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KAPELLEN - De bewoners van de wijk 

Bloemenweelde zijn gekant tegen de verkaveling 

die gepland is op de gronden tussen de 

Bloemenlaan en het Klein Heiken.  

'Op deze gronden komt een megaverkaveling met 

liefst 66 woongelegenheden en dat vinden wij in 

fel contrast staan met de huidige woonomgeving', 

stelt Chris Meizler namens het bestuur van 

wijkvereniging Bloemenweelde. 'Let wel, we zijn 

niet tegen de komst van nieuwe woningen, maar in 

dit geval staan de huizen te dicht bij elkaar en is 

er te weinig ruimte tussen de woningen en te 

weinig groen. We vrezen voorts extra 

wateroverlast door het wegvallen van de 

natuurlijke infiltratie en we stellen ons ook vragen 

bij de ontsluiting van de verkaveling. We zijn ook 

van mening dat in de nieuwe verkaveling te weinig 

parkeergelegenheid wordt voorzien.' 

 

Het bestuur van wijkvereniging Bloemenweelde 

werkte een eigen verkavelingsplan uit waarbij het aantal woongelegenheden werd teruggebracht 

tot 43. 'We zijn diep teleurgesteld dat het gemeentebestuur totaal geen rekening houdt met ons 

werk en ons alternatief plan. We hadden evengoed acties kunnen voeren of zwarte vlaggen kunnen 

hangen, maar we kozen ervoor om constructief te werk te gaan. Iedereen heeft tegenwoordig toch 

de mond vol van burgerparticipatie? Het college doet op een arrogante wijze zijn eigen zin en 

luistert niet naar de stem van een hele buurtgemeenschap', aldus nog Chris Meizler. 'We hebben de 

bewoners van in het begin gekend in dit dossier', stelt schepen van ruimtelijke ordening Marc De 

Smet (Open VLD). 'We zijn in het schepencollege tegemoetgekomen aan de vraag om de 

ontsluitingsweg anders aan te leggen en we hebben ook aandacht voor groen. Met de aannemer 

werd afgesproken om het groen aan te planten nog voor het domein verkaveld wordt.' Het 

wegentracé in de verkaveling wordt maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Volgens schepen De Smet wordt het een gemengd project. Immo Invest bouwt een aantal woningen 

op kleine, betaalbare kavels, ARRO zorgt voor 9 sociale woongelegenheden en de rest wordt 

verkocht als bouwgrond.  

 

Reageren op dit artikel kan op www.nieuwsblad.be/kapellen. 
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Meer nieuws uit Kapellen 
Kapels bedrijf Hoya Lens Belgium overweegt nieuwe sponsoring van Tia Hellebaut 
Hoogspringster Tia Hellebaut heeft dinsdag haar comeback aangekondigd. Het Kapelse bedrijf 
Hoya Lens Belgium, ontwikkelaar en producent van brillenglazen en voormalig sponsor van 
Hellebaut, stelt dat een nieuwe sponsoring tot de mogelijkheden behoort. 

Jeugddienst winnaar van gemeentelijke Dikke Truiendag 
De Kapelse jeugddienst is winnaar geworden van de wedstrijd die duurzaamheidsambtenaar 
Mireille Martens onder het personeel organiseerde rond Dikke Truiendag. De jeugddienst was 
omgebouwd tot een heuse iglo. 

Mater Salvatoris grootste prijzenslokop op verkoopdag mini-ondernemingen 
In winkelcentrum Promenade waren zaterdag meer dan dertig mini-ondernemingen te gast voor 
een Valentijnverkoopdag. Vooral de mini-ondernemingen van het Kapelse Mater 
Salvatorisinstituut vielen bij de jury in de smaak. 

Carnaval op de Zilverenhoek 
Voor het eerst organiseerde het Maria Immaculata instituut een carnavalsstoet. Onder 
politiebegeleiding trokken de leerlingen van de lagere school vrijdag verkleed door de 
Zilverenhoek. 
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Carnavalsstoet basisschool Putte afgelast 
Door de hevige sneeuwval van afgelopen woensdag zag de directie van de basisschool Putte 
zich genoodzaakt de carnavalsstoet af te gelasten. In de plaats vond een carnavalsevenement 
plaats op de speelplaats. 

Gemeenten plannen groots feest tijdens doortocht Tour de France 
Stabroek, Kapellen en Woensdrecht plannen een tweedaags grensoverschrijdend feest op 
zaterdag 3 en zondag 4 juli. Die zondag rijdt het peloton van de Tour de France via Putte België 
binnen.  

Prijsuitreiking zwembad 
Het gemeentebestuur organiseerde onlangs een wedstrijd rond het dertigjarig bestaan van het 
zwembad. Zo'n 180Kapellenaren knipten de wedstrijdbon uit het informatieblad. In de prijzenpot 
zaten drie jaarabonnementen en zeven tienbeurtenkaarten. env 

Prijsuitreiking wedstrijd dertig jaar zwembad 
In het Beukenhof vond dinsdag de prijsuitreiking plaats van de wedstrijd, die het 
gemeentebestuur organiseerde naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van het zwembad. 

Sluitingsprijs gelukkig niet bedreigd door BTW-regularisatie 
In Het Nieuwsblad van woensdag kan u lezen dat nogal wat organisatoren van kermiskoersen 
een controle kregen van het ministerie van Financiën en blijkbaar niet in orde zijn met de BTW-
wetgeving. Voor een aantal koersen kan dit de doodsteek betekenen. De Sluitingsprijs is 
gelukkig niet bedreigd in zijn voortbestaan. 
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