadsleden uit meerderheid en oppositie en wil een verdere uitholling van de 

gemeenteraad tegengaan. 

 

Digitale informatie moet tijd vrijmaken en bomen sparen. Weg met de middeleeuwse 

toestanden waar raadsleden en inwoners zich naar het gemeentehuis moeten verplaatsen om de 

dossiers in te kijken.  

 

De gemeenteraad is het hart van de lokale democratie en belangrijke beleidsbeslissingen 

horen publiek te gebeuren. Daarom moet de gemeenteraad zelf zo aantrekkelijk mogelijk voor 

het publiek gemaakt worden met heldere informatie over de agendapunten. 

Groen wil inwoners ook meer  inspraak verlenen op de gemeenteraad zelf door een 

laagdrempelige regeling uit te bouwen waarbij het niet meer nodig is om honderden 

handtekeningen te verzamelen om gehoord te kunnen worden. 

 

Beleidsmakers leren van (ervarings)deskundigen. Groen wil dat raadscommissies 

herbekeken worden. Met meer ruimte om voorstellen grondig voor te bereiden, verschillende 

inzichten en ideeën te bespreken, die steeds kunnen bijgestuurd worden wanneer daar een 

reden toe is. Raadscommissies geven de mogelijkheid om deskundige bronnen aan te spreken en 

van daaruit de meest optimale keuzes te maken in de verschillende dossiers. Een voorgekauwd 

plan, of twee weken voor een commissie een beleidsnota van een 200-tal bladzijden krijgen, 

getuigt niet van openbaarheid van bestuur en slagkrachtig management.  



                                                                                                                                         

 

 

Het is vanuit diezelfde optiek dat Groen de adviesraden nieuw leven wil inblazen. Adviesraden 

zijn kleine overlegstructuren die samengesteld worden uit deskundige inwoners van alle 

strekkingen in een gemeenschappelijk domein.    

Deze adviesraden (jeugdraad, cultuurraad, milieuraad, …) krijgen een open vraag die ze vanuit 

hun engagement invullen en uitwerken. Een geëngageerd advies van deze raden verdient ook 

een gemotiveerd antwoord van het gemeentebestuur. 

 

Groen wil dat een openbaar onderzoek ernstig genomen wordt.  Geen verstoppertje spelen 

door aankondigingen van een openbaar onderzoek quasi onzichtbaar uit te hangen of aan te 

kondigen op momenten dat vele inwoners afwezig zijn. Iedereen die een bezwaarschrift indient 

verdient ook een duidelijk antwoord. 

6.2. Een warme gemeente 
In Kapelle-op-den-Bos kan je thuiskomen in de sfeer van een dorp. Het biedt een plek voor 

iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond, overtuiging en zorgbehoefte. In de eigen buurt genieten 

mensen van basisvoorzieningen, zoals een kruidenier, bankautomaat of bakker, en 

ontmoetingskansen, bv. volkstuintjes, groene pleintjes, ontmoetingscentrum, speelstraat en 

andere activiteiten. Actieve sociale netwerken (groepen van mensen, buurtcomités en 

verenigingen) stimuleren een levendige en propere buurt. Iedereen telt mee in de buurt, wat 

betekent dat ook voor kwetsbare en vereenzaamde mensen aandacht en basiszorg aanwezig 

moet zijn (buurtbezoeken, ruilsystemen…). 

6.3. Een sterk lokaal sociaal beleid 
Een sterk sociaal beleid heeft oog voor de sociale noden van alle inwoners. Toch willen wij 
sterk inzetten op de bestrijding van kinderarmoede in onze gemeente. 

Het OCMW en de gemeentelijke diensten werken samen om snelle en correcte informatie te 
geven, om de gepaste hulp voor te stellen of om door te verwijzen naar andere zorgverleners. 
Het is belangrijk dat het lokale bestuur de eigen dienstverlening en die van partnerorganisaties 
coördineert. Zo worden hiaten en overlappingen in de dienstverlening voorkomen.  

