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KALMTHOUT
Eerste spadesteek
sportpark wordt
CD&V-onderonsje
In de uitnodiging voor de eerste spadesteek van het sportpark door ‘het gemeentebestuur’ - bestaande uit het
college van burgemeester en schepenen en 18 raadsleden - bleek dat de
gemeenteraadsleden van de oppositiepartijen niet waren uitgenodigd.
Maken zij soms geen deel uit van het
gemeentebestuur?

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

Op de gemeenteraad van 30 september stelde onze N-VA-fractie dan ook
de vraag of dit wel goed bestuur is.
“De machtspositie van een bestuur
met een volledige meerderheid zou
ook loyaler kunnen ingevuld worden”, zegt Clarisse De Rydt.
De N-VA kijkt
dan ook uit
naar de belofte
van de burgemeester om in
de toekomst
ten volle betrokken te worden. We zijn
benieuwd!
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Geen sportlessen meer voor Ivo Dockx
Eind september nam ons OCMWraadslid Ivo Dockx na 39 jaar dienst
voorgoed afscheid van Gitok. Als
sportleraar zette hij zich gans zijn
loopbaan met hart en ziel in voor
deze gemeenteschool.
Ivo organiseerde tien keer het internationaal leraarstornooi in West-Europa.
Ook gaf hij de start aan Gitok-avondjogging, de sportklassen, de jaarlijkse
sportdag, tienkamp, veldlopen, tennistoernooien en veel meer. Daarmee zette
hij zowel leraars als leerlingen aan het sporten.
Al deze initiatieven, samen met de vele inspanningen van een aantal collega’s
van zijn generatie, hebben Gitok op de kaart gezet en groot gemaakt.
Als langst in dienst zijnde leerkracht van de school gaf hij zelf nog les aan minstens 16 leraren van het huidige korps. Omwille van een blessure op school
moest hij vorig schooljaar enkele maanden forfait geven, maar als toegewijde
leraar keerde hij, tegen het advies van de controlearts in, naar school terug om
er zijn laatste maand te volbrengen.
Als waardering voor deze onvoorwaardelijke en levenslange inzet werd hij eind
september - net voor zijn laatste lesuur – ‘gekidnapt’ door zijn directe collega’s.
Die verwenden hem vervolgens met een stevig ontbijtbuffet, waarna hij op een
versierde fiets begeleid werd naar Gitok.

Hier wachtte hem enkel en alleen op initiatief van zijn collega’s een hartverwarmende verrassing. Als waardering en appreciatie voor de jarenlange inzet en
collegialiteit werd hij door het ganse lerarenkorps en alle leerlingen warm
CLARISSE DE RYDT
onthaald. Toen hij de Vogelzangstraat binnen fietste wachtte hem een oorverGemeenteraadslid
dovend applaus van collega’s, oud-collega’s en leerlingen. Zij vormden een
lange erehaag van de hoek
De N-VA-afdelingen van Kalmthout, Essen, Brecht en Wuustwezel
van de straat tot aan de
nodigen u van harte uit op hun
sporthal. Dit ontroerend
moment werd gevolgd
door een afscheidsreceptie
Zaal ‘t Guldenhof
voor alle collega’s vanwege de sportleraars.
Tienpondstraat 1, Loenhout

GESPREKSAVOND ‘VLAANDEREN EN EUROPA’
Deuren open vanaf 19.30 uur, start om 20 uur
Onze gasten zijn Europarlementsleden Mark Demesmaeker
(N-VA) en Dirk Jan Eppink (LDD). Heb je een vraag voor hen?
Stuur dan een mailtje naar kalmthout@n-va.be.

www.n-va.be/kalmthout

Na deze mooie schoolcarrière zal Ivo zich nog meer
dan daarvoor volop kunnen inzetten voor het
Kalmthoutse OCMW.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Verkavelingsdossiers op een drafje behandeld

NIEUWS UIT
GEMEENTER DE
AAD

Op de agenda van de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie stonden
plots zes verkavelingsdossiers. In een normale democratie komen zo’n dossiers
altijd eerst ter sprake op de CORPA. Het CD&V-schepencollege vond dit blijkbaar overbodig.
N-VA-gemeenteraadslid Veerle De Block kaartte dit aan maar de burgemeester
negeerde alle argumenten en ging gewoon over tot de stemming. Op deze dictatoriale manier keurden alle CD&V-raadsleden deze zes verkavelingsdossiers
zonder boe of ba goed. Het belooft niet veel goeds voor de toekomst.

