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KALMTHOUT

U bent uitgenodigd
vrijdag 16 oktober
vanaf 20.00 uur in het
Keienhof
Putsesteenweg 133 - 2920
Kalmthout
bij N-VA Kalmthout en
Vlaams viceministerpresident

VU: Jan Van Esbroeck, Kon. Elizabethlaan 13, 2920 Kalmthout

Liesbeth Homans
voor een gespreksavond
over:

Binnenlands
Bestuur,
Inburgering,
Wonen,
Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding

www.n-va.be/kalmthout

N-VA Kalmthout pleit voor een
realistisch groenbeleid
Kalmthout is een groene gemeente, en dat willen we graag zo houden.
Toch kan het groenbeleid voor ons realistischer. N-VA Kalmthout
pleit ervoor om meer flexibel te zijn bij het vervangen van bomen in onze
gemeente.
Bij de kap van een deel van een groep bomen zijn de overgebleven stammen niet erg aantrekkelijk. Deze hebben vaak een kleine kruin en amper
tot geen takken. In feite staat er gewoon een stam aan de rand van de tuin.
“Sommige bomen moeten vervangen kunnen worden door mooie, frisse
exemplaren”, aldus fractieleider David Cleiren. “Op die manier kunnen
deze groeien en zich vormen naar de nieuwe omgeving. Toch krijgen
Kalmthoutenaren hier regelmatig geen vergunning voor. De N-VA pleit
dan ook voor realisme in het groenbeleid.”
De N-VA wil Kalmthoutenaren de mogelijkheid geven om zulke kale stammen te vervangen door jonge bomen met voldoende stamomtrek. Deze bereikesneller een zekere hoogte dan de aanplanting van een boomscheut.
Bij grotere percelen kan een gefaseerde vervanging de ruimtelijke impact
Beperken.

Goudgele zondag op straatfeesten
Op zondag 24 mei stond de N-VA met een goudgele promotiestand op de Kalmthoutse straatfeesten. “Het stralende weer maake het helemaal af”, aldus jongerenvoorzitter
Gilles Delcroix. “Ook in een jaar zonder verkiezingen zijn
de mensen geïnteresseerd in onze boodschap. We vinden
het belangrijk altijd bereikbaar te zijn.”
Van 8 tot 17 uur konden de mensen bij ons terecht voor
een gesprek en een drankje. “Vooral in de namiddag was
het over de koppen lopen op de Kapellensteenweg. Ons
babbelcafé draaide op volle toeren. Ook voor ons waren
de straatfeesten dus meer dan geslaagd.”
In september plant de N-VA opnieuw een stand op de
Parochiefeesten en Open dag in Heide.

N-VA vraagt stand van zaken over turnhal sportpark
Op de gemeenteraad liet N-VA Kalmthout de meerderheid kleur bekennen over de bouw van een turnzaal in het sportpark. Turnvereniging Gymka is immers ijverig op zoek naar een nieuwe locatie.
De N-VA-fractie stelde vragen bij de financiering van de nieuwe
turnzaal waarvoor ruimte voorzien is op de terreinen van het sportpark in de Heikantstraat.
De bevoegde schepen bevestigde het engagement van de gemeente
om een oplossing te vinden voor het probleem van de financiering.
Een borgstelling vanuit de gemeente behoort volgens de meerderheid niet tot de mogelijkheden, gezien het risico dat hiermee
gepaard gaat. Ze behouden wel de intentie om deze turnhal te realiseren, indien mogelijk via publiek-private samenwerking of door middel van de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf (AGB). Deze zou de BTW kunnen
recupereren, wat de bouwkost aanzienlijk zou verminderen.

Het klimaat vereist aandacht bij elke beslissing
Recent ondertekende onze gemeente een klimaatsconvenant om tegen 2020 de CO2uitstoot met twintig procent te verminderen. Door in te zetten op energie-efficiëntie bij
de eigen werking én het promoten van alternatieven voor fossiele brandstoffen dragen
we ons steentje bij aan een stabiel en gezond milieu.