Door de samenwerking van de verschillende gemeentelijke diensten met het OCMW kan bij elke 
organisatie of project rekening gehouden worden met de beperkingen van een deel van de 
inwoners zodat niemand uitgesloten wordt omwille van een fysieke of mentale beperking. 

Het lokale bestuur kan bij nieuwbouw of verbouwing eigenaars stimuleren om hun woning zo te 
ontwerpen dat ze geschikt zijn om er levenslang in te wonen.  Zelf houden ze er bij het bepalen 
van de eigen infrastructuur rekening mee dat iedereen zich vlot moet kunnen bewegen in de 
straten (lage drempels, voldoende brede voetpaden, …). 

Het toekomstige dienstencentrum (LDC) kan een belangrijke rol spelen in het sociaal beleid van 
de gemeente. Als een dagelijkse ontmoetingsruimte voor senioren en buurtbewoners, helpt het 
de vereenzaming bestrijden. Het busje van het ocmw zorgt ervoor dat ook minder mobiele 
inwoners kunnen participeren. Het lokaal dienstencentrum biedt ook ruimte aan de 
huistaakbegeleiding en aan laagdrempelige computercursussen om de digitale kloof te dichten. 
Ook culturele activiteiten voor verschillende doelgroepen kunnen hier onderdak vinden. Na de 
openingsuren staan de verschillende ruimten in het LDC ter beschikking van lokale 
verenigingen. 

Zowel in haar welzijnsbeleid als in andere beleidsdomeinen moeten de lokale bestuurders de 
inwoners niet enkel als consument van die diensten zien, maar ook als een waardige participant 



                                                                                                                                         

 

aan het beleid. Het lokale welzijnsbeleid zal altijd een beroep moeten kunnen doen op 
vrijwilligers. Ook hier heeft de gemeente de taak om vraag en aanbod te coördineren. 

6.4. Leven in de brouwerij  
Kapelle-op-den-Bos heeft nood aan een rijk en ruim aanbod aan activiteiten en evenementen. 
Niet alleen om onze jongeren in onze gemeente te houden, maar ook om nieuwkomers aan te 
trekken en de huidige Kapelse inwoners te laten genieten in hun eigen gemeente. Om deze 
doelen te realiseren, moeten de gemeente en inwoners de handen in elkaar slaan om 
evenementen te organiseren, het hele jaar door. 
 
Activiteiten en evenementen worden bekend gemaakt en gepromoot via een ruim scala van 
(sociale) communicatiekanalen. 
 

Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om in een regisseursrol te treden en initiatieven te 
ontwikkelen daar waar het bestaande aanbod ontoereikend is. 
Kapelle-op-den-Bos is een gemeente waar het rijke verenigingsleven bloeit en groeit. Zij 
koestert dit, geeft hier de nodige impulsen en geeft kansen aan nieuwe verenigingen, ook in 
andere vormen. 
 

In Kapelle-op-den-Bos is het ontwikkelen van een kleurrijk en uitnodigend openbaar 
domein waar de inwoners elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen vinden een topprioriteit. 
(Lees: wij streven naar een mooi, landelijke en (re)creatieve gemeente). 
Groen gelooft dat ook kunst en cultuur een rol kunnen spelen als verbindende factor tussen 
de inwoners van de gemeente. Kunstenaars in allerlei disciplines en van alle leeftijden kunnen 
mensen prikkelen, laten nadenken en/of net tot actie aanzetten. 
 
Groen wil dan ook beginnende kunstenaars evenals de “gevestigde waarden” alle kansen bieden 
om te experimenteren en zich verder te ontwikkelen. Dit willen zij doen door een deel van het 
openbaar domein als een canvas aan te bieden aan lokale kunstenaars (bv. een schilderwerk op 
de grijze muren van de brug, een zeefdrukwerk op spandoeken die een grote bouwwerf aan het 
zicht onttrekken, …). 
 

