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Kalmthout
V.U. Jan Van Esbroeck
Kon. Elisabethlaan 13
2920 Kalmthout

N-VA heeft een hart voor Kalmthout
Jongeren-quiz
op vrijdag 16 maart om 20 uur
in het Parochiecentrum van
Heide
Jong N-VA Kalmthout organiseert
haar derde Algemene Quiz.
Voor een plezierige avond betaalt
u per ploeg van 6 personen slechts
15 euro.
De ‘mindere’ quizzers kunnen
strijden om de drankprijs.
Inschrijven kan via
david.cleiren@n-va.be
Iedereen is welkom … Tot dan!

N-VA-paasontbijt

Op 14 februari verraste de N-VA de pendelaars
met een Valentijnsactie. Onder het motto ‘een
hart voor Kalmthout’ deelde een tiental N-VA-leden
chocolaatjes uit aan de pendelaars. “Een positieve
actie om de Kalmthoutenaar eens te verwennen”,
vertelt een enthousiaste Ivo Dockx. “We kregen veel
leuke reacties en zijn duidelijk niet de enigen met
een hart voor Kalmthout!”

v.l.n.r.:
Liliane Willemsen,
Jef Duerloo, Veerle De
Block en Ivo Dockx

De meeste reizigers waren aangenaam verrast met de
kleine attentie op het perron. “Dat smaakt!” en
“Super, dankjewel!” waren veel gehoorde reacties.
Maar ook een “Oeps! Helemaal vergeten!” kon natuurlijk niet ontbreken.
EEN BETER VLAANDEREN BEGINT IN ONZE
EIGEN STRAAT
Vroeg in de ochtend deelden we de chocolaatjes samen met een flyer uit aan de
stations van Kalmthout en Heide. “Een beter Vlaanderen begint in onze eigen straat.
Daar willen we samen met de inwoners hard aan werken”, zegt Liliane. Veerle vult
aan: “Waar de N-VA mee kan besturen, is er ruimte voor vernieuwende en realistische ideeën. Hier willen we graag mee voor zorgen in Kalmthout.”
EEN HART VOOR STIPTHEID
“Wij hebben ook een hart voor stiptheid,” aldus Jef. “Uw tijd is kostbaar. Een leefbare
combinatie van werk, gezin en vrije tijd vergt vaak een strakke planning. Treinen met
vertraging steken dan al snel stokken in de wielen. N-VA Kalmthout is voorstander
van een sterk vervoersnetwerk. Met treinen die comfortabel zijn en stipt rijden. Pendelaars en dagjesmensen hebben recht op openbaar vervoer dat loopt als een trein.
De N-VA wil zich daarvoor inzetten. Daar kan u uw klok op gelijkzetten.”
Met onze jaarlijkse Valentijnsactie willen we onze inwoners ook eens op een aangename manier informeren over onze intenties. Onze ongebonden en dynamische
partij staat garant voor een hart voor onze mooie heide-gemeente en daar willen wij
hard/t voor werken!

Bart De Wever
komt naar Kapellen!
Op donderdag 19 april ontvangt Kapellen Bart De
Wever voor een gespreksavond. De deuren zijn open
vanaf 19.30 uur, de avond begint om 20 uur. Iedereen
is welkom en de inkom is gratis! De gespreksavond
vindt plaats in zaal Eskapade (Kapelsestraat 233, Kapellen). Achteraf is er de mogelijkheid om vragen te
stellen aan onze nationaal voorzitter!

