
Groen Kapelle-op-den-Bos

SAMEN FIETSEN 
WE DE ZOMER IN
Anderhalf jaar staan we 
mee aan het roer van onze 
gemeente. Wat een 
ongelofelijke achtbaan is 
het al geweest!

Het bestuur stapte in het 
project ‘Warme Steden en 
Gemeenten’ en bezorgde 
onze Warme William een 
plekje aan het Sociaal Huis. 
Een hervorming van de 
poetsdienst drong zich op. 
Recent werden de 
onderhandelingen met het 
Antwerps Zorgbedrijf 
succesvol afgerond: alle 
werknemers blijven aan de 
slag en de dienstverlening 
wordt verder uitgebreid. 
Voor 90% van de klanten 
wordt deze dienst ook 
goedkoper. We zetten ook 
sterk in op participatie: via 
commissies betrekken we 
alle politieke partijen actief 
bij het beleid, om steeds 

oplossingen te zoeken die 
door alle partijen gedragen 
worden. Om onze 
gemeente proper te 
houden, plaatsten we ook 
mobiele camera’s. Zo 
kunnen we sluikstorters op 
heterdaad betrappen. De
renovatie van het 
gemeentehuis zorgt voor 
een frisse look, meer 
privacy en een lager 
energieverbruik. We 
werkten ook aan nieuwe 
reglementen, zodat voor 
iedereen steeds dezelfde 
regels gelden. Kortom, we 
slaan een nieuwe weg in!

Toen het corona-virus 
uitbrak, richtten we het 
platform ‘Kapelle Helpt’ 
op. De Kapellenaren gaven 
zich massaal op als 
vrijwilliger: 216 inwoners 
gingen boeken aan huis 
brengen, post bedelen, of 

bellen met 75-plussers. 
Bedankt voor jullie inzet! 
Ook de ambtenaren van de 
gemeente willen we 
bedanken voor hun extra 
inspanningen tijdens deze 
periode. 

De afgelopen weken 
timmerden we volop aan 
‘Kapelle Zomert’, zodat ook 
de zomer in eigen land 
onvergetelijk wordt. Ga op 
reis met je kids in de bib, 
(her)ontdek onze trage 
wegen, en sluit de zomer 
af met de drive-in movies. 
Samen fietsen en 
wandelen we de zomer in!

Ilse Rymenants
Schepen van Sociale Zaken



ZORGZAME 
BUURTEN

De wereldwijde pandemie 
stak een stokje voor onze 
jaarlijkse brunch. Het 
alternatief? Een blijf-in-uw-
kot-brunch! Op onze 
website kan je de recepten 
van enkele klassiekers op 
onze brunch terugvinden, 
zoals een heerlijke quiche,  
lasagne of tajine. Tot 
volgend jaar!

Het corona-virus zette 
onze lokale handelaars 
onder druk. Om de 
Kapelse economie 
opnieuw een duwtje in 
de rug te geven, 
lanceerde het lokaal 
bestuur de 

Kapellebon! Vanaf 2 
juni 2020 krijg je 20% 
korting bij de aankoop 
van zo’n bon: voor een 
bon van 25 euro betaal 
je slechts 20 euro enz. 
Meer info op 
kapelle-op-den-
bos.be/kapellebon of 
ga langs op het 
gemeentehuis!

Jammer genoeg hield 
de lockdown
sluikstorters niet tegen 
om hun afval achter te 
laten. Daarom bleven 

onze Mooimakers de 
afgelopen maanden 
fervent zwerfvuil 
ruimen. Hou jij het mee 
proper? 

SMULLEN IN 
ONS KOT

Met het project ‘je buurt 
aan zet’ willen we te weten 
komen hoe jij je buurt 
ervaart. De Oxdonkenaars
kregen als eersten de 
buurtbevraging in hun bus. 
Bedankt voor de talrijke 
reacties! Na de zomer 
bespreken we met hen de 
resultaten en leggen we 
concrete initiatieven op tafel 
voor ‘Oxdonk aan zet’. 
Nadien is het de beurt aan 
de andere buurten!

TRAGE 
WEGEN

Groen KODB 
groenkodb@gmail.com
0486 48 07 45

Het TW-netwerk kende het 
afgelopen 1,5 jaar een 
opfrisbeurt. Buurtwegen 
worden nu regelmatig 
gemaaid en we werken 
samen met de eigenaars van 
gronden. Zo werd begin mei 
het laatste gedeelte van 
buurtweg 12, achter het 
kasteeldomein in Ramsdonk, 
eindelijk opengesteld. 

ONZE 
PLANNEN…
Een kleine greep uit onze 
plannen voor de toekomst! 
We gaan voor een veilige 
schoolomgeving rond iedere 
school in onze gemeente. 
Campus STK en de Kiem 
staan alvast eerst op de 
planning. Ook de 
Buitenschoolse Kinder-
opvang zal worden 
vernieuwd. Samen streven 
we naar een Kapelle dat 
toegankelijk is voor iedere 
inwoner!

V.U.: Hanne Lamberts, René Swaelusstraat 12, 1880 Kapelle-op-den-Bos