Daarnaast wil Groen in de gemeente voldoende expositieruimte voor andere kunstvormen 

creëren en een (openlucht) podium installeren voor theater-, muziek- en andere voorstellingen. 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                         

 

7. Respect voor traditie en creatief in het nieuwe 
7.1. De authenticiteit van Kapelle-op-den-Bos bewaren 

Niet alles uit het verleden hoeft overboord gegooid te worden. De vele mooie maar oude facetten 

van onze gemeente uit het verleden willen we maar al te graag behouden. De sterke 

verbondenheid tussen onze inwoners, het immer bruisende verenigingsleven, de mooie tradities 

en folklore die nog bestaan,… Er is zoveel om op te noemen! We willen ervoor ijveren om weer 

levendige dorpskernen te krijgen, met tal van cafeetjes en restaurants, vele grote evenementen 

maar ook kleine ontmoetingen, met onze historisch waardevolle gebouwen, onze folklore en 

onze verhalen. Met veel goesting zullen we er alles aan doen om de authenticiteit en puurheid 

van Kapelle-op-den-Bos te bewaren. 

 

Hoewel we tradities willen bewaren en onze eigenheid respecteren, is het toch ook broodnodig 

om buiten ons dorp te leren kijken.  Op verschillende domeinen met verschillende gemeenten 

samenwerken kan verrijkend zijn en een absolute meerwaarde betekenen. Samen kunnen we 

meer bereiken, dat is onze visie.  

 

We willen zoeken naar de juiste harmonie tussen het bewaren van mooie tradities, maar toch 

durven vernieuwen en durven innoveren. Nieuwe stappen durven zetten, dat is de boodschap! 

7.2. Onze jeugd in ons dorp houden 
Balanceren tussen traditie en innovatie, geen simpele opdracht. Bij het zoeken naar die balans, 

moeten we ook veel aandacht hebben voor onze jeugd. De jongeren in onze gemeente ijveren al 

jarenlang om weer meer leven in de brouwerij in de eigen gemeente te brengen.  

Al ruim dertig jaar verkondigen de meerderheidspartijen in onze gemeente dat het dringend tijd 

wordt om op zoek te gaan naar een plek waar onze jeugd kan uitgaan, evenementen 

organiseren,… Toch belandt dit item na ieder verkiezingsjaar opnieuw onderaan de agenda. Dit 

heeft er mee voor gezorgd dat onze betrokken en geëngageerde jeugd de gemeente verlaat en 

andere oorden opzoekt waar wel een plek is voor plezier en vertier.  

Voor deze jongeren en de jonge gezinnen met kinderen wordt onze gemeente een saaie 

bedoening. Groen pleit ervoor om bij festiviteiten die door de gemeente worden georganiseerd 

ook naar de stem van de jongeren te luisteren. Zo kan er bij het plannen van bv. optredens ook 

rekening worden gehouden met deze jongeren. 

Daarnaast pleit Groen ervoor om eindelijk werk te maken van een zaal waar de jeugd veilig en 

zonder zorgen kan uitgaan, binnen de eigen gemeente. In Kapelle-op-den-Bos is er geen enkele 

gemeentelijke accommodatie aanwezig waar verenigingen terecht kunnen voor de organisatie 

van een eetfestijn, een ledenfeest etc. Ook de private zalen voldoen soms niet meer aan de noden 

van deze verenigingen.  Samen zouden we naar een plek moeten zoeken, waar de nodige 

accommodaties kunnen worden ingericht en waar ook de ruimte is om buitenactiviteiten te 

organiseren, zoals de 11 juliviering, en dit binnen een groen kader. 

Zo wil Groen een engagement aangaan om de jeugd en jonge gezinnen in onze gemeente een 

perspectief te bieden voor de toekomst. Hierbij moet natuurlijk rekening gehouden worden met 

alle inwoners in onze gemeente, door eventuele overlast te beperken en waar nodig 

onmiddellijk aan te pakken.  

Een kleine maar fijne gemeenschap zoals Kapelle-op-den-Bos, met deelgemeentes die ieder hun 

eigen karakter hebben, heeft nood aan een bruisend leven voor alle inwoners. Daarbij speelt 



                                                                                                                                         

 

de jeugd een onmisbare rol en we moeten er dan ook alles aan doen om onze jongeren alle 

kansen te bieden om zich uit te leven in onze gemeente. 