Krachtlijnen
voor een lokaal beleid
Naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober
organiseerde de N-VA een vormingstraject met verschillende etappes. N-VA Kalmthout heeft deelgenomen aan die bijeenkomsten. “Het
doel is om ambitieuze maar realistische ideeën uit te wisselen met de
andere lokale N-VA-afdelingen”, aldus Joris Alen.
In totaal vonden er vijf etappes plaats. Ze handelden over thema’s zoals
sociaal wonen en ruimtelijke ordening, maar ook jeugd en vrije tijd. In
elke halte kwamen andere thema’s aan bod. Ze vonden afwisselend plaats
in Leuven, Hasselt, Antwerpen, Oostende en Gent. “Het was natuurlijk
ook een leuke manier om mensen van andere afdelingen te ontmoeten”,
knipoogt Kalmthouts N-VA-schepen Clarisse De Rydt.
Met elke etappe verbreedt en verdiept N-VA Kalmthout haar kennis en
dus ook haar inhoudelijke inzicht. Zo kunnen we garanderen dat we op
14 oktober met een sterke en gemotiveerde ploeg aan de slag kunnen
gaan. Want ook in Kalmthout moeten we durven veranderen.
Joris Alen:
“Ook in Kalmthout moeten
we durven veranderen.”

Horeca heeft nood aan nieuwe zuurstof
Het gaat slecht met de horeca. De nieuwe interpretatie van het begrip ‘terras’ door het Federaal Voedselagentschap zorgt opnieuw voor zware investeringen. Deze zijn praktisch ondragelijk voor de horecasector in deze
moeilijke tijden.
N-VA-volksvertegenwoordiger Jan Van Esbroeck drukt het nog scherper uit: “Dit is puur pestgedrag van de overheid
ten opzichte van de horecasector.” Als horecaspecialist van de partij interpelleerde hij in de Kamer onmiddellijk over
deze zaak. “Het Voedselagentschap eigent zich het recht toe om autonoom te bepalen wat een terras is en wat niet. Daarmee gaat ze haar boekje flink te buiten. Het is niet voldoende om dit schrijven van het agentschap op te heffen. Wij leggen een plan voor om de sector nieuw zuurstof te geven.”
FLEXIBELERE TEWERKSTELLING
“Er is voor de horecasector nog meer onweer op komst”, vervolgt Jan. “In Januari 2013 wordt een elektronisch kasregister verplicht. Daarmee wil men het zwartwerk in de horeca tegengaan. Wij zijn daar niet tegen, integendeel, maar
dan moet je de sector de middelen geven om rendabel te zijn. Omdat die plannen ontbreken, werkten we zelf een voorstel uit.” Van Esbroeck wil een algemene BTW-verlaging voor de sector. “Daarmee zorg je meteen voor ademruimte.
De horeca heeft ook nood aan extra krachten tijdens piekuren. Maar nu is het
zo dat een jobstudent die komt helpen altijd één van zijn 50 toegestane werkdagen kwijt is, of hij nu twee of zeven uur komt helpen. Zetten we die om in
400 toegestane uren, dan tellen enkel de effectief gepresteerde uren mee. Zo
wordt de horeca opnieuw aantrekkelijk voor jobstudenten. Tevens moet er
gewerkt worden aan een flexibelere tewerkstelling, want die is nu te complex
en te duur. Wat de administratieve vereenvoudiging betreft, ijver ik voor
horecaloketten en een unieke horeca-inspectie. De fiscale nadelen moeten verminderd worden in ruil voor een verwittiging van de sector. Wat de horeca
nodig heeft is geen adhoc-politiek, maar wel een duurzaam plan waarbinnen
deze nieuwe maatregelen kunnen worden ingepast. De N-VA heeft een dergelijk Horecaplan klaar.”
N-VA-volksvertegenwoordiger Jan Van Esbroeck
pleit onder meer voor een BTW-verlaging in de horeca.

