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N-VA Kalmthout werkt hard verder
2020 was een bijzonder jaar. N-VA Kalmthout is hard blijven verder werken in deze uitzonderlijke tijden. Met onze ploeg hebben we 
heel wat voorstellen ingediend voor een beter en aangenamer Kalmthout. We blikken graag terug op enkele van onze voorstellen.

Steun voor ondernemers en verenigingen
De coronacrisis en -maatregelen troffen iedereen hard, ook onze Kalmthoutse ondernemers. Daarom diende 
de N-VA enkele voorstellen in om de negatieve gevolgen ervan te beperken. Concreet stelden we een vaste 
premie voor, voor alle Kalmthoutse winkels die (volledig) moesten sluiten. Een half jaar later deden we 
opnieuw een voorstel voor onze horeca, die nog steeds de deuren moest dichthouden, en keurden we op 
de gemeenteraad wederom een vaste premie goed. Ook voor de verenigingen die activiteiten gedwongen 
moesten afzeggen hebben we heel wat ondersteuningsmaatregelen kunnen nemen. We bespreken momenteel 
over de partijgrenzen heen hoe de verdere steun moet gebeuren.

Kalmthoutbon voor OCMW
Iedere inwoner ontving een Kalmthoutbon van 10 euro om te besteden bij onze lokale ondernemers. Op 
initiatief van de N-VA werd de mogelijkheid ingevoerd om de Kalmthoutbon aan het OCMW te schenken,
dat die op zijn beurt doorgeeft aan cliënten in een moeilijke situatie. Op deze manier steunen we niet alleen 
onze ondernemers, maar ook mensen die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het OCMW 
Kalmthout ontving 74 Kalmthoutbonnen.

Livestream gemeenteraad
Als gevolg van de coronamaatregelen vindt de gemeenteraad voorlopig digitaal plaats. Elke inwoner kan 
van thuis uit live meevolgen, of de opname achteraf herbekijken. Wanneer de gemeenteraad opnieuw fysiek 
kan vergaderen, willen we blijven voorzien dat inwoners op eender welk ogenblik de gemeenteraad kunnen 
bekijken, live of achteraf. Na eerdere vragen van de N-VA daaromtrent zou het gemeentebestuur “betaalbare 
en werkbare” voorstellen uitwerken. Omdat dat niet gebeurde, bundelden N-VA en Open Vld de krachten en 
dienden een voorstel in om de gemeenteraad te livestreamen. Het gemeentebestuur maakt hier nu werk van.

Stephanie Devos Jef Duerloo Gilles Delcroix Anita Van Der Poel Sigrid Van Heybeeck

“Wij blijven hard verder werken voor Kalmthout. Ons enthousiasme neemt alleen maar toe. Ook in 2021 staan wij paraat 
om onze mooie gemeente nog mooier en leefbaarder te maken voor ons allemaal”, zegt fractieleider Stephanie Devos.

Benieuwd naar meer N-VA-voorstellen? Lees verder op pagina 2 en 3.
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Tegen volgende winterprik sneeuwtelefoon voor hulpbehoevenden
N-VA Kalmthout stelt voor om een ‘sneeuwtelefoon’ in het leven te roepen. Hulpbehoevende Kalmthoutenaren kunnen daarnaar 
bellen of zich online aanmelden via een platform. Zo kunnen vrijwilligers komen helpen bij ouderen en hulpbehoevende mensen 
om de stoep sneeuwvrij te maken.

“Burgers zijn bij winterweer verplicht om voor hun woning een veilige doorgang voor 
voetgangers te garanderen. Wie nalaat om sneeuw te ruimen voor zijn deur, riskeert 
een boete. Toch is dit niet voor iedereen een eenvoudige klus”, zegt gemeenteraadslid 
Anita Van Der Poel. 

Vrijwilligers
De sneeuwtelefoon bestaat al in de omliggende gemeenten. Ook andere gemeenten 
richten die nu op. Zo kunnen ouderen of hulpbehoevende mensen geholpen worden 
met het sneeuwvrij maken van hun stoep. Een coördinator kan vrijwilligers en hulp-
behoevenden met elkaar in contact brengen. Ons voorstel werd goedgekeurd op de 
gemeenteraad en zal tegen een volgende winterprik in werking treden.

Duurzame verkeersborden
In Nederlandse steden en dorpen worden steeds 
meer aluminium verkeersborden vervangen 
door klimaatneutrale exemplaren van bamboe. 
N-VA Kalmthout vroeg het gemeentebestuur 
om – wanneer een verkeersbord aan vervanging 
toe is – te kiezen voor het duurzame alternatief 
van bamboe. Zo kan Kalmthout een pionier zijn: 
de eerste gemeente in België die kiest voor een 
volledig klimaatneutraal alternatief voor haar 
bewegwijzering. 

Proefproject
Concreet vroegen we het gemeentebestuur om bij 
wijze van proefproject bamboeborden te integre-
ren bij de herinrichting van de Vroente. Samen 
met het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer 
wil N-VA Kalmthout, bij positieve evaluatie, dit 
verder uitrollen in onze groene gemeente.

Sigrid Van Heybeeck zal voortaan als gemeenteraadslid zetelen voor de N-VA in Kalmthout. Ze volgt Jan Van Esbroeck op, die 
in december 2020 zijn afscheid uit de politiek aankondigde. 

