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KALMTHOUT
Woordje van
de nieuwe voorzitter
Beste Kalmthoutenaren,
Ik wil eerst en vooral mijn voorganger Dirk Piette van harte danken
voor zijn geweldige inzet en hem
veel succes toewensen in Kapellen.

V.U.: Jan Van Esbroeck - Kon. Elizabethlaan 13 - 2920 Kalmthout - kalmthout@n-va.be

Als kersvers N-VA-voorzitter wil ik
gaan voor een open en eerlijk beleid
in deze prachtige gemeente, maar
steeds transparant en recht door
zee!

N-VA KALMTHOUT HEEFT NIEUWE STERKE SCHOUDERS
Tijdens de bestuursvergadering van 24 september werd Ivo Dockx unaniem
verkozen tot nieuwe voorzitter van N-VA Kalmthout. Hij is als ex-leerkracht
bij het GITOK en als oud-voorzitter van de sportraad zeker geen onbekende
in Kalmthout. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen haalde hij ook de
meeste voorkeursstemmen op onze lijst.”
Ook in de gemeenteraad wijzigt er een en ander bij de N-VA. Stig Bosmans volgt
Jef Vercraye op als gemeenteraadslid. Stig (23), industrieel ingenieur ElektronicaICT, wordt zo het jongste gemeenteraadslid in Kalmthout. Daarnaast volgt David
Cleiren (25) Jan Van Esbroeck op als fractieleider.

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen stemde één Vlaming op de
drie voor de N-VA. In Kalmthout
scoorden wij met acht verkozenen
heel erg goed, maar spijtig genoeg
net iets te weinig om mee te besturen …
Het is dan ook mijn ambitie en dé
uitdaging voor de toekomst: met
positieve signalen de mensen overtuigen van ons N-VA-programma.
Wij beschikken hiervoor over een
toffe ploeg met heel bekwame mensen. Wat mij in het bijzonder blij
stemt is dat de
jeugd van
Kalmthout
klaar staat om
ons team te
versterken!

(V.l.n.r.:) David CLEIREN, Stig BOSMANS en Ivo DOCKX

“Ik ben blij met de komst
van Stig” aldus fractieleider David Cleiren. “Door
de persoonlijke situatie
van Jef Vercraeye hebben
we een tijdlang met zeven
raadsleden gewerkt, nu
zijn we terug in aantal. En
oppositie voeren doen we
zoals het hoort: kritisch en
constructief. Zo zorgden
we bijvoorbeeld al mee
voor een beperking op het
aantal nachtwinkels in
Kalmthout en breidden
we het reglement voor de
verbeterde werking van
sportclubs uit.

“We herorganiseren ons zo naar de toekomst toe” zegt Vlaams Parlementslid Jan
Van Esbroeck. “Ik ben blij met de komst van Stig in de gemeenteraad, verheugd
met het voorzitterschap van Ivo en heb het volste vertrouwen in David als onze
nieuwe fractieleider. Uiteraard wil ik nog graag Dirk Piette bedanken voor zijn
inzet voor N-VA Kalmthout de afgelopen jaren. Er verhuist een goede kracht van
onze afdeling naar Kapellen, maar het is zeker geen vaarwel.”

IVO DOCKX
Voorzitter
N-VA Kalmthout

www.n-va.be/kalmthout

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA grootste politieke formatie in Kalmthout
Ook in Kalmthout groeide
de N-VA tijdens de Vlaamse
en federale verkiezingen uit
tot de grootste politieke formatie. Voor het Vlaams Parlement konden we 38,34
procent van de Kalmthoutenaren overtuigen en voor
het federale niveau behaalde de N-VA in Kalmthout zelfs 40,68 procent
Dat betekent dat de N-VA
zich ook in Kalmthout stevig
heeft verankerd, wat mooie
perspectieven biedt voor de
toekomst.
Kalmthouts parlementslid
Jan Van Esbroeck maakte met
9 650 voorkeurstemmen de overstap van de federale Kamer naar het Vlaamse Parlement. Daar zal hij zich inzetten in de
commissies Landbouw en Buitenlands Beleid. Verder coöpteerde de N-VA-partijtop Jan Van
Esbroeck ook als deelstaatsenator om ook daar het N-VA-gedachtegoed te behartigen.
Jan vertelt: "Ik ben de kiezers enorm dankbaar voor het vertrouwen dat zij in mij stellen. Via mijn
functie in de hervormde senaat zal ik ook mijn opgedane ervaring in het federale parlement in
de voorbije legislatuur goed kunnen gebruiken. Ook in Kalmthout krijgt de N-VA het vertrouwen
van de inwoners. Een sterker signaal konden we ons niet inbeelden. Wij zullen dan ook alles in
het werk stellen om de Kalmthoutenaren in de komende jaren niet teleur te stellen. Langs deze
weg wil ik alle kiezers en iedereen die aan onze campagne heeft meegewerkt van harte bedanken.”
JAN VAN ESBROECK
Vlaams Parlementslid