Om deze visie te realiseren, is het ook belangrijk om actief te luisteren naar de noden van 

jeugdverenigingen en verenigingen met een actieve jeugdwerking (bv. sportverenigingen, 

muziekverenigingen, dansgezelschappen, …).  Jeugdige geesten zijn creatieve geesten, geef ze 

dan ook de ruimte om deze te ontwikkelen (bv. repetitielokaal voor plaatselijke groepjes). 

Een mandataris die verantwoordelijk is voor jeugd, sport of cultuur moet voor de uitwerking 

van zijn programma de verenigingen zelf opzoeken. Door vergaderingen van de verenigingen bij 

te wonen, zal hij hun echte wensen en noden leren kennen.  Deze werkingen zijn onmisbaar, 

zodat de jonge gezinnen hun kinderen in  onze eigen gemeente kortbij en op een veilige manier 

kunnen laten deelnemen aan het actieve, jeugdige verenigingsleven.  Deze sociale cohesie is 

immers ook de voedingsbodem voor een latere actieve werking binnen onze talrijke 

gemeentelijke verenigingen. 

 

In combinatie met het streven naar veilige verplaatsingen naar de scholen binnen onze 

gemeente en het herbekijken van de inrichting van de beschikbare openbare ruimte (bv. 

marktplein) binnen de dorpskernen wil Groen een engagement aangaan om de jeugd en jonge 

gezinnen in onze gemeente een perspectief te bieden voor de toekomst.  

Op deze manier hopen we ook onze getalenteerde jeugd bij ons te houden en warm te maken om 

hun engagement in ons mooie dorp verder te zetten.  

 

  



                                                                                                                                         

 

8. Een gemeente in beweging 
8.1.  Doorgaand (vracht)verkeer 

Doorgaand (vracht)verkeer is in ons dorp - door haar centrale ligging – veelvuldig aanwezig. 

Groen wil oplossingen zoeken voor dit verkeer zodat woonstraten maximaal ontlast worden. Er 

mag geen taboe bestaan om in bepaalde straten eenrichtingsverkeer in te voeren om het 

verkeer om te leiden naar de grotere verkeersassen zoals de verbindingsweg. Een goed 

voorbeeld is het verkeer komende van de Kleine Heide. 

Alternatieven moeten gerealiseerd worden in overleg met de buurgemeenten. De open ruimte 

moet worden beschermd door werk te maken van een woonbeleid dat inbreiding voorop stelt. 

Lintbebouwing maakt de verkeersproblematiek alleen maar groter en moet een halt worden 

toegeroepen. 

8.2.  Trage wegen 
Trage wegen bieden mogelijkheden voor alternatieve routes voor de zachte weggebruiker. 

Dankzij de voortdurende inzet van Trage Wegen Kapelle-op-den-Bos en Groen werd er in 

samenwerking met de provincie en de gemeente een Trage Wegenplan opgesteld. Op basis van 

dit plan moeten nu alternatieve verbindingen gecreëerd worden die de zachte weggebruikers de 

mogelijkheid geven om zich, los van het gemotoriseerd verkeer, veilig te verplaatsen. 

Groen zal ook ijveren voor het plaatsen van richtingsborden zodat deze verbindingen maximaal 

kunnen gebruikt worden. 

Groen heeft in samenwerking met Trage Wegen Kapelle-op-den-Bos verschillende verbindingen 

voorgesteld.  

 

8.3.  Te ontwikkelen interessante fietsverbindingen: 
 

1) Verbinding dorpskern Nieuwenrode en dorpskern Kapelle-op-den-Bos, 2500 meter 

Voor fietsers en schoolgaande jeugd kunnen buurtweg nr. 83 en buurtweg nr. 82 (zie 
Kaart 1  op volgende pagina), wanneer deze degelijk en solide worden aangelegd, de 
veilige alternatieve fietsverbinding vormen om de zeer gevaarlijke Hogerheistraat, 
Nieuwenrodestraat  en Paddegatstraat te ontwijken. Zowel de Hogerheistraat als 
Nieuwenrode- en Paddegatstraat straat zijn wegen die druk worden bereden door auto’s 
en vrachtwagens en die niet over een fiets- of voetgangerszone beschikken. Daarom is 
het zeer nuttig om een degelijke en veilige fietsverbinding aan te leggen op buurtweg nr. 
83 en 82. Hier ligt ook een extra mogelijkheid om de bewonerszone van de 
Hogerheistraat te laten aansluiten op het fietspad van buurtwegen 82 en 83, via de 
buurtwegen nr. 85 en het gedeelte van nr. 80 dat momenteel nog toegankelijk is. 