Na een politieke carrière van zo’n twintig jaar kiest Jan ervoor om meer tijd met zijn familie te spenderen. Wij willen Jan bedanken 
voor zijn decennialange inzet voor Kalmthout en de Vlaamse zaak. 

Stephanie Devos zal de rol van fractieleider op zich nemen. Zij is recent ook verkozen tot voorzitter van N-VA Kalmthout. 
Eva Weyns is de nieuwe jongerenvoorzitter. 

Stempel drukken op sociaal beleid
Sigrid zetelde de vorige bestuursperiode ook voor N-VA Kalmthout. De gemeenteraad 
is dus niet nieuw voor haar. “Ik ben enthousiast om mij opnieuw honderd procent in te 
zetten. Ik wil vooral mijn stempel drukken op het sociaal beleid en de kinderopvang”, 
aldus Sigrid Van Heybeeck.

Sigrid Van Heybeeck volgt Jan Van Esbroeck op in gemeenteraad

Rechtsaf vrij voor fietsers
N-VA Kalmthout pleitte ervoor om fietsers niet langer voor ‘zinloos 
rood’ te laten wachten. Aan bepaalde kruispunten is het perfect 
mogelijk om fietsers veilig door het rood rechtdoor of rechtsaf te 
laten verder fietsen. N-VA Kalmthout ging op onderzoek uit langs 
alle Kalmthoutse kruispunten en diende een voorstel in om het 
verkeersbord ‘rechtsaf vrij voor fietsers’ (B23), na positief advies 
van de politie, uit te rollen op het kruispunt Heidestatiestraat/
Kapellensteenweg. Het gemeentebestuur keurde ons voorstel goed.

kalmthout@n-va.be
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Kalmthout ondertekent charter 
Masterplan Toegankelijke Bushaltes 
op voorstel van N-VA
Op voorstel van N-VA Kalmthout zal de gemeente Kalmthout het nieuwe Vlaamse 
charter ‘Masterplan Toegankelijke Bushaltes’ ondertekenen. Via het charter 
engageert de gemeente zich om de bushaltes van De Lijn langs gemeentewegen 
toegankelijk te maken voor mensen met een motorische of visuele beperking. 

Van de 73 bushaltes in 
Kalmthout is er slechts 1 
toegankelijk voor personen 
met een motorische beperking 
zonder assistentie. 19 zijn toe-
gankelijk voor personen met 
een motorische beperking met 
assistentie. Slechts 6 van de 73 
zijn toegankelijk voor perso-
nen met een visuele beperking.

Verantwoordelijkheid van 
gemeenten
Het zijn de steden en gemeen-
ten die verantwoordelijk zijn 

voor de aanpassing van deze 
haltes. De Vlaamse Regering 
werkte daarom met de Ver-
eniging van Vlaamse Steden 
en Gemeenten (VVSG) een 
charter ‘Masterplan Toegan-
kelijke Haltes’ uit. Gemeenten 
die dat charter ondertekenen, 
engageren zich om de doelstel-
lingen van het masterplan te 
realiseren. Verder dienen ze bij 
iedere ingreep op het openbaar 
domein een toegankelijkheid-
stoets uit te voeren. 

Financiële en praktische 
ondersteuning
In ruil krijgen de gemeen-
ten een subsidie van 5.000 
euro voor iedere halte die ze 
toegankelijk maken. Tevens 
kunnen ze een coachingtraject 
volgen waarbij ze ondersteund 
worden bij de opmaak van een 
actieplan. Daarnaast wordt 
er tweejaarlijks een award en 
bijhorende geldprijs van 50.000 
euro uitgereikt aan de ‘Meer 
Mobiele Gemeente’.

Toegankelijke gemeente
Het voorstel van de N-VA 
werd unaniem goedgekeurd. 
Kalmthout zal het charter 
ondertekenen en de 16 bus-
haltes langs gemeentewegen 
zo snel mogelijk toegankelijk 
maken voor mensen met 
een beperking. “Het moet de 
ambitie zijn om een toeganke-
lijke gemeente te worden waar 
iedereen zelfstandig mobiel 
kan zijn, ongeacht leeftijd 
of beperking”, besluit fractie-
leider Stephanie Devos.

Iedereen moet zelfstandig mobiel kunnen zijn 
in Kalmthout, ongeacht leeftijd of beperking.

Provinciebestuur weigert uitbreiding asielzoekerscentrum
Ook in beroep heeft de provincie de uitbreiding van het asielzoekerscentrum geweigerd. De uitbater G4S Care wilde de capaciteit 
van het gebouw verhogen van 39 personen naar 120. Daarvoor moest er een extra brandtrap gebouwd worden. Nadat eerst de 
gemeente Kalmthout deze vergunning weigerde, stapt ook in de beroepsprocedure de deputatie niet mee in dit verhaal. Het 
asielzoekerscentrum zal dus voorlopig niet uitgebreid kunnen worden.

N-VA Kalmthout is blij met deze beslissing. Wij verzetten ons tegen elke uitbreiding van dit tijdelijke centrum. Zowel qua mobiliteit 
als qua huisvesting is dit een slechte locatie.

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

www.n-va.be/kalmthout
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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