
NIEUWJAARSRECEPTIE 
met Lorin Parys

Zaterdag 22 januari 
om 19.30 uur

Strijboshof

N-VA Kalmthout nodigt u van harte uit voor 
haar nieuwjaarsreceptie. Als gastspreker 

hebben we nationaal N-VA-ondervoorzitter 
Lorin Parys voor u kunnen strikken. Na zijn 

uiteenzetting over de politieke actualiteit 
klinken we samen op het nieuwe jaar.

Inschrijven is niet verplicht. Raadpleeg de 
geldende coronamaatregelen. De laatste 

informatie vindt u op www.n-va.be/kalmthout.

N-VA-voorstel goedgekeurd
Politieke partijen voortaan uitgesloten van subsidies voor verenigingen
Op de gemeenteraad van november diende de N-VA een voorstel in om politieke partijen uit te sluiten van het subsidiereglement 
‘toelagen voor bruilo� en en jubilerende verenigingen’. Aanleiding was de dubieuze subsidieaanvraag voor 500 euro van Vooruit 
Kalmthout voor het honderdjarige bestaan van de socialistische beweging. Het CD&V-bestuur keurde die aanvraag gek genoeg 
goed. 

“Het kan niet de bedoeling zijn dat politieke partijen 
subsidies van de gemeente ontvangen op basis van een 
reglement dat bedoeld is voor onze Kalmthoutse vereni-
gingen. Het is onbegrijpelijk dat sommige collega’s toch 
zo ijverig zijn in het zoeken van middelen dat ze hier-
voor aankloppen bij de gemeente. Daarom dienden we 
een voorstel in om dit in de toekomst expliciet onmoge-
lijk te maken”, aldus fractieleidster Stephanie Devos.

De reglementswijziging werd goedgekeurd door N-VA, 
CD&V, en Open Vld. Vooruit en Groen onthielden zich 
van de stemming.

“Het was even schrikken toen we in het verslag van het 
schepencollege lazen dat Vooruit 500 euro krijgt die eigenlijk 
voor de Kalmthoutse verenigingen bedoeld is”, zegt fractie-
voorzitter Stephanie Devos.
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Voor N-VA Kalmthout is het behouden van een dorps, landelijk en groen karakter van onze mooie heidegemeente een 
prioriteit. Lintbebouwing en verharding van de oppervlakte blijven toenemen. Ook de klimaatverandering hee�  een impact 
op ons ruimtegebruik. Het is dus belangrijk om voldoende groene ademruimte te creëren en te behouden in de (bebouwde) 
omgeving. Met een doordachte ruimtelijke ordening en slim ruimtegebruik kunnen we onze dorpskernen versterken, maar 
vooral onze gemeente Kalmthout dorps, landelijk en groen houden. Daarom pleit de N-VA naast de cruciale verordenende 
instrumenten voor een bouwkompas dat als toetssteen kan dienen voor een goede ruimtelijke ordening.

In 2019 berekende De Standaard dat in 
Kalmthout jaarlijks 18 voetbalvelden aan 
open ruimte verdwijnen, en dat al tien jaar 
lang. Dat zou veel meer zijn dan in gelijk-
aardige gemeenten. Bovendien reikt het 
gemeentebestuur jaarlijks gemiddeld 71 
bouwvergunningen uit voor nieuwbouw-
projecten, wat eveneens meer zou zijn dan 
in vergelijkbare gemeenten.

Duidelijkheid scheppen
Het mag duidelijk zijn dat als we open 
ruimte blijven innemen, de haarvaten van 
onze gemeente verder zullen dichtslibben. 
De gemeente heeft zelf veel instrumenten 
in handen voor de ruimtelijke ordening. 
N-VA Kalmthout pleit voor het tijdig 
realiseren van gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen (RUP’s), zodat dui-
delijk is waar al dan niet gebouwd mag 
worden en aan welke voorschriften moet 
worden voldaan. Als het RUP Woon-
bos II bijvoorbeeld tijdig gerealiseerd 
was geweest, hadden de opeenvolgende 
bouwaanvragen voor appartementen in 

Heide-Dennendael vermeden kunnen 
worden. De eerste stappen zijn nu wel 
gezet, maar de weg is nog lang. Ook veror-
deningen voor appartementsgebouwen en 
eengezinswoningen zijn waardevol: waar 
mogen appartementsblokken komen? En 
waar enkel eengezinswoningen?

Meerwaarde van projecten beoordelen
Dergelijke verordenende instrumenten 
zijn cruciaal, maar aanvullend pleit N-VA 
Kalmthout voor een ‘bouwkompas’, dat 
een leidraad biedt bij de beoordeling 
van toekomstige ontwikkelingen in 
Kalmthout. Wat het bouwkompas bij-
voorbeeld kan inhouden: een afbakening 
tot waar kernversterking en verdichting 
mogelijk is. Daarbuiten wordt maximaal 
ingezet op het behoud van het landelijke 
en groene karakter. Bij elke bouwaanvraag 
wordt gekeken naar de meerwaarde van 
het project voor de omgeving. Wordt er 
groen bij geplant of geïntegreerd? Worden 
er publiek toegankelijke doorsteekjes 
voorzien? 

