
Hier

2019: een jaar vol 
nieuwe uitdagingen! Tijd 
voor een interview met 
onze drie verkozenen.

WAT  ZIJN  JULLIE  PLANNEN, 
DROMEN  EN  AMBITIES?
Een nieuw jaar! Wat zijn jullie 

goede voornemens?
Lise: Ik ga voor zero waste, dankzij 

Emilia heb ik geleerd dat het kan.

In 2019 wil ik ook meer genieten van 

de kleine dingen!  

Ilse: Mijn werk en de politiek zijn een 

passie, maar in de eerste plaats blijf 

ik mama. Het is een kunst om 

regelmatig een politiek- en werkvrij 

hoofd te hebben. 

Bruno: Die balans is inderdaad 

belangrijk en moeilijk tegelijk. Mijn 

vrouw en ik trekken er graag eens op 
uit met de fiets. Dat zal in 2019 niet 

anders zijn.   

Ilse, je zit al 18 jaar in de 

gemeenteraad. Hoe heb je de 

politiek doorheen de tijd zien 

veranderen?

Ilse: Ik heb gemerkt dat de 

maatschappij razendsnel evolueert 

en dat de politiek niet kan volgen.  

Vroeger werd de politiek ook aan de 

toog gemaakt. Vandaag is  

samenwerken over de partijgrenzen 
heen belangrijk. Is dit naïef? Nee, 

participatie is nu eenmaal de nieuwe 

politiek.

Lise & Bruno, voor het eerst in de 

gemeenteraad. Proficiat! Wat 

staat er jullie te wachten de 

volgende 6 jaar?

Lise: Voor mij wordt het  vooral een 

intense leerschool. Ik hoop de brug 

tussen de politiek en de jeugd kleiner 

te maken. Lokale politiek kan ook leuk 

zijn! Daarnaast moeten we onszelf 
niet te au serieux nemen. We moeten 

durven toegeven wanneer er iets fout 

loopt en het dan anders aanpakken. 

Bruno: Ik hoop dat we de  politiek in 

een andere richting kunnen sturen. 

Meer menselijk, eerlijk en nabij. Je 

stapt in de politiek om het verschil 

voor je dorp te maken. Dat is een 

serieus engagement.                             
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HIER

Emilia Cantero Dieguez
GROENE KAPELLENAAR MET LEF

"Hallo! Ik ben Emilia, oprichtster van Eco E-Shop Mixua. Ik heb een 

passie voor circulaire economie en zero-waste. Het doel van deze 
webshop is het toegankelijk maken van leuke ecologische producten 

voor mensen die niet in een grote stad wonen."

"Het idee is ontstaan uit mijn eigen frustratie dat er in de buurt geen 

ecologische winkels of producten te vinden zijn. Om bijvoorbeeld zero-waste 

shampoo te kopen, moest ik de wagen nemen naar Mechelen of Antwerpen, 

wat helemaal niet ecologisch was.

De naam Mixua verwijst naar 'mijn keuze'. Het is een woordenspel tussen het 

spaans woord  ‘mi' ('mijn') en het frans woord 'choix’ ('keuze'). Iedereen kan 

namelijk het verschil maken door het maken van positieve bewuste keuzes.

"De producten in de Mixua Eco E-Shop zijn een persoonlijke selectie van zero-

waste huiswaar, kantoormateriaal, natuurlijke verzorging en Belgische 

accessoires. Ik hou ervan om de nieuwste en leukste eco-producten te vinden 

die bovendien toegankelijk zijn van prijs. Ook geef ik graag advies en tips."

"Je kan de Mixua Eco E-Shop vinden op www.mixua.be/shop of op Instagram 

@mixua.eco. Om verzendingskosten te vermijden, kan je bestellen via de 

website en aanduiden dat je het zelf wil komen ophalen. Ophalingen gebeuren 

bij Doopsuiker de Buyser (Mechelseweg 229, 1880 Kapelle-op-den-Bos). En ... 

laat je daar gerust verleiden door een zoete lekkernij!"