N-VA Kalmthout wil versnelde investering in rioleringen
N-VA Kalmthout wil dat de gemeente extra inspanning levert rond waterbeheer, in het bijzonder de aanleg van rioleringen. Een groot deel van de beloofde werken zijn immers uitgesteld tot na 2018.
De meerderheid stelde haar investeringsprogramma rioleringen voor. Dit wijkt stevig af van hun
verkiezingsprogramma. Het grootste deel van de beloofde werken is immers uitgesteld tot na
2018.

Verkiezingsbeloftes meerderheid tegenover realisatie rioleringswerken
Mertensdreef		
Dr. J. Goossenaertstraat
Azalealaan		
Wuustwezelsteenweg
Essensteenweg		
Putsesteenweg		
Augustijnendreef

niet opgenomen
niet opgenomen
aangelegd 2014
gepland 2016
gepland 2016
gepland 2018
gepland 2019

Achtergroeksteenweg
Brasschaatsteenweg
Canadezenlaan		
Fazantenlaan		
Kinderwelzijnstraat
Rozendreef		
Irisdreef		

gepland 2020
gedeeltelijk 2021
gepland 2021
gepland 2021
gepland 2022
gepland 2022
gepland 2022

“Slechts 4 van de 14 aangekondigde werken zullen in 2018 afgewerkt zijn”, aldus fractieleider David Cleiren. “Dat
is verwonderlijk, want de gemeentelijke belasting op water
werd in 2013 door CD&V - met steun van sp.a - wel verhoogd met 75 %. Een gemiddeld gezin zal zo haar belasting
zien stijgen van 102 euro naar 177 euro per jaar, goed voor
een bedrag van 900 000 euro per jaar. De gemeente voorziet
zelf op 6 jaar tijd slechts 115 000 euro voor rioleringswerken.
Dit is onbegrijpelijk, want de aanleg van rioleringen is
een kerntaak van de gemeente.”
De N-VA zal op de gemeenteraad pleiten voor een versnelling van de investeringen in rioleringen. We doen dit om
onze waterkwaliteit en leefomgeving te verbeteren én zodat
de ‘Europese kaderrichtlijn water’ tijdig zal gerealiseerd
worden in Kalmthout.

De aanleg van rioleringen is een kerntaak van de gemeente.

De Europese kaderrichtlijn water (2000) is één van de belangrijkste milieurichtlijnen voor water. Ze stelt dat tegen 2015 de waterkwaliteit van de Europese wateren aan bepaalde eisen moet voldoen. Deze richtlijn kan maximaal tot 2027 uitgesteld worden.
Een essentiële maatregel hiervoor is de scheiding van afval- en regenwater, door de aanleg van rioleringen.
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In de zoektocht en de overstap naar een duurzaam wagenpark kocht de gemeente in het
verleden reeds milieuvriendelijke voertuigen op aardgas. Deze rijden op CNG.
Bij de aankoop van drie nieuwe voertuigen voor de groendienst en de dienst openbare werken koos de gemeente recent helaas weer voor de meer vervuilende dieselwagens.
De N-VA vindt dit een gemiste kans, en stelt zich de vraag waarom het huidige bestuur niet op de ingeslagen weg is verdergegaan. De N-VA roept op om consequent te
kiezen voor de ecologische en financieel beste oplossing bij de vervanging van het
gehele gemeentelijke wagenpark.
CNG-voertuigen stoten veel minder CO2 uit dan de klassieke verbrandingsmotor - tot 95% minder uitstoot van fijn stof en 50% minder
stikstofoxiden (NOx) dan bij benzine. De aanschaf is vergelijkbaar met klassieke voertuigen, maar tanken is 40 tot 50% goedkoper.

kalmthout@n-va.be

Fractieleider David Cleiren

www.n-va.be/kalmthout

Kracht van verandering.
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat!
Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan.
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de
kleine dingen.

Ontdek onze

#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor
van Vooruitgang mee in gang duwen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan
bijdragen aan de Vooruitgang.

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt?
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het
meteen te weten.

Kracht van Verandering,
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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