Rekening houden met omgeving
Ook de aanvrager zelf zou zijn eigen 
project kunnen aftoetsen aan het 
bouwkompas. Zo kan hij voor hij een 
vergunningsaanvraag indient zijn kans 
op slagen berekenen. Bovendien zouden 
het materiaalgebruik, de gevel, het aantal 
bouwlagen, de kleuren, de dakvorm 
enzovoort van het project maar evengoed 
de omgeving in rekening kunnen worden 
gebracht. Als er bijvoorbeeld in de straat 
enkel huizen met schuine (zadel)daken 
zijn gebouwd, is een plat dak dan wel 
wenselijk?

Langetermijnvisie ontwikkelen
Dit zijn enkele elementen die vervat kun-
nen zitten in het bouwkompas dat N-VA 
Kalmthout voorstelt. Het doel van een 
dergelijk kompas is het uitwerken van een 
langetermijnvisie. Het is een toetssteen 
voor een goede ruimtelijke ordening. 
Gezien de toekomstige uitdagingen 
hebben we nood aan een kwaliteitsvol 
ruimtelijk kader als kapstok.

Dankzij duidelijke voorschriften weet de aanvrager van een 
bouwvergunning wat hij op een bepaalde plaats kan bouwen.

Kalmthout: dorps, 
landelijk en groen
N-VA Kalmthout pleit 
voor bouwkompas

kalmthout@n-va.be
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Fietsers niet langer zinloos voor rood in 
Heidestatiestraat
Op de gemeenteraad van november vorig jaar stelde N-VA Kalmthout voor om ‘rechtsaf 
door rood’ voor � etsers te onderzoeken. Het kruispunt van de Heidestatiestraat-
Beauvoislaan-Kapellensteenweg krijgt daarvoor binnenkort speciale verkeersborden.

Op plaatsen waar fietsers op een veilige 
manier rechtsaf kunnen doorfietsen, kan de 
gemeente een bord ‘rechtsaf vrij voor fietsers’ 
plaatsen. Fietsers mogen dan door het rode 
licht rechts afslaan. 

“Het initiatief daarvoor ligt bij de gemeente, 
die na een positief advies van de lokale politie 
een dergelijk bord kan aanvragen bij het 

Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer”, aldus 
gemeenteraadslid Jef Duerloo, die het voorstel 
indiende. “Het kruispunt van de Heidestatie-
straat-Beauvoislaan-Kapellensteenweg kreeg 
al positief advies. De gemeente kan daar dus 
‘rechtsaf door rood’ invoeren.” 

Nog vragen of suggesties in verband met 
mobiliteit? Mail ze naar kalmthout@n-va.be.

Op dit kruispunt komen binnenkort 
borden ‘rechtsaf vrij voor fi etsers’.

Als fi etser mag u zeker niet zomaar door het rood rijden. Enkel en alleen als een verkeersbord dit aangeeft, mag u 
rechtsaf of rechtdoor door het rood fi etsen. De pijl op het verkeersbord geeft aan in welke richting u mag doorfi etsen.

Opgelet: u moet altijd voorrang verlenen aan andere weggebruikers, onder wie voetgangers op het zebrapad.

Bezoek samen met N-VA Kalmthout het federaal parlement
Vrijdag 18 maart om 10 uur

Op vrijdag 18 maart bezoeken we met onze N-VA-afdeling het federaal parle-
ment. De rondleiding door twee ervaren gidsen start om 10 uur in het federaal 
parlement in Brussel, met aansluitend mogelijkheid tot lunch. 

Het ‘Paleis der Natie’, zoals het gebouw heet, werd gebouwd onder het bewind 
van de Oostenrijkse keizer Frans Jozef in 1779, in opdracht van zijn vrouw Maria 
Theresia van Oostenrijk. Het was de vestigingsplaats van de Soevereine Raad van 
Brabant. Ook de Staten-Generaal van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 
(1815 tot 1830) vergaderden regelmatig in de plenaire zaal. Tegenwoordig zetelen 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat in het gebouw. 

Geïnteresseerde leden en hun gezinsleden kunnen zich inschrijven bij 
David Cleiren via david.cleiren@n-va.be. Maximaal 28 personen.

Grenspark Kalmthoutse Heide wil Nationaal Park worden
Het Grenspark Kalmthoutse Heide stelt zich kandidaat om een Nationaal Park te worden. N-VA Kalmthout is blij met de 
kandidatuur, die veel voeten in de aarde had. “Het Grenspark Kalmthoutse Heide als Nationaal Park is een kans om een van 
onze mooiste plekken nationaal én internationaal op de kaart te zetten”, zegt fractieleider Stephanie Devos.

Het Kalmthoutse gemeentebestuur wou in eerste instantie geen steun verlenen, wat N-VA Kalmthout sterk betreurde. Na enkele 
aanpassingen aan het ‘plan van kandidaatstelling’ en overleg met verschillende partners, ondersteunt het gemeentebestuur toch de 
kandidatuur. N-VA Kalmthout juicht toe dat het gemeentebestuur het overleg is aangegaan en zijn visie heeft aangepast. 

Meerwaarde
“Een Nationaal Park geeft de kans om natuurgebieden en beschermde landschappen met elkaar te verbinden en op te waarderen. Het 
verhoogt de internationale uitstraling en de toeristische en recreatieve mogelijkheden. En – niet onbelangrijk – het brengt structurele 
subsidies met zich mee. Een meerwaarde dus voor Kalmthout, de inwoners, landbouwers, landschap en natuur”, zegt Stephanie Devos. 

‘Kalmthout, als je van natuur houdt’, luidt de slogan. Laten we die vooral waarmaken.

www.n-va.be/kalmthout
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