Dit wordt visueel weergegeven op Kaart 1, in het blauw. 

 

2) Verbinding dorpskern Nieuwenrode en dorpskern Ramsdonk, 1700m 

 
Ter hoogte van buurtweg 80 kan de vorige verbinding afgetakt worden richting 
Ramsdonk via buurtweg 31 en aansluiten op de Brugstraat en de tunnel onder de 
spoorweg. Reeds grotendeels gesaneerd voor asbest en half verhard biedt deze weg een 
gemakkelijk te realiseren verbinding voor fietsers, om zo de drukke Nieuwenrodestraat 
en Paddegatstraat te kunnen mijden. 

Dit wordt visueel weergegeven op Kaart 1, in het grijs. 

 



                                                                                                                                         

 

 

3) Verbinding woonzone Hogerheistraat met het nieuwe fietspad naast de spoorlijn 

Dendermonde –Mechelen via buurtweg nr. 10, 1200 meter 

 
Ook deze verbinding zou opnieuw zeer nuttig zijn voor onze inwoners. De verbinding 
kan aangelegd worden als fietsverbinding, om zo de bewoners van de Hogerheistraat op 
een korte en veilige manier het nieuwe aangelegde fietspad naast de spoorlijn te laten 
bereiken. Dit biedt ook de mogelijkheid om via deze weg het fietspad naast de spoorlijn 
via buurtwegen nr. 10 en 85 met buurtweg nr. 83 te verbinden. 

Dit wordt visueel weergegeven op Kaart 1, in het groen. 

 

 

 

  

KAART 1 



                                                                                                                                         

 

4) Verbinding  Hombeekseweg via buurtweg nr. 19 naar de Bredestraat,  600 meter 

 

5) Aan te leggen op de oude treinbedding Leireke als veilige, groene fietszone. Leireke 

verbindt de voetbalterreinen via de Bormstraat Ramsdonk met de Beekstraat. 

  

6) Fietsverbinding voor ontsluiting van woonwijken aan Londerzeelseweg, via Leireke 

naar kleuteropvang, voetbalplein, begraafplaats en kerk Ramsdonk, 500 meter 

 

7) Mogelijke fietsverbinding woonwijk Leiweg met Alemstraat: een verbinding via 

buurtwegen nr. 48 en 49 over een afstand van 1400 m 

 

8) Mogelijke veilige fietsverbinding Paddegatstraat, via Menaertstraat en buurtweg 

nr. 86 naar Veldstraat, over een afstand van +/- 2000 m 

 

Voor meer uitleg over deze fietsverbindingen, verwijzen wij u graag door naar onze 

website: www.groenkapelleopdenbos.be  

 

Na deze opsomming van mogelijke fietsverbindingen die in de toekomst gerealiseerd moeten 

worden, willen wij onze visie nog even verder verduidelijken. 

Veilige, aangename en goed onderhouden voet- en fietspaden blijven de inzet van Groen. Er 

moeten dringend veilige fietspaden komen tussen het centrum van Nieuwenrode en de 

stationsomgeving van Kapelle-op-den-Bos. Groen wil zich ook engageren om oplossingen te 

zoeken voor het kruispunt aan de Ipsvoordestraat met de Molenstraat. Groen wil laten 

onderzoeken of de verbinding met de Veldstraat op een andere manier kan gerealiseerd worden. 

Ook voor het voetpad aan de Hoogveldseweg moet een duurzame oplossing gezocht worden. Net 

als bijna alle voetpaden in Oost en Oxdonk. 