Emilia, oprichtster van Eco E-Shop Mixua. "Het doel van mijn webshop is het toegankelijk maken van leuke ecologische producten voor 
mensen die niet in een grote stad wonen."
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Groen heeft de politieke moed 
om het roer om te gooien 
waar nodig.

TWEE MAAL GROEN VOOR EEN 
STERK SOCIAAL BELEID

Sinds 7 januari 2019 heeft Kapelle-op-den-bos een nieuw bestuur. 

Aansluitend legden ook de leden van het Bijzonder Comité van de 
Sociale Dienst (BCSD) hun eed af. Ilse Rymenants, onze Groene 

schepen, zit het comité voor. Zij kan rekenen op de steun van Nancy 

Jacobs die haar ervaring als gewezen OCMW-raadslid meeneemt. 

Ilse en Nancy vormen samen een groene tandem die er voor zal zorgen dat 

geen enkele inwoner in de kou blijft staan. Hiervoor werken ze samen met de 

leden van N-VA, ProKa en Cd&v. 

De problemen van mensen die om hulp vragen worden steeds complexer. 

Gelukkig kunnen we rekenen op de ervaren en deskundige medewerkers van 

het sociaal huis en de sociale diensten van de gemeente. De nauwere 

samenwerking zal een positieve invloed hebben op de dienstverlening. Het is 

"AMBITIE IS DURVEN DOEN"

ILSE GEEFT GRAAG WAT GOEDE 

RAAD MEE AAN NIEUWELINGEN 

BRUNO EN LISE:

KEEP CALM! Jullie zullen 

waarschijnlijk wel eens opgejaagd 

worden door mensen, zowel op 

vergaderingen als daar buiten. Ze 

zullen je soms in een kotje 

plaatsen omdat “ge die van groen 

zijt”...

 Het is de kunst om je daar van los 

te rukken, en te luisteren naar wat 

die persoon inhoudelijk vertelt. Als 

jullie dat kunnen doen, geraken 

jullie zeker vooruit.

Besef ook dat je NIET OP ALLES 

EEN ANTWOORD kan /moet 

kunnen geven! Politiekers zijn ook 

mensen van vlees en bloed. 

Probeer niet wakker te liggen van 

de politiek. Doe wat je kan.

BLIJF STEEDS HET POSITIEVE 

ZIEN: een beetje (gezonde) 

naïviteit kan geen kwaad! 

GROEN KAPELLE-OP-DEN-BOS 

IS ER  ROTSVAST VAN 

OVERTUIGD OM IN DE 

GEMEENTE EEN POSITIEVE VIBE 

TE BRENGEN.

Alleen... geef ons even de tijd!

Rome is ook niet op één dag 

gebouwd!

SAMEN MET JULLIE maken we 

werk van een nog mooiere 

gemeente.

KAPELLE-OP-DEN-BOS 

IS IMMERS VAN JULLIE!

NANCY JACOBS
ILSE RYMENANTS
Bijzonder Comité Sociale Dienst

HANNE LAMBERTS
Interviewer

belangrijk dat elke inwoner weet 
waar hij terecht kan met vragen en 

problemen op het gebied van 

zelfredzaamheid, welzijn en zorg. 

Daarom is het ook belangrijk om de 

dienstverlening opnieuw dichter bij de 

burger te brengen. Buurtgerichte 

initiatieven maken niet alleen de 

drempel om hulp te vragen lager, 

maar zorgen er ook voor dat het 

sociaal huis niet stigmatiserend 

werkt.

EEN STERK SOCIAAL BELEID IS 
ER VOOR IEDEREEN 

Vandaag probeert een sterk sociaal 

beleid een antwoord te bieden op  tal 

van maatschappelijke evoluties zoals 

de groei van de groep senioren, 

migratie, kinderarmoede, en zoveel 

meer. Groen draagt zijn steentje bij!

Jullie lopen vast over van 
ambitie?

Ilse: Ja, jammer genoeg altijd meer 

ambities dan tijd en middelen. Als 

schepen voor sociale zaken, gelijke 

kansen, senioren, kinderopvang, 

armoedebestrijding en 

gezonheidspreventie wil ik werken 

aan een sterk sociaal beleid.  We 

zullen sociale partners, adviesraden 

en inwoners vragen mee te denken. 

