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Veilig thuis in een welvarend Kalmthout 
Veilig thuis in een welvarend Kalmthout. We doen het niet voor minder en daarom werken we aan een  
weldoordacht programma. Ons programma zal ruimte laten om in te spelen op actuele noden zonder af  
te wijken van onze algemene visie op de maatschappij en onze gemeente. 

Iedereen burgemeester
Ons programma is tot stand gekomen na gesprekken met veel inwoners, verenigingen en belangengroepen, vrijwilligers én 
adviesraden en hun vertegenwoordigers. Het werk is echter nooit af. Er is een blijvende rol weggelegd voor u als inwoner van  
onze mooie gemeente. Om u hierbij te helpen hebben we de enquête ‘Iedereen burgemeester’ uitgewerkt.

Hoe zou Kalmthout eruitzien als u zelf burgemeester was? Wat kan er beter? Wat wilt u graag veranderd zien? Of wat moet er juist 
niet veranderen?

Uw mening telt. Uw ideeën zijn belangrijk. U geeft Kalmthout mee vorm.

Vul dus snel de enquête in. Wij horen graag wat u denkt. De enquête is volledig anoniem. 
Vul de bevraging digitaal in via www.n-va.be/kalmthout of scan de QR-code om rechtstreeks naar het  
invulformulier te gaan. Vult u de enquête liever op papier in? Geef een seintje en we bezorgen er u één.

De vijf speerpunten van 
N-VA Kalmthout (pagina 2 en 3) 

Vier samen met ons de 
Vlaamse feestdag
Naar goede traditie laat N-VA Kalmthout de Vlaamse feest-
dag op 11 juli niet onopgemerkt voorbijgaan. Wij nodigen u 
van harte uit om mee te feesten met ons op zondag 8 juli 
om 13 uur in Zwarte Hond, Heikantstraat 169. 

Laat de Vlaamse Leeuw wapperen aan uw woning en 
vier mee de Vlaamse feestdag. Laat iedereen zien dat 
wij Kalmthoutse Vlamingen zijn en samen 11 juli vieren.
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Jongerenverenigingen ondersteunen en stimuleren
Onze Kalmthoutse jeugd verdient naast een spreekbuis ook voldoende mogelijkheden om zich te ont-
plooien. Jongerenverenigingen zijn een onmisbare schakel in onze Kalmthoutse gemeenschap en blijven 
onze steun genieten. Jongerenverenigingen verdienen dan ook bijstand met raad en daad op het vlak 
van veiligheid, vorming, infrastructuur … Samen met de Kalmthoutse jongerenverenigingen trachten 
wij sociaal zwakkeren en jongeren met een beperking in het jeugdwerk te betrekken. 

De afgelopen legislatuur is er geïnvesteerd in jeugdlokalen, maar er is zeker nog werk aan de winkel in 
Kalmthout. Daarom gaan we bij infrastructuursubsidies aan jongerenverenigingen prioriteit geven 
aan veiligheidsbevorderende infrastructuurwerken. We willen de investeringen hiervoor verhogen en 
ook hun activiteiten financieel sterker ondersteunen.

De vijf speerpunten van 
N-VA Kalmthout
N-VA Kalmthout trekt met vijf speerpunten naar 
de kiezer. Deze speerpunten vormen de rode draad 
doorheen onze campagne, maar zijn uiteraard niet 
de enige punten waarop wij willen inzetten.

Een goed betaalbaar 
en kwaliteitsvol  
woonaanbod
Iedereen heeft recht op een betaalbare en aan-
gepaste woning. N-VA Kalmthout neemt deze 
verantwoordelijkheid op. N-VA Kalmthout 
vindt dat het woonbeleid in de eerste plaats 
gericht moet zijn op een gezonde mix van 
jonge en oudere gezinnen met of zonder kin-
deren. We staan voor grote uitdagingen: een 
betaalbaar en kwaliteitsvol woonaanbod voor 
jongeren die het ouderlijk huis verlaten en in 
Kalmthout willen blijven wonen, en het aan-
pakken van de woonproblematiek bij ouderen 
en mensen met een beperking.

Kalmthout is goed op weg om de opgelegde 
norm voor sociale woningen uit het grond- en 
pandendecreet te realiseren. Voor de N-VA is 
het verwerven van een sociale koop- of huur-
woning ontegensprekelijk verbonden met een 
aantal voorwaarden: geen andere eigendom-
men bezitten, bereidheid tot leren van onze 
Nederlandse taal, controle op domicilie.

De dorpskernen versterken door slim 
ruimtegebruik
N-VA Kalmthout is verheugd dat onze gemeente beschikt over een bloeiende  
lokale economie. Die bloeiende lokale economie samen met recreatie, sport, 
school en toerisme zijn kernfuncties in een aangename wijk. N-VA Kalmthout 
zet dan ook sterk in op aantrekkelijke kernen en een ondernemersvriendelijk 
klimaat.