Een kind van 10 jaar dat zich veilig naar school kan verplaatsen mag niet langer een 

uitzondering zijn, maar moet de norm worden in onze gemeente. Op die manier kunnen we ook 

de auto’s, waarmee kinderen nu maar al te vaak naar school worden gebracht, weg houden van 

de schoolomgeving.  

 

Om deze ambitieuze doelstellingen te realiseren is een mobiliteitsplan noodzakelijk, 

waarbinnen er enkele hoofdassen zijn die naar de uitvalswegen leiden. De andere straten zijn 

hieraan ondergeschikt en enkel bedoeld voor plaatselijk verkeer. In deze straten zouden fietsers 

en automobilisten evenwaardige gebruikers moeten zijn. Dit kunnen we realiseren door bv. 

fietsstraten te creëren, waar nodig in combinatie met éénrichtingsverkeer. 

Hoewel vele automobilisten zich soms hevig verzetten tegen éénrichtingsverkeer, moeten we 

hier toch voor ijveren. Straten met éénrichtingsverkeer worden veel veiliger voor de fietser, en 

maken de buurt ook weer wat rustiger. Wat betekent honderd meter éénrichtingverkeer dan in 

extra tijd en afstand, als je ziet welke baten dit kan opleveren voor onze gemeente?  

http://www.groenkapelleopdenbos.be/


                                                                                                                                         

 

 
 

Op langere termijn moet dan ook rekening gehouden worden met deze visie bij de heraanleg van 

de straten. Stap voor stap kunnen wij zo voor de buurtbewoners weer een aangenamere 

leefomgeving creëren en voor de zwakke weggebruiker een veiligere buurt om zich in te 

verplaatsen. Verkeersinfrastructuur moet steeds aan deze hoeksteen afgetoetst worden. 

Verder horen goede fietsstallingen bij een consequent fietsbeleid. Zonder een betrouwbare plek 

om je fiets achter te laten, blijft fietsen een moeilijke opdracht in de gemeente.  

8.4. Een veilig & groen Kapelle-op-den-Bos 
Naast veilige oversteekplaatsen op belangrijke hoofdassen is de verdere ontginning en 

ontwikkeling van trage, alternatieve, wegen aangewezen. Het netwerk van onontgonnen wegen 

biedt vele mogelijkheden die relatief snel en met beperkte middelen kunnen gerealiseerd 

worden.  

We vinden het belangrijk om kinderen en jongeren opnieuw op de fiets en in beweging te 

krijgen en ook te houden. Veilige schoolbuurten waar je je kind zonder zorg met de fiets naartoe 

kan sturen, moeten realiteit worden.  

Groen droomt van…  

Mobiel zijn in ons dorp zonder zorgen 

Als inwoners van Kapelle-op-den-Bos verplaatsen we ons fundamenteel anders, in onze groene 

droom.  

Het dorpscentrum is een gezellige groene ontmoetingsplaats waar weinig of geen gemotoriseerd 

verkeer meer is toegelaten. Voetgangers en fietsers hebben in het centrum een veilig gevoel en 

verplaatsen zich zonder zorgen. Auto’s worden zoveel mogelijk gemeden en worden afgeleid 

naar randparkings, o.a. aan het station. Auto’s zijn grotendeels uit het straatbeeld in het centrum 

verdwenen, waardoor het gezellig vertoeven is op vele terrassen van verschillende horecazaken. 

Het marktplein dient niet langer hoofdzakelijk als parking, maar als ontmoetingsplek. De 

parkeerplaatsen zitten nu verstopt onder de grond, in een heuse ondergrondse parking. Onze 

groene long in het centrum van de gemeente is een feit.   



                                                                                                                                         

 

In de buurt van de parking(s) zijn allerlei openbare voorzieningen terug te vinden, net als 

stopplaatsen voor openbaar vervoer en voldoende uitgeruste fietsstallingen.  

 

We schetsten hier een heel mooi droombeeld, maar het hoeft niet bij dromen alleen te blijven. 

