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PAASONTBIJT

KALMTHOUT
Aandacht voor dorpskernen en kleinhandelaars
Eindelijk wordt er aandacht besteed aan
leegstaande panden in de dorpskernen. Op
vraag van raadslid Jan Van Esbroeck zal de
gemeenteraad dit probleem bespreken.


N-VA Kalmthout nodigt u graag
uit op het jaarlijks familiaal
paasontbijt

De paashaas voorziet eitjes voor
de kleinsten

Paasmaandag 28 maart 11 uur

Parochiecentrum Heide
Heidestatieplein 8

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


Deelname 15 euro volwassenen
5 euro voor de kleintjes

Gelieve in te schrijven via
kalmthout@n-va.be of
0497/41 21 84

“Niet alleen voor onze handelaars maar ook
voor de leefbaarheid van de dorpskern is het
belangrijk dat men eindelijk iets doet tegen de
leegstand in onze dorpskernen. Onze winkeliers verdienen hiervoor zeker de steun van
de gemeente.”
Het is dan ook goed dat de gemeente een
handelscoach zal aanstellen om dit te bespreken. Maar het blijft in de eerste plaats belangrijk dat de bewoners en gebruikers van deze
kernen betrokken worden bij de plannen.

“N-VA Kalmthout blijft het
probleem van de leegstaande
handelspanden van nabij
opvolgen.”
Raadslid Jan Van Esbroeck

Bib-punt OCMW:
mooi initiatief, maar te dure uitvoering
Het bib-punt in het OCMW-gebouw is een kennismakingspunt. Het is de bedoeling dat mensen gestimuleerd
worden om de stap naar de bib te zetten.
Dat de inrichting van dit bib-punt een kostenplaatje heeft
van 8 500 euro, roept vragen op bij N-VA Kalmthout.
Zeker als men weet dat de stoeltjes kosteloos geschilderd
werden door scholieren.
Het is tenslotte de Kalmthoutse burger die dit mee financiert. De rekening is een totaalsom van het ontwerp in de
kleuren van het Kalmthoutse logo en het materiaal voor de
wand, het boekenmeubeltje en de kinderstoeltjes.

www.n-va.be/kalmthout

Aansluiting erkende vluchtelingen
bij Hulpkas

Het OCMW is verplicht
steuntrekkers en
vluchtelingen die recht hebben
op een ziekteverzekering, te
helpen bij een aansluiting
bij een ziekenfonds. In
Kalmthout krijgen deze
de vrije keuze tussen de
verschillende ziekenfondsen
om zich hierbij aan te sluiten.

Een hart voor
Kalmthout

Kalmthout hartveilig

N-VA Kalmthout vraagt dat het
OCMW deze mensen inschrijft
bij de Hulpkas voor Ziekte-en
Invaliditeitsverzekering.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat slechts
5 à 10 procent van de slachtoffers een plotse
hartstilstand buiten het ziekenhuis overleeft.
N-VA Kalmthout wil daarom extra aandacht
voor reanimatie en defibrillatie, en diende
hierover een motie in op de gemeenteraad.

De hulpkas is neutraal en
behoort tot geen enkele zuil.
Bovendien vraagt ze geen
bijdrage, de aansluiting is
kosteloos voor elke Belg.

Reanimatie en defibrillatie binnen de 6 minuten
geven een overlevingskans van 50 tot 70 procent
bij bepaalde hartritmestoornissen. Kennis over
reanimatietechnieken en de nabijheid van een
AED kunnen dan ook mensenlevens redden.

Dit geldt ook voor OCMW’s
die de kosten bij een
ziekteverzekering voor erkende
vluchtelingen op zich nemen en
dus ook voor de Kalmthoutse
burgers die het OCMW
financieren.

Traditiegetrouw hield de N-VA van
Kalmthout haar Valentijnsactie in
de stations van Kalmthout. Vanaf 6
uur deelden we Valentijnschocolade
uit aan de stations van Kalmthout
en Heide. Met deze actie wil de
N-VA een lach op de mensen hun
gezicht toveren. De lente is in zicht!

