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KALMTHOUT
Beste lezer

Enkele maanden geleden kozen  
de N-VA-leden van Kalmthout  
een nieuw afdelingsbestuur.  
Onze nieuwe ploeg – met zowel 
nieuwkomers als oudgedienden –  
ging meteen aan de slag. Wilt u 
meer weten over onze bestuurs-
leden? Neem dan een kijkje op 
www.n-va.be/kalmthout.

De komende jaren mag u van ons  
nieuwe bestuur sterke voorstellen 
en straffe acties verwachten. Maar 
ook de voorbije weken zaten we 
niet stil. In dit huis-aan-huisblad 
leest u waar onze bestuurs- en 
gemeenteraadsleden mee bezig  
zijn om Kalmthout nog beter te 
maken voor iedereen. En daarbij 
is ook uw mening belangrijk. Hebt 
u opmerkingen of suggesties? 
Spreek ons aan, kom naar een 
van onze activiteiten of mail naar 
kalmthout@n-va.be.

Ik hoop u alvast te mogen ontmoeten 
op een van onze evenementen.

Wouter Van den heuvel 
Voorzitter N-VA Kalmthout

PS Bent u graag op de hoogte van 
onze acties nog voor ze in dit huis-
aan-huisblad verschijnen? Volg ons 
dan zeker op Facebook.

N-VA Kalmthout vraagt wachtende  
autobestuurders om motor uit te zetten
Op koude herfstdagen als vandaag zien we het vaak: autobestuurders laten 
hun motor draaien terwijl ze wachten. Met de slogan ‘Super! Motor uit  
tijdens het wachten’ voert N-VA Kalmthout campagne aan de gesloten 
spooroverweg. “Het uitzetten van de motor is een kleine moeite voor een 
gezondere omgeving”, verklaart bestuurslid Jan Bosmans.

“Mensen laten hun motor vaak draaien 
uit gemakzucht wanneer ze stil-
staan, bijvoorbeeld voor een gesloten 
overweg”, vervolgt Jan Bosmans. “Het 
stationair draaien is nochtans verboden 
volgens het verkeersreglement. Los 
daarvan is het uitzetten van de motor 
een kleine moeite. Het wordt dan wel 
iets frisser in de auto, maar het betekent 
een wereld van verschil voor onze 
luchtkwaliteit.”

Strengere handhaving
In het verleden hebben specialisten al gepleit voor een strengere handhaving van de wet,  
om zo de luchtkwaliteit te verbeteren. Zodra je een minuut of meer stilstaat, loont het om de 
motor uit te zetten. Ook de geur- en geluidshinder die draaiende motoren veroorzaken is niet 
te onderschatten.

“Onze actie werd positief onthaald”, besluit Wouter Van den heuvel, voorzitter van 
N-VA Kalmthout. “De meeste autobestuurders beseffen dat ze door een kleine handeling  
de luchtkwaliteit kunnen verbeteren.”

 N-VA Kalmthout

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Jong N-VA bakt wafels 
voor het goede doel
Zaterdag 14 december om 10 uur  
Winkelcentrum De Beek

Op 14 december verkoopt Jong N-VA Kalmthout in het 
kader van de Warmste Week vers gebakken wafels.  
De opbrengst gaat integraal naar vzw SuperNils, een 
vzw ter ondersteuning van mensen met leukemie.

U vindt onze stand aan winkelcentrum De Beek in 
Kalmthout, voor de Delhaize (Pastoor Weytslaan 9).
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Wateroverlast, actueler dan ooit tevoren?
N-VA vraagt doeltreffende oplossingen
In juli werd onze gemeente opnieuw getroffen door uitzonderlijke regenval die heel wat hinder  
teweegbracht. “Hoewel het gemeentebestuur samen met de hulpdiensten accuraat reageerde op deze 
moeilijke omstandigheden, zetten de voortdurende verkavelingen hele woongebieden onder druk”, 
zeggen bestuursleden Anita Van der Poel en Servaas Hiel.

“Als trotse inwoners van Kalmthout maken wij ons zorgen over  
de steeds toenemende wateroverlast in onze gemeente”, aldus  
Anita en Servaas. “Doorheen de jaren moesten we met lede ogen 
toekijken hoe onze gemeente langzaam maar zeker harder  
getroffen werd. De spreekwoordelijke druppel die de emmer  
deed overlopen viel met de overstromingen van 19 juli.”

Verkavelingen zetten woongebieden onder druk
Die overstromingen kwamen veel harder aan dan al die keren 
daarvoor. Volgens Anita en Servaas zijn de oorzaken niet ver te 
zoeken: “Naast de uitzonderlijke regenval zetten de voortdurende 
verkavelingen onder het bewind van burgemeester Lukas Jacobs 
(CD&V) hele woongebieden onder druk.”

Financiële schade
Inwoners uit verscheidene wijken geven aan bezorgd te zijn over zowel hun welzijn als de financiële gevolgen. Op financieel 
gebied zijn inwoners bezorgd over de waarde van hun huis, de prijs en de tussenkomst van de verzekeringen. In de woon- 
gebieden die getroffen zijn – de wijk achter het zwembad en vele omliggende straten, de stationsbuurt, de Kapellensteenweg, 
Achterbroek, de Foxemaatstraat en omliggende gebieden – klagen inwoners over een premie die gestegen is, of de verzekering 
die lastig doet. 