We pleiten voor een gezellig dorpscentrum, waar iedereen zich zonder zorgen veilig kan 

verplaatsen. Een ondergrondse parking onder het Marktplein klinkt heel ambitieus, en dat is 

het ook. Toch zien we dat ook andere partijen dit voorstel op tafel leggen. Met vereende 

krachten kunnen we deze ambitieuze droom waar maken. Het Marktplein als groene long in 

het hartje van Kapelle, wij kijken er nu al naar uit! 

 

Tot slot moeten we nog iets kwijt over het wandelnetwerk in onze gemeente. Dit netwerk is 

dringend toe aan opwaardering. Het stimuleren van de aanplanting van hagen en kleine 

landschapselement kan de natuurwaarde ervan verhogen. De nadruk mag bovendien niet enkel 

liggen op het aanleggen van nieuwe fietspaden. Bestaande fietspaden goed onderhouden is 

minstens even belangrijk!  

  



                                                                                                                                         

 

9. Voel je veilig in je dorp 
9.1. Asbest 

Asbest is de verzamelnaam voor mineralen opgebouwd uit microscopisch kleine vezels. In de 

tweede helft van de twintigste eeuw werd asbest veelvuldig gebruikt in verschillende 

toepassingen. Het was sterk, slijtvast, hittebestendig en goedkoop: alle kenmerken om van 

asbest een veel gevraagd goed te maken. 

Het lokale bedrijf in Kapelle-op-den-Bos produceerde asbesthoudend materiaal voor 

woningbouw en rioleringen. Daardoor creëerde het werkgelegenheid voor duizenden mensen. 

Een zegen voor onze gemeente.  

Al snel bleek echter dat asbest kankerverwekkend was en werd de productie en verkoop van 

asbesthoudende producten in 1998 verboden. 

Toch blijft de aanwezigheid van asbest in Kapelle-op-den-Bos zeer groot en is ze daardoor nu 

een vloek voor onze gemeente. Zeker bij het verwijderen van asbesthoudend materiaal wordt er 

soms een loopje genomen met de gezondheid. 

Ondanks veelvuldige informatie via brochures, flyers, internet nemen particulieren en ook 

bedrijven de gezondheidsrisico’s dikwijls niet in acht. Daarom moeten we blijven investeren in 

bewustmaking rond de asbestproblematiek.  

 

Asbest staat hoog op onze agenda. Vooral onze jeugd moet op school degelijke informatie 

krijgen. Nieuwe inwoners dienen automatisch informatie aangereikt te krijgen en ondersteuning 

waar nodig.  De afgelopen jaren zien we dat al veel gronden gesaneerd werden door OVAM, dat 

er al heel wat asbest uit de ondergrond en uit woningen werd gehaald. Toch mag onze aandacht 

niet verslappen. De gemeente moet een actieve rol spelen bij het oplossen van het probleem.  

De factuur voor de verwijdering van asbest uit onze gemeente zal steeds zwaarder gaan 

doorwegen. Een asbestactieplan en een samenwerking met Eternit lijkt ons de logica zelve.  

Met een asbestdraaiboek zullen de milieuambtenaar en de woonconsulent samen met de 

bevoegde schepenen sneller en effectieve resultaten bekomen. Een essentieel onderdeel van het 

asbestdraaiboek is communicatie. Buurtbewoners dienen geïnformeerd te worden over 

saneringsprojecten in hun buurt en over de te nemen maatregelen. 

Groen wil daarnaast dat het algemeen subsidiereglement voor asbestsaneringen in jeugd- en 

sportlokalen zonder beperking in de toekomst wordt verdergezet. 

Asbestcement afleveren op het containerpark moet gratis zijn voor alle inwoners van ons dorp, 

ongeacht de afgeleverde hoeveelheid. De containers voor dit afval moeten steeds correct 

beheerd worden zodat gevaar voor besmetting wordt vermeden.   

Samengevat: we willen ijveren voor een asbestvrije gemeente. Stap voor stap, en met een 

realistische tijdlijn, moeten we dit met z’n allen kunnen realiseren. Een veilig, gezond, groen 

en asbestvrij Kapelle-op-den-Bos! 

 

 