N-VA Kalmthout wil dat er in overleg met
de Kalmthoutse huisartsen en Welzijnsraad
onderzocht wordt of de aankoop van extra AEDtoestellen nuttig is. We denken bijvoorbeeld
aan het Sportpark Heikant, vormingscentrum
De Vroente en/of de kleine Gitok. Daarnaast
moet er opnieuw een aanbod komen van
reanimatiecursussen.
Ons land beschikt over 6 000 AED-toestellen
(of defibrillators), vaak geplaatst in bedrijven,
ver weg van alle openbaarheid. In Nederland
daarentegen wordt het aantal AED’s geschat op
maar liefst 90 000 stuks.

“N-VA wil meer aandacht voor reanimatie
en beter toegankelijke AED’s”
Fractieleider David Cleiren
Op de volgende locaties staat er een AED-toestel:
 gemeentelijk zwembad
 winkelcentrum De Beek
 Willy Vandersteenplein in Heide
 De sporthal in Achterbroek
 Den Blijdenberg in Nieuwmoer
A
 rboretum Kalmthout (enkel tijdens openingsuren)

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart
toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en
bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen.

Containerparken moeten cash aanvaarden
Met cash geld betalen is onmogelijk in het
containerpark. Kan niet, zegt de N-VA.
De recente beslissing van IGEAN om systematisch geen
cash meer te aanvaarden in haar 21 containerparken
is onwettelijk. Dat antwoordde de FOD Economie
op een schriftelijke vraag van N-VA Kalmthout. De
containerparken moeten dus cash blijven aannemen.
Eind november besliste IGEAN dat vanaf 1 januari 2016
betalingen met munten niet meer mogelijk zou zijn.
Gebruikers zouden dus nog enkel met een betaal- of
kredietkaart afrekenen.

kalmthout@n-va.be

“Kan niet”, aldus gemeenteraadslid David Cleiren
(N-VA). “Ook containerparken moeten biljetten en
muntstukken zonder extra kosten aanvaarden, dat
is op Europees niveau vastgelegd. IGEAN moet deze
beslissing terugdraaien, en zowel munten als biljetten
als betaalmiddel blijven aanvaarden.”
IGEAN milieu & veiligheid is een intergemeentelijke
vereniging die werkzaam is in het arrondissement
Antwerpen. Ze baat containerparken uit en regelt de
afvoer van de ingezamelde afvalstoffen.

Wegsignalisatie
gevraagd

lisatie wordt geplaatst”,
aldus Gilles Delcroix.

De Meester Van den
Eeckhautstraat werd
acht maanden geleden
feestelijk ingehuldigd.
Nu ligt deze er wat rommelig bij.
Ondanks verschillende
meldingen van buurtbewoners zijn er bovendien nog
steeds geen verkeersborden
geplaatst. Daarom organiseerde Jong N-VA afgelopen weekend een actie.
Mensen negeren het rond

 Ook in nieuwe wijken is verkeersveiligheid belangrijk
punt, en rijden tegen de
richting in door dit stuk
van de straat.
“Dit leidt tot gevaarlijke

www.n-va.be/kalmthout

situaties, niet alleen voor
automobilisten maar zeker voor fietsers en voetgangers. We vragen dan
ook dat er snel wegsigna-

Enkele buurtbewoners
vragen nochtans al maanden aan het gemeentebestuur om eindelijk verkeersborden te plaatsen.
Met onze actie willen we
dit aankaarten. Ook in
nieuwe wijken is verkeersveiligheid belangrijk. Bovendien staat het
onkruid hier tot boven
het straatnaambord in
het begin van de straat.
Dit vraagt om een deftig
onderhoud.

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.
In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en spor t uit te voeren.

Liesbeth Homans

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.

Luk Lemmens,
gedeputeerde
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Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd.
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen,
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld.
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Jan De Haes,
fractievoorzitter
provincieraad

Bruno Peeters,
gedeputeerde

Vlaanderen

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft:
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de
provinciale hervorming.”

“Antwerpen investeert in
fietsveiligheid en cultuur.”

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

/

/

