
Domein Diesterweg en  
Zon en Hei opengesteld voor  
Oekraïense vluchtelingen
Domein Diesterweg en het leegstaande schoolgebouw Zon 
en Hei zullen gebruikt worden voor opvang van Oekraïense 
vluchtelingen. De stad Antwerpen gaf daarvoor goedkeuring 
aan de gemeente Kalmthout. “Dankzij een aanpassing van  
de erfpachtvoorwaarden wordt het mogelijk om mensen  
hier tijdelijk op te vangen. N-VA Kalmthout is blij met deze 
beslissing”, zegt fractievoorzitter Stephanie Devos. 

De oorlog in Oekraïne blijft voortduren. Ook vanuit Kalmthout 
werden er al verschillende initiatieven opgestart om hulpmidde-
len te schenken, mensen op te vangen en de oorlog aan te klagen. 
“Door ruimte te voorzien op deze twee locaties komen er nu extra 
mogelijkheden vrij. Onder de huidige erfpachtvoorwaarden kon 
dit niet, maar die voorwaarden worden tijdelijk aangepast. Op 
deze manier zorgen we voor extra opvangplaatsen, zonder dat 
dit ten koste gaat van andere hulpbehoevenden uit onze gemeente”, 
aldus Stephanie Devos.

De stad Antwerpen stelt het gebouw kosteloos ter beschikking 
van Oekraïense vluchtelingen, en dit voor een voorlopig bepaalde 
duur van zes maanden. De gemeente Kalmthout zal de kosten 
voor onderhoud en nutsvoorzieningen dragen.

“We zorgen voor extra opvangplaatsen, 
zonder dat dit ten koste gaat van andere  
hulpbehoevenden uit onze gemeente”, 
zegt fractievoorzitter Stephanie Devos. 

PAASONTBIJT met Valerie Van Peel

Paasmaandag 18 april om 11 uur
Strijboshof

Achterbroeksteenweg 69 in Kalmthout

Volwassenen: 20 euro
Kinderen tot 12 jaar: 5 euro 

Op paasmaandag 18 april komen de paasklokken naar Kalmthout 
voor ons jaarlijkse N-VA-paasontbijt. We hebben het genoegen om 
Kamerlid Valerie Van Peel als gastspreker te mogen verwelkomen.

U bent van harte welkom. Mogen wij u om praktische redenen 
wel vragen om op voorhand in te schrijven? Dit kan via mail op 

kalmthout@n-va.be. Wij kijken er alvast naar uit!

Kalmthout
www.n-va.be/kalmthoutkalmthout@n-va.be N-VA Kalmthout
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Gemeentebestuur schuift investeringen en plannen op lange baan
In de plannen van het CD&V-bestuur ziet N-VA Kalmthout enkele investeringsuitgaven jaar na jaar opschuiven.  
De investeringsuitgaven voor fietspaden, voor rioleringswerken en de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen  
worden telkens voorzien om vervolgens opnieuw uitgesteld te worden.

Fietspaden
“Voor de aanleg van fietspaden langs gewestwegen wordt noch-
tans vaak een ‘module 13’ toegepast. Dat betekent dat Vlaande-
ren financiert, maar de gemeente het project in handen heeft”, 
zegt Stephanie Devos. “We begrijpen dat het geen eenvoudige 
dossiers zijn. Maar als CD&V er in 2006 een verkiezingsbelofte 
van maakt om tegen 2012 langs elke gewestweg een fietspad te 
hebben, hoeven wij er natuurlijk geen tekening bij te maken.  
We zijn vandaag tien jaar later.”

Ook het recente fietsrapport van de Vlaamse Stichting  
Verkeerskunde is duidelijk. Kalmthout scoort bij een grote  
publieksbevraging slechts 48,9 op 100. De gemeente moet  
veel harder werken aan haar fietspaden.