Brandweer Kalmthout integreert in Zone Rand
Door de hervorming van de brandweer zal het korps van Kalmthout - dat onlangs zijn 150 jarige bestaan vierde - vanaf 1 januari
2015 deel uitmaken van de brandweerzone Rand. Dat betekent
dat de brandweer een zonaal, regionaal korps wordt, terwijl ze
vroeger echt aan het lokaal bestuur toehoorde.
“Deze hervorming is ontstaan bij een grondige evaluatie van de
hulpdiensten na de tragische gasramp van Gellingen in 2004”, aldus
N-VA-gemeenteraadslid Jef Duerloo. “Maar in feite is ze
voor onze brandweer een logisch gevolg van de geschiedkundige evolutie van het Kalmthoutse korps. Deze heeft
onder andere met de extra aandacht voor de Kalmthoutse
natuurgebieden steeds met andere korpsen uit de buurt
intensief weten samen te werken.’
De N-VA steunt deze nieuwe organisatie en zal zich ten
volle mee inzetten voor het slagen van deze brandweerhervorming.

kalmthout@n-va.be

JEF DUERLOO

Trage wegen? Snelle verbinding!
Tijdens de gemeenteraad van 29 september interpelleerde N-VA-fractieleider David Cleiren de
meerderheid over de plannen met de trage wegen in Kalmthout. Trage wegen zijn paden of
wegen bestemd voor zachte weggebruikers. Ze kunnen de verbinding vormen tussen dorpskernen, binnenwegen vormen voor fietsers en voetgangers of een ecologische link vormen tussen
natuurrijke gebieden.

DAVID CLEIREN

“Doorsteekjes, bospaden, veldwegen, in alle vormen en maten, zijn een belangrijk element van
ons onroerend erfgoed.“ aldus David Cleiren. “De gemeente Kalmthout kan deze trage wegen
meer promoten, en verouderde wegen opwaarderen en ontsluiten. N-VA Kalmthout wil met
veel plezier vanuit de oppositie initiatieven hierrond ondersteunen.”

Betere controles op nachtwinkels in Kalmthout
Op de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie stemde N-VA Kalmthout
voor betere bepalingen omtrent nachtwinkels en belwinkels in Kalmthout.
Elke nieuwe nachtwinkel of belwinkel zal een openingstaks moeten betalen
van 6 000 euro. Ze zullen voortaan ook gecontroleerd worden op brandveiligheid, stedenbouwkundige voorwaarden en andere wettelijke bepalingen zoals
de openingsuren van 19.00 tot 02.00 uur.
“We hebben ook bepaald dat er per wijk maximum één nachtwinkel mag zijn, dat lijkt ons voldoende.” Op initiatief
van de N-VA werden ook belwinkels opgenomen in het reglement, dat goed is voor de buurten, de nachtwinkels en de
klanten.

N-VA stelt voor om ‘Huis van het Kind’
onderdak te geven in de leegstaande conciërgewoning aan Gitok 2.
Kalmthout wil zich engageren voor de opstart van een Huis van het Kind. Dit is een lokaal samenwerkingsverband waar (aanstaande) gezinnen met kinderen terecht kunnen met al hun praktische vragen.
Spijtig genoeg is er letterlijk nog geen onderdak voor dit ‘Huis’. OCMW-fractieleidster Greet Dries
stelde de vraag waarom de langdurig leegstaande woning aan de sporthal van Gitok hiervoor niet
gebruikt kan worden. De noodwoning staat al jaren leeg.
GREET DRIES

Wil jij ook lid worden van de grootste familie van Vlaanderen?
Als lid van de N-VA steun je de Verandering voor
Vooruitgang. Én je lidmaatschap geeft je bovendien
tal van voordelen!
Je stem telt mee
Je lidkaart geeft je spreek- en stemrecht. Zo bepaal je
heel direct de politieke opstelling van de N-VA.
Een inspirerend netwerk van politieke vrienden
Als lid kan je natuurlijk ook altijd terecht op de vele nationale, arrondissementele én lokale activiteiten van de
N-VA. Een debatavond, een moment van politieke actie
of een gezellig samenzijn …

www.n-va.be/kalmthout

Met de kracht van een
overtuiging
Maar het allerbelangrijkste: je maakt deel uit van
de grootste en snelst
groeiende familie van
Vlaanderen. Zo steun je
samen met 40.000 anderen
de Verandering voor Vooruitgang

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijd
j ing van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Veereenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijjkt
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.

25 concrete
concrete verbintenissen
verbintenissen voor
voor de
de toekomst.
toeko
k mst. Di
Diee gging
ing d
dee N-V
N-VA
VA m
me
mett u aan
aaan vvoor
oor d
dee vverkiezingen
erk
kiezingeen va
van
n 25 me
meii 2014. N
Naa
de vverkiezingsoverwinning
erk
kiezingsoverwinning ttrokken
rokke
ken w
et di
ezellffde 25 V
erbinten
nissen vvoor
oor V
ooruitgang naa
ar d
laamse een
n ffederale
ederale
de
wee me
met
diezelfde
Verbintenissen
Vooruitgang
naar
dee V
Vlaamse
onderhandelingstafels.
o
nderhaandellingstaafels.

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.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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