Om zowel onze middenstand voluit te steunen, maar ook de bedrijven in de 
kmo-zone Bosduin en de nog te ontwikkelen zone ‘De Rijkmaker’, willen wij in 
onze gemeente een volwaardige dienst lokale economie met een uniek onder- 
nemersloket uitbouwen. Deze dienst krijgt nog andere aansluitende taken zoals 
het afstemmen van het parkeerbeleid, de mobiliteit op en rond de dorpskernen 
en het actief promoten van Kalmthout over de gemeentegrenzen heen. Ook jonge 
starters moeten met raad en daad worden bijgestaan en het uitbouwen van een  
samenwerking tussen schoolverlaters en werkzoekenden moeten we promoten. 
Het lijkt N-VA Kalmthout dan ook logisch dat beide bevoegdheden (lokale  
economie en toerisme) bij één schepen thuishoren.

Daarnaast zal N-VA Kalmthout een horecabeleidsplan uitwerken in samenwer-
king met alle horecaondernemers in onze gemeente. We zullen een structureel 
overlegplatform oprichten tussen de horeca en het gemeentebestuur. De schepen 
van Lokale Economie zal ook als horecacoach fungeren. De gemeente zal een 
strikt beleid voeren om deloyale concurrentie uit te sluiten en we verbinden ons 
ertoe dat ook de gemeente zelf geen deloyale concurrentie organiseert ten aanzien 
van de horeca. De horecacoach zal hierover steeds overleggen met de verenigingen, 
vrijwilligers en de horeca-uitbaters. De uitbouw van het toerismebeleid zal steeds 
onderhevig zijn aan overleg.

Doe mee!
Wilt u onze N-VA-campagne ondersteunen en/of campagnemateriaal bestellen? 
Mail dan naar jan.vanesbroeck@n-va.be of vul het formulier in via onze web-
site www.n-va.be/kalmthout. U kan ons op verschillende manieren helpen: een 
raamaffiche ophangen of een bord plaatsen, mee folders gaan bussen en/of zich 
actief inzetten tijdens de campagne. Alle ideeën zijn welkom. Samen werken we 
aan een veilige thuis in een welvarend Kalmthout!

Voldoende, betaalbare en  
flexibele kinderopvang
Voor ouders is het vaak moeilijk om een evenwicht te vinden 
tussen gezin en werk. Jonge gezinnen zijn vaak verplicht om met 
z’n tweeën te gaan werken om rond te komen en een eigen huis 
te kopen. Daarbij komt ook de zorg voor de kinderen. N-VA 
Kalmthout wil de mogelijkheid om een gezin en werk te com-
bineren optimaliseren door voldoende, betaalbare en flexibele 
kinderopvang te realiseren.

N-VA Kalmthout wil privé-initiatieven blijven stimuleren en 
aanmoedigen om aan de nood aan kinderopvang tegemoet te 
komen. De huidige gemeentelijke kinderopvang heeft nood aan 
een reorganisatie en moet aangepast worden aan de moderne no-
den. We ijveren voor een makkelijk en toegankelijk gemeentelijk 
kinderopvangloket. N-VA Kalmthout wil inzetten op een digitaal 
loket dat veel breder gaat dan het Huis van het Kind. Hier kunnen 
ouders dan terecht om een up-to-date overzicht te krijgen van alle 
beschikbare plaatsen in de gemeente. We verlenen voorrang aan 
alleenstaande werkende ouders, ouders die een beroepsgerichte 
opleiding volgen of tweeverdieners.

Veilige en voldoende fietspaden
Verkeersveiligheid is onze topprioriteit: basisbereikbaarheid in plaats van basismobiliteit, aandacht voor minder 
mobiele mensen, multimodaliteit en lokaal maatwerk én meer samenwerking in vervoersregio’s. Wij willen meer 
mensen veilig en comfortabel op de fiets, veilig verkeer altijd en overal, een vlotte doorstroming vrijwaren en 
sluipverkeer ontmoedigen, vervoer op maat voor een optimale bereikbaarheid. Een goed bereikbare gemeente 
met een slim parkeerbeleid.

N-VA Kalmthout vestigt bijzondere aandacht op veilige en voldoende fietspaden. Een veilig woon-schoolverkeer 
met de fiets, niet alleen aan de schoolpoort maar ook onderweg. Ook onze uitgaande jeugd moet op een veilige 
manier thuisraken. De centra van elke wijk moeten vlot bereikbaar zijn met elk vervoersmiddel. 

Het onderhoud van onze wegen is een prioriteit en wij zullen erop toezien dat alle wegen in onze gemeente met 
zorg worden onderhouden.

Nationaal voorzitter Bart De Wever 
en lijsttrekker Jan Van Esbroeck.



Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door 
de winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen 
feest, zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