Rioleringswerken
“Voor de rioleringswerken zien we eenzelfde tendens als bij de 
fietspaden”, vult gemeenteraadslid Sigrid Van Heybeeck aan. 
“De Kalmthoutse rioleringsgraad ligt met 78 procent nochtans 
stevig onder het Vlaamse gemiddelde van 88 procent. Een tandje 
bijsteken is dus nodig. Zeker omdat ook hier de streefdatum, 
2015, al enige jaren achter ons ligt.”

Ruimtelijke uitvoeringsplannen
“Ook alle ruimtelijke uitvoeringsplannen worden vooruit- 
geschoven. Zo’n plan bepaalt waar en hoe er in de toekomst  
gebouwd en verbouwd mag worden. “De problemen in  
Dennendael Heide met de opeenvolgende bouwaanvragen 
hadden vermeden kunnen worden als er sneller een ruimtelijk 
uitvoeringsplan Woonbos II werd gerealiseerd. Hier worden nu 
gelukkig wel stappen in gezet”, besluiten Stephanie en Sigrid.

Renovatie Kalmthouts zwembad blijft duren
Het zwembad van de gemeente Kalmthout opende in december 
2018 opnieuw na een grondige renovatie om ‘jarenlang zwem-
mers te ontvangen in de beste omstandigheden’. “Dat is helaas 
niet het geval”, stelt gemeenteraadslid Anita Van der Poel. “De 
meerkosten van de renovatie bedroegen zo’n 160.000 euro en 
sinds de opening hebben er nog tal van werken plaatsgevonden. 
Dat zal ook in de toekomst nog het geval zijn.” 

Kosten blijven oplopen
Dit jaar zal de verwarmingsinstallatie hersteld moeten worden, 
wat nog eens een meerprijs van 57.553 euro betekent. Daarnaast 
worden de voorfilters vervangen en wordt er een nieuwe collector 
geplaatst: goed voor nog eens 60.000 euro extra. “We hopen dat 
hiermee het einde in zicht is en dat er geen verborgen gebreken 
blijven opduiken”, besluit Anita Van der Poel.

Extra investeringen in cultuur en bosontwikkeling
Er zijn natuurlijk ook positieve aspecten waarin N-VA Kalmthout zich volledig kan vinden. “Zo zal er deze 
legislatuur bijvoorbeeld meer geïnvesteerd worden in cultuur en wordt er vanaf 2022 jaarlijks een budget 
voorzien voor bosontwikkeling. De blikvanger van de bestuursperiode is het nieuwe gemeentehuis. Wij  
zijn tevreden dat Kalmthout tegen 2024-2025 een nieuw gemeentehuis zal hebben, dan toch na twee  
verkiezingsbeloften en ondanks de stevige meerkosten”, besluit gemeenteraadslid Karin Dekeulener. 

Halfweg de bestuursperiode: N-VA Kalmthout evalueert het beleid
Drie jaar na de verkiezingen van 2018 zijn we halfweg de bestuursperiode 2019-2024. Een goed moment om een evaluatie te maken van  
de verwezenlijkingen en tekortkomingen van het CD&V-bestuur. De N-VA-gemeenteraadsleden stellen enkele opvallende zaken vast.

Anita Van der Poel 
Gemeenteraadslid

Sigrid Van Heybeeck 
Gemeenteraadslid

Nieuw gemeentehuis en nieuwe 
turnhal veel duurder dan geraamd
De twee grootste investeringsprojecten van deze legislatuur 
zijn de bouw van een nieuw gemeentehuis en van een turnhal 
op het sportpark Heikant. Hoewel de N-VA voorstander is 
van beide projecten, kunnen we ons niet vinden in het kosten-
plaatje. Het gemeentehuis én de turnhal vallen namelijk veel 
duurder uit dan initieel geraamd.

De prijs van het gemeentehuis stijgt van 6,4 naar 8,4 miljoen 
euro, die van de turnhal van 3,7 naar 5,4 miljoen euro. Een  
stijging van respectievelijk 31 en 46 procent. Volgens het 
CD&V-bestuur is dit te wijten aan een stijging van de bouw- 
prijzen en enkele aanpassingen aan de plannen. De initiële  
plannen van de turnhal zouden ook al dateren van 2013. 