Postjespakkers vangen bot
De absolute almacht van CD&V doet
hen blijkbaar niet goed. Op vraag van
het schepencollege stond een verandering van het huishoudelijk reglement op de agenda van de GECORO.
Dit is een volledig onafhankelijk adviesorgaan met als vaste leden vertegenwoordigers (geen politieke
mandatarissen) uit de verschillende
geledingen van onze gemeente. Als
enige politieke betrokkenheid mag
elke fractie één persoon afvaardigen

om de vergadering bij te wonen en
hun standpunt te verdedigen. Bij
stemming verlaten zij de vergadering.
De vraag naar een extra afvaardiging
voor CD&V deed de wenkbrauwen
fronsen. Wat is hier de achterliggende
agenda? Nog meer invloed van de
absolute CD&V-macht? Kan de burgemeester zelfs een eventueel negatief advies niet langer verdragen? Wil

men een niet-gepolitiseerde raad toch
politiseren?
Wij begrepen het in ieder geval niet
en ons gemeenteraadslid Jef Duerloo
bracht ons standpunt duidelijk naar
voor. Gelukkig stemden ook de leden
van de raad tijdens de besloten vergadering hier niet mee in. De burgemeester kwam dus van een kale reis
thuis. Bedankt, leden van de GECORO.

Ook N-VA viert nationale feestdag Catalunya
Op 11 september vieren de Catalanen
hun nationale feestdag. Een delegatie
van N-VA-parlementsleden trok naar
Barcelona om hun eis voor onafhankelijkheid te ondersteunen. Ook ons
Kalmthoutse parlementslid Jan Van
Esbroeck was erbij: “Kippenvelmomenten daar in Barcelona. De
Catalanen vormden er een menselijke

ketting van 400 km lang om de eis
naar onafhankelijkheid kracht bij te
zetten.”
De delegatie volgde de traditionele
toespraken. Ook Jan Jambon, N-VAfractieleider in de Kamer en burgemeester van Brasschaat, gaf een
bevlogen toespraak die onder luid

applaus onthaald werd door ongeveer een miljoen Catalanen. Het staat
vast, Catalunya is klaar voor zelfbestuur, klaar voor ‘independencia’.

Veilig van en naar het zwembad
Op de gemeenteraad van september deed raadslid Sigrid Van Heybeeck het voorstel
om aan de nieuwe parking van het zwembad een voetpad te voorzien.
Nu stopt het voetpad nog aan het einde van de bestaande parking. De N-VA wil dit
graag verlengen tot aan het einde van de nieuwe parking. Zo hopen we dat de kinderen veilig naar het zwembad kunnen gaan en niet achter de geparkeerde auto’s door
moeten lopen.
Als we het voetpad doortrekken, is dat veiliger voor iedereen.

Babbel met ons mee

babbelbank. Hou de brievenbus in de
gaten.

Ons eerste babbelbankmoment in
Nieuwmoer was een groot succes.
N-VA Kalmthout zal dan ook naar
jullie blijven komen. Binnenkort doen
we Achterbroek aan met onze N-VA-

We willen weten wat alle inwoners
denken en wensen. Wij willen zien en
horen wat er leeft onder de bevolking
en wat wij voor u kunnen doen om

kalmthout@n-va.be

Kalmthout nog leefbaarder te maken.
Jullie kunnen ons altijd contacteren
voor vragen of suggesties. Stuur een
mailtje naar kalmthout@n-va.be of
vul het antwoordformulier in op
onze webstek
www.kalmthout@n-va.be.

