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Nieuw bestuur voor
N-VA Kalmthout
Op 24 februari kozen de
Kalmthoutse N-VA-leden een
nieuw afdelingsbestuur.
Greet Dries is de nieuwe voorzitter. Ondervoorzitter blijft Karin
Dekeulener. Naast de elf mandatarissen werden nog zeventien
bestuursleden verkozen.
Met deze uitgebreide ploeg
kunnen we onze partij nog verder
uitbouwen in Kalmthout en het
traject richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2018
vormgeven.
Onze inwoners hebben recht
op een goed gemeentebestuur.
Vanuit de oppositie hebben we
al mooi werk geleverd, maar we
willen meer en beter!

Mobiliteitsplan:

N-VA wil gezonde mix van
vervoersmogelijkheden

Afspraak in 2018.
Ons volledige bestuur vind je op
https://kalmthout.n-va.be/
wie-is-wie/bestuur
Greet Dries,
uw nieuwe voorzitter

In 2017 zal de gemeente
Kalmthout een nieuw mobiliteitsplan opstellen. De N-VA pleit
voor een realistisch en doordacht
plan. “We moeten de alternatieven
verbeteren, en niet zomaar de auto
wegpesten”, aldus fractieleider
David Cleiren.
Op basis van de eerste berichten houdt
N-VA Kalmthout haar hart alvast vast.
“Het studiebureau vertrekt van verouderde principes. Zeggen dat voetgangers en
fietsers altijd en overal prioriteit krijgen,
klinkt misschien leuk, maar in Achterbroek kan je niet te voet naar de bank, en

vanuit Nieuwmoer ga je niet met de fiets
naar de post. Elk vervoersmiddel heeft zijn
waarde.”

Hoe moet het dan wel?

“We moeten de alternatieven voor de auto
versterken, en inzetten op combimobiliteit. De spoorlijn vormt de ruggengraat
van de gemeente, en moet niet alleen vlot
toegankelijk zijn maar een extra trein
per uur zou welkom zijn. Veilige fietspaden langsheen alle gewestwegen zou een
topprioriteit moeten zijn. En vraaggerichte
bussen kunnen de concurrentie met de
auto aangaan. Hoe vlotter mensen kunnen
overstappen van de ene manier naar de
andere, en alles combineren, hoe beter.”
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Eigenaars ‘Waardevolle
gebouwen’