
Zondag 10 juli: 11 juliviering met Vlaams 
minister-president Jan Jambon
Onze Vlaamse feestdag komt eraan. We nodigen graag al onze leden, 
sympathisanten en geïnteresseerden uit om er dit jaar een extra feestelijke 
editie van te maken. 

In samenwerking met de afdelingen Brasschaat en Kapellen hebben we onze  
minister-president Jan Jambon kunnen strikken als gastspreker. 
Hij heft samen met ons het glas en blikt vooruit naar de toekomst.

De viering vindt plaats in feestzaal De Schuur (Nieuwmoer-Dorp 20, 2920 
Kalmthout). Iedereen is welkom op zondag 10 juni vanaf 11 uur.

Ambitieus energie- en klimaatactieplan: haalbaar en betaalbaar?
De gemeenteraad van mei 2022 keurde het Kalmthoutse energie- en klimaatactieplan goed. De gemeente stelde dat plan 
op in samenwerking met de provincie Antwerpen en IGEAN. De N-VA ondersteunt het plan, maar is kritisch.

CO2-uitstoot verminderen
Kalmthout wil tegen 2030 de CO2-uit-
stoot met 40 procent verminderen. De 
gemeente gaat voor 40 procent minder 
dan in 2011. Het energie- en klimaat-
actieplan formuleert verschillende 
doelstellingen om dat te bereiken.  

De N-VA is kritisch
“Het is positief dat op lokaal niveau een 
energie- en klimaatactieplan opgemaakt 
wordt. Daarom hebben wij het plan 
goedgekeurd. Toch zijn we kritisch. Als 
het over klimaatdoelstellingen gaat, 
worden dikwijls niet de meest realistische 
doelstellingen geprezen, maar wel de 
spectaculairste”, zegt fractievoorzitter 
Stephanie Devos. 

Realistische doelstellingen
“Klimaatverandering tegengaan is de 
taak van iedere burger”, vult gemeen-
teraadslid Karin Dekeulener aan. 

“Als lokaal bestuur moet je het goede 
voorbeeld geven en een voortrekkersrol 
spelen. Het is positief en lovenswaardig 
dat de gemeente werk maakt van een 
publiek laadpunt voor elektrische auto’s 
per 100 inwoners, volledig wil over-
schakelen naar ledverlichting en streeft 
naar een energieneutraal gemeentehuis 
en een energieneutrale gymhal.”

Minder haalbare doelstellingen
Daartegenover staan ook minder 
realistische doelstellingen zoals het 
verminderen van de verharding met 
1m2 per inwoner, minstens een extra 
boom en een halve meter haag of gevel-
beplanting per inwoner, de renovatie-
snelheid verhogen zodat tegen 2050 alle 
woningen een energielabel A behalen 
en het aantal ingeschreven wagens 
verminderen. “Laat ons duidelijk zijn: 
dat zijn doelstellingen waar we achter 
staan, maar ze zijn volgens ons niet 
allemaal even haalbaar of betaalbaar”, 

benadrukt gemeenteraadslid Karin 
Dekeulener.

Ambitieuze, haalbare én betaalbare 
doelstellingen
“De N-VA wil ambitieuze, haalbare en 
betaalbare doelstellingen. Als we meer 
kunnen doen, moeten we ons daarvoor 
engageren. Maar het oplijsten van doel-
stellingen waarvan we weten dat ze niet 
haalbaar zijn, brengt ons niet vooruit”, 
concluderen gemeenteraadsleden Karin 
Dekeulener en Stephanie Devos.
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Rode recepten 
maken rode cijfers

Te veel mensen die kunnen werken, 

doen dat vandaag niet. De Vivaldi-

regering zorgt vooral voor hen: zij 

profiteren sneller dan wie ook van 

de indexering, zien hun uitkeringen 

stijgen en genieten van uitgebreide 

steunmaatregelen. Wie betaalt dat? 

De Vlaming die werkt, spaart en 

onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, 

waar de cijfers dieprood kleuren en 

men alweer naar Vlaanderen kijkt om 

de rekeningen te betalen.

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, 

onze sociale zekerheid te beschermen en onze welvaart te vrijwaren. We 

kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten 

voldoende mensen aan het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter 

maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid.

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. 

Geef ondernemers meer vrijheid. 

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen.

Aanleg fietspad Putsesteenweg 
loopt opnieuw vertraging op
De Putsesteenweg is voor veel inwoners en voor onze 
buurgemeenten een belangrijke verbindingsweg richting 
Antwerpen en de haven. Toch laat de aanleg van veilige 
en moderne � etsinfrastructuur op zich wachten. N-VA 
Kalmthout is bezorgd over de vertragingen in het dossier.

De werken zouden volgens het Agentschap Wegen en 
Verkeer (AWV) starten in 2025. “We hopen echt dat het 
gemeentebestuur voldoende druk zal blijven zetten”, aldus 
fractievoorzitter Stephanie Devos. “Omdat de Putsesteen-
weg een belangrijke schakel is, maakt het traject deel uit 
van het bovenlokale fietsroutenetwerk. We hameren erop 
dat AWV snel én in overleg met de gemeente en de 
inwoners tot een definitief plan zal komen.”

N-VA Kalmthout blijft ijveren 
voor veilige en moderne 
fietsinfrastructuur op het hele 
grondgebied, en voornamelijk 
langs de drukke Kalmthoutse 
gewestwegen.

Hoe lang moeten onze fi etsers 
zich nog tevreden stellen met 

deze ‘moordstrook’?

Begraafplaatsen krijgen 
brievenbussen voor de hemel
N-VA-raadslid Sigrid Van Heybeeck lanceerde het voorstel om op 
onze begraafplaatsen een brievenbus voor de hemel te plaatsen. 
In die brievenbus kunnen kinderen een brief achterlaten voor een 
overledene. De volledige gemeenteraad onthaalde het voorstel 
positief. Eind juli worden ze geplaatst.

Briefje voor een dierbare
“Het is belangrijk voor kinderen en voor 
jongeren om het verlies van een dierbare 
een plaats te kunnen geven. Iedereen doet 
dat op zijn eigen manier. Een brievenbus 
voor de hemel kan daarbij helpen. In de 
brievenbus mogen kinderen en jongeren  
– en waarom ook niet volwassenen – een 
brief of tekening achterlaten. Het is een 
manier om leed en verdriet te delen”, zegt 
Sigrid Van Heybeeck. Ze haalde het idee bij de gemeentes Beringen 
en Bonheiden. “Het leegmaken van de brievenbussen gebeurt 
natuurlijk op een serene manier en met respect voor de privacy.”

Afscheidsplekje
“Bijna al onze begraafplaatsen hebben een afscheidsplekje. Dat is 
belangrijk voor nabestaanden. Zeker voor de ouders en de familie 
van overleden kindjes en sterrenkinderen. Het bestuur wil ook in 
Achterbroek zo’n afscheidsplekje aanleggen. Dat kunnen we alleen 
maar toejuichen”, aldus Sigrid Van Heybeek.
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