Jan Van Esbroeck op bezoek bij president Taiwan
Eind september trok volksvertegenwoordiger Jan Van
Esbroeck met een parlementaire delegatie naar Taiwan.
Door buitenlandse delegaties naar Taiwan te halen wil
de Taiwanese regering de erkenning van het eiland
kracht bijzetten. Het land wil hiermee het vredesproces
in de ‘Taiwan street’ stabiel houden en zo de zekerheid,
de veiligheid en de toekomst van de Taiwanezen
verzekeren.

“Taiwan zet in op economische heropleving.
Net zoals België dat zou moeten doen.”
Jan Van Esbroeck
Op economisch vlak is het voor Taiwan erg belangrijk
goede relaties te onderhouden met het Chinese vasteland,
Japan en de Verenigde Staten. Maar ook met Europa natuurlijk.
Naast de vele bezoeken en gesprekken met de verschillende ministers en bedrijven werd Jan ook ontvangen bij
de president van wat officieel de Republic of China Taiwan heet.
“We hielden gesprekken over het belang van de globalisering en de wereldwijde contacten. Maar ook de democratie in Taiwan, die daar veel uitdrukkelijker aanwezig is

dan op het Chinese vasteland, kwam ter sprake”, vertelde
Jan ons.
“Deze democratie is dan ook het paradepaardje van de in
2008 tot president verkozen Ma. Vooral zijn manier van
campagne voeren viel bij de Taiwanese bevolking erg in
de smaak. In zijn campagne zette hij zwaar in op een economische heropleving. Ook het belang van en de terugkeer naar de basiswaarden van vriendelijkheid,
integriteit, waardigheid en eerlijkheid waren speerpunten van zijn opmerkelijke campagne, die van deur tot
deur trok. Gedrevenheid in ondernemen van het individu
wou hij ook inbrengen bij de hele bevolking. Deze waarden zijn intussen erg goed ingeburgerd. De parallellen
met Vlaanderen zijn duidelijk.”

DAVID CLEIREN:

“Ik wil een veilige nachtverbinding naar Antwerpen realiseren.”
David Cleiren is 24 jaar en daarmee het jongste lid van de
N-VA-fractie. Hij is al vijf jaar actief bij onze partij. Een
jaar na de gemeenteraadsverkiezingen voelen we hem
aan de tand over zijn eerste ervaringen in de gemeentepolitiek.
Wat zijn je eerste indrukken van de gemeenteraad?
De gemeenteraad is echt mijn ding. Je krijgt de kans om
besluitvorming van dichterbij te bekijken, informatie te
verzamelen en te evalueren. Je kan dieper graven en bijleren. En dat vind ik wel leuk.
Zijn er specifieke thema’s die je bezighouden?
Ik zit in de commissies Financiën en Algemene Zaken.
Maar het aangename aan gemeentepolitiek is dat je vrij
bent om ook breed te werken. Zo heb ik bijvoorbeeld ook
voorstellen gedaan naar aanleiding van de Internationale
Dag tegen Homofobie. Ook heb ik aandacht voor erfgoed,

lokale economie en het bestuurlijk management. Je kan op
gemeentelijk niveau gemakkelijker wisselen tussen thema’s.
Wat blijft je al zeker bij van dit eerste jaar?
Een goed idee past niet altijd binnen een wettelijk kader.
Je moet dus veel informatie verzamelen en aftoetsen alvorens je echt iets kan voorstellen. Maar het geeft natuurlijk
extra voldoening als de puzzel past en je iets nuttig kan
bijdragen voor de gemeente. Zeker vanuit de oppositie.
Welk voorstel zou je zeker nog willen realiseren?
Oei, wil je dat allemaal weten? (lacht) Ik denk aan een veilige nachtverbinding tussen de regio Kalmthout en Antwerpen - een van onze campagnevoorstellen - om onder
meer jongeren veilig thuis te helpen geraken. Dat zou nuttig kunnen zijn.

We danken de Vlaamse Volksbeweging, Kalmthoutse cultuurvereniging VVB, voor het mooie geschenk dat alle
vlaggende inwoners op 11 juli kregen. Elk jaar zijn er meer en meer inwoners die op onze Vlaamse nationale feestdag
hun leeuwenvlag zichtbaar uithangen. We blijven in ieder geval meedoen: Vlaanderen Feest!

www.n-va.be/kalmthout

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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