Zwakke argumenten
Fractievoorzitter Stephanie Devos reageert: “Een meerprijs van  
2 miljoen euro voor elk project is niet louter te wijten aan een 
stijging van de bouwprijzen, natuurlijk. Bovendien kostte het 
hele sportpark Heikant – dat in augustus 2016 opende – zo’n  
7 miljoen euro. Dat de turnhal alleen al 5,4 miljoen euro kost is 
opmerkelijk: de gemeente brengt 2 miljoen euro in. Dat de initiële 
plannen eigenlijk al dateren van 2013 is ook geen argument.  

Het is alleen maar tekenend: de turnhal had 
er al lang kunnen staan.”

Leningen van 7,5 miljoen
Door de aangepaste raming van de twee grootste investerings-
projecten zullen de leningen verdeeld over vijf jaar stijgen van 
5,4 naar 7,5 miljoen euro. “Daardoor wordt de schuldafbouw 
de eerstvolgende jaren niet verdergezet. Onze schuldgraad is nu 
behoorlijk goed, maar we moeten toch opletten dat de gemeente 
die sterk onder controle houdt.”

Stephanie Devos 
Fractievoorzitter

Personeels- en werkingskosten blijven stijgen
De personeels- en werkingskosten blijven stijgen: van 9,5 miljoen euro in 2018 naar 12,6 miljoen euro 
in 2025. “Dat is natuurlijk niet louter loonindexering”, zegt gemeenteraadslid Gilles Delcroix. “Er moet 
zorgvuldig nagedacht worden of de gemeente zich op haar kerntaken richt.”

Gilles Delcroix 
Gemeenteraadslid

Karin Dekeulener 
Gemeenteraadslid
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Nu Poetin Oekraïne is binnengevallen, stelt de paars-groene regering haar 
irrationele kernuitstap uit. Er komen onderhandelingen met energiebedrijf
Engie om onze twee jongste kernreactoren met tien jaar te verlengen. 

Hou onze kerncentrales
maximaal open”

De N-VA pleit ervoor om zoveel mogelijk van onze kerncentrales zo lang 
mogelijk en veilig open te houden. Maar de regering weigert dat te onderzoeken. 

Landen als de VS, Nederland en Frankrijk maken die verstandige keuze wél.

De kernuitstap wordt niet afgeschaft, maar uitgesteld. De bouw van nieuwe 

kerncentrales blijft verboden. Nochtans is de nieuwe generatie kernreactoren veelbelovend. 

Heel wat landen investeren al volop in de toekomstige uitrol ervan.

Volgens Groen-minister Van der Straeten waren er bij een kernuitstap slechts twee nieuwe 

gascentrales nodig. Nu er twee kerncentrales openblijven, blijken ook die gascentrales 
volgens haar nog nodig. Maar die zijn duur en vervuilend, en ze maken ons 
afhankelijk van Rusland. 

Engie passeert tweemaal langs de kassa. Door het uitstelgedrag van paars-groen 

kan het energiebedrijf extra veel geld vragen om de kerncentrales te verlengen. En daarbovenop 

ontvangt Engie van de regering ook nog eens gassubsidies. De belastingbetaler betaalt het gelag. 

“ U ziet op uw facturen wat de paars-groene politiek van de voorbije jaren heeft 
  opgeleverd: onbetaalbare energie. Laten we nu eindelijk de juiste keuzes maken. 

  In onze energiemix van de toekomst moet kernenergie een belangrijke rol spelen. 
  Dat is in het belang van het klimaat, onze koopkracht en onze energie- 
   onafhankelijkheid.”

“De N-VA blijft kiezen voor een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam
  energiebeleid. Dat maakt ons onafhankelijk van schurkenregimes.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Bert Wollants
Kamerlid en energie-expert