Geen valse beloftes, maar échte oplossingen
N-VA Kalmthout vraagt aan de gemeente om met gerichte en doeltreffende oplossingen te komen. CD&V Kalmthout heeft al 
meermaals valse beloftes gemaakt omtrent deze problematiek. Zo kwamen ze in 2012 op de proppen met de belofte om veertien 
rioleringen opnieuw aan te leggen. Op het einde van de bestuursperiode bleken er echter slechts vier voltooid. “Een investering in 
waterbeleid past blijkbaar niet in het plaatje van CD&V Kalmthout. Dit zien wij graag anders”, besluiten Anita en Servaas.

  N-VA Kalmthout maakt zich zorgen over de toenemende 
wateroverlast.

Kalmthout krijgt extra middelen dankzij Vlaamse Regering
De Vlaamse overheid komt tussen in de pensioenfactuur van de gemeente en geeft de gemeente extra budget 
omwille van de open ruimte die Kalmthout bezit en dient te onderhouden. In totaal krijgt Kalmthout ruim 
2,45 miljoen euro extra investeringsbudget van de Vlaamse Regering.

De nieuwe Vlaamse Regering geeft de gemeenten meer financiële ademruimte, zodat  
ze de komende jaren sterk kunnen blijven investeren. Kalmthout krijgt meer dan  
2,45 miljoen euro aan extra middelen: 398 356 euro voor de ambtenarenpensioenen  
en 2 060 290 euro voor de open ruimte. De bijkomende financiering gebeurt bovenop  
het gemeentefonds, dat ook deze regeerperiode elk jaar met 3,5 procent groeit.

Extra investeringen
Fractievoorzitter Jan Van Esbroeck reageert tevreden: “De vrijgekomen middelen moeten 
in de eerste plaats gebruikt worden voor investeringen. Wij hopen dat de gemeente de 
middelen aanwendt voor de al lang geplande aanleg van riolering en fietspaden.”
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N-VA Kalmthout in beeld

N-VA Kalmthout wil snel duidelijkheid over woonboszone 
Dennendael
Het gemeentebestuur werkt aan een ruimtelijk plan (het ruimtelijk uitvoeringsplan Woonbos 2) om duidelijke 
regels over de bodembestemming in wijk Dennendael vast te leggen. In die wijk heerst al een tijdje onrust over 
de bouwaanvraag voor een appartementencomplex. N-VA Kalmthout vraag het gemeentebestuur om snel 
duidelijkheid te brengen en een wettelijk kader te creëren, zodat de gemoedsrust kan terugkeren.

Het staat als een paal boven water dat de gemeente talmt in het opstellen van een ruim-
telijk plan voor Woonbos 2. In 2006 stelde de gemeente een belangrijk beleidsdocument 
(GRS) op, waarin ze haar visie op ruimtelijke ordening vastlegde. In 2012, zes jaar later, 
ging men pas van start met het opmaken van een plan voor Woonbos 1, dat het gebied 
vanaf de Kalmthoutse Heide tot aan de Kapellensteenweg omvat. In 2018, nog eens zes 
jaar later, startte het gemeentebestuur met de herziening en actualisering van het beleids-
document (GRS). Daarbij wordt ook werk gemaakt van een plan voor Woonbos 2, dat de 
omgeving Dennendael omvat. Maar zover zijn we helaas nog niet.

Onrust bij bewoners
Het belang van dergelijke ruimtelijke plannen valt niet te onderschatten: ze scheppen 
duidelijke regels en brengen bovenal gemoedsrust. Zo wordt het onbetwistbaar voor alle 
percelen wat wel en niet kan. Grondeigenaars die hun terrein willen gebruiken, hebben 
tot op heden geen uitsluitsel over wat mogelijk is met hun eigendom. Dat zorgt voor 
onrust bij zowel de bewoners als bij projectontwikkelaars. Eind september 2019 werd voor de derde keer op rij een bouwaanvraag 
geweigerd voor twee appartementsblokken met 28 appartementen in de Missiehuislei/Van Dammedreef. Dat zorgde wederom voor 
onrust, want een wettelijk kader ontbreekt. N-VA Kalmthout hoopt dan ook dat er snel duidelijke beleidsbeslissingen komen van het 
gemeentebestuur voor Woonbos 2, zodat de gemoedsrust snel kan terugkeren.

World Cleanup Day
Op 21 september vond de  
grootste wereldwijde opruim- 
actie van het jaar plaats. Ook 
wij gaven onze gemeente een 
schoonmaakbeurt en ruimden 
zoveel mogelijk zwerfvuil op.

Dorpsdag in Heide
Naar goede gewoonte 
stond N-VA Kalmthout op 
de dorpsdag in Heide.

  Bewoners en projectontwikkelaars 
moeten snel duidelijkheid krijgen over 
wat wel en niet kan in wijk Dennendael. 
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