Hiervoor zal het roer omgegooid 

moeten worden. 

Bruno: Ik wil er voor zorgen dat er een 

duidelijk mobiliteitsplan komt, dat 

de structuur vastlegt voor volgende 

jaren en waarop elke nieuwe 

beslissing op het vlak van mobiliteit, 

wonen, veiligheid (of ieder ander 

domein) kan getoetst worden. 

Er is nood aan veilige wegen, veilige 

kruispunten en goede voet-en 

fietspaden.

Lise: Ik wil graag de stem van de 

jeugd vertegenwoordigen. En 

ontdekken wat ze nodig hebben om in 

ons dorp te blijven wonen. Het 

ontwikkelen van gezellige, groene 

buurten is alvast een goed begin. Ook 

dossiers rond openbare ruimte en 

mobiliteit wil ik van dichtbij opvolgen.
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Lise Van Delm wil de jeugd meer 

betrekken bij de politiek. En ook de 
allerjongsten tellen mee. 

"Ik ben opgegroeid in Nieuwenrode, 

een mooie deelgemeente van 

Kapelle-op-den-Bos. Maar sinds mijn 

geboorte is alles daar ondertussen 

volgebouwd… Het wordt tijd dat we 

nadenken over nieuwe, alternatieve 

woonvormen en nieuw 

vrijetijdsbeleid.."

1
Dorpsfeest Nieuwenrode: 

Winterpret!
Wat een talrijke opkomst op dit 

evenement! Terecht, want het 

dorpscomité had er een gezellige 

happening van gemaakt. De 

Niewenroodse verenigingen waren 

goed vertegenwoordigd en er viel 

heel wat te beleven en te proeven.

Het nieuwe college van burgemeester 

en schepen was er dan ook graag bij!

2
"Diegene die niet springt, leert 

nooit zwemmen. We zijn er aan 
begonnen. Bedankt allemaal voor 

jullie steun.", aldus Bruno Keuleers, 

nieuwe gemeenteraadsvoorzitter.

Hij is er zich van bewust dat dit een 

verantwoordelijke functie is. Gelukkig 

is Bruno op tijd beginnen studeren. 

Dat was meteen duidelijk op de 

installatie-vergadering. Het respect 

voor alle leden van de gemeenteraad 

draagt hij hoog in het vaandel.  

Hier neemt hij de eed af van Ilse.

3 Een nieuw jaar betekent goede 

voornemens. Groen is alvast positief 
gestart in een wereld die nog geheel 

ongekend was: de meerderheid. 

Groen gaat samen met haar 

coalitiepartner N-VA, een ambitieus 

plan proberen te realiseren. Maar we 

zijn ook realistisch. De vele 

uitdagingen zullen niet allemaal op 

zes jaar gerealiseerd kunnen worden. 

Maar de stappen in de goede richting

zetten wel  We hopen op korte 

termijn onze nieuwe aanpak voelbaar 

te maken voor de inwoners. 
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Doeners uit Kapelle-op-den-Bos lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

DENK EN DOE MEE MET 
GROEN KAPELLE-OP-DEN-BOS!

Zet mee stappen in de goede richting!
Suggesties voor verbeteringen in de gemeente? 

We bekiijken ze graag van naderbij.
Mail je ideeën naar: GroenKODB@gmail.com 

Het nieuwe bestuur heeft alleszins de intentie om in elke 
deelgemeente participatiemomenten te organiseren

 waar naar JULLIE geluisterd wordt.

Groen Kapelle-op-den-Bos zal in het voorjaar 
weer zwerfvuil ruimen samen met Mooimakers.
Doe je mee? Mail ons! We houden je op de hoogte.

Meer info: Wim Teughels - 0468 254509
Ronan Christiaens - 0475 627240

Groen Kapelle-op-den-Bos 
Rousseaux Yves

Brandhofstraat 25

1880 Nieuwenrode

0486 480745 of 015 713878

GroenKODB@gmail.com

www.groenkapelleopdenbos.be

     www.facebook.com/GroenKODB

      @Groen_KODB

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.