Nieuwjaarsreceptie N-VA Kalmthout
Op woensdag 11 januari vierde de N-VA-afdeling van Kalmthout de ingang van het verkiezingsjaar 2012. En
‘vierde’ is niets te veel gezegd! De talrijke opkomst van leden en sympathisanten, een uitstekend 2011 qua
ledenwerving en een uiterst verzorgde receptie in zaal De Kievit zorgden al snel voor de nodige sfeer.
Schepen van Cultuur Clarisse De Rydt opende de receptie met haar jaarlijkse nieuwjaarsbrief en blikte terug op een bewogen jaar vol vuur, veel werk en realisaties. De
voorzitter van N-VA Kalmthout stelde vervolgens Clarisse De Rydt en Ivo Dockx
voor. Zij zijn onze nummer één en twee op de verkiezingslijst.
Ook de N-VA-jongeren kwamen aan bod. Zij willen met hun team van enthousiaste, gemotiveerde en vooruitkijkende jonge mensen aan de toekomst van Kalmthout bouwen. Deze ploeg onder leiding van jongerenvoorzitter David Cleiren kan
de steun van de vele inwoners van Kalmthout gebruiken om de plaatselijke jeugd
te versterken.
Tenslotte toverde nationaal ondervoorzitter Ben
Weyts meer dan het witte konijn uit zijn hoed tijdens zijn toespraak voor het Kalmthoutse publiek.
N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts:
Hij schetste een beeld van het regeerakkoord en de
voor een standvastig, eerlijk en
vele beleidsnota’s die werden voorgesteld in de
rechtlijnig beleid.
verschillende commissies. Ook een beeld dat duidelijk maakt dat de N-VA niet alleen nationaal maar zeker ook regionaal en gemeentelijk nodig is voor een standvastig, eerlijk en rechtlijnig beleid waar alle Vlamingen
wel bij varen.
v.l.n.r.: Philip Smolders, David Cleiren,
Caroline Maifeld, Maxime De Visser en Stig Bosmans.

Sigrid Van Heybeeck
Onafhankelijk gemeenteraadslid Sigrid Van Heybeeck
is onze rangen komen vervoegen.
Welkom bij de N-VA, Sigrid!

Sportsprokkels
SPORTPARK HEIKANT: KORFBALCLUB EN
VOETBALCLUB HEIBOS HAKEN AF
Korfbalclub Fortunis is intussen gestopt en voetbalclub
Heibos is niet meer geïnteresseerd in een verhuis naar
het nieuwe sportpark. De clubleden wil daar wel komen
trainen, maar hun thuiswedstrijden willen zij blijven spelen op hun vertrouwd adres in Heide.
Gesprekken met de andere clubs (voetbalclub KSK, atletiekclub ACK en de petanqueclub) blijven uiteraard
voortduren om de planning van de infrastructuur te verbeteren. Maar natuurlijk is ook het financiële aspect voor
deze verenigingen heel erg belangrijk.
EN DE NIEUWE TURNHAL VAN TURNKRING
GYMKA?
Er zijn op dit ogenblik goede contacten met het provinciebestuur om mogelijk subsidies te bekomen voor dit
fantastische project. De plannen zijn zo goed als klaar,
maar voor de realisatie ervan is ook hier het kostenplaatje van cruciaal belang! Dé vraag is of de gemeente
mee wil investeren in het tot stand komen van dit grote
bouwwerk.

Philippe en Ivo
voor een sportief Kalmthout

FUSIE TURNKRINGEN
CRESCENDO-GYMKA
Er zijn op dit ogenblik verkennende gesprekken tussen
beide turnkringen om in de toekomst alvast zeker samen
te werken en misschien ook wel te fusioneren tot één
grote turnkring. Dit zou dan leiden tot misschien wel de
grootste turnkring van Vlaanderen! De samenwerking is
ook van belang bij de realisatie van de nieuwe turnhal in
het sportpark Heikant.
NIEUWE SPORTVLOER IN SPORTHAL
ACHTERBROEK
Op verzoek van Fixit volleybalclub heeft de gemeente
een aanvraag ingediend voor subsidies voor een nieuwe
sportvloer in de sporthal van Achterbroek. Het kabinet
van minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) betaalt
50 procent van de kosten van deze nieuwe sportvloer.
Komt er een nieuwe sporthal (Gitok 1) in Heide? Later
meer hierover!
Ivo Dockx
Voorzitter Sportraad Kalmthout

Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We zullen keuzes moeten
maken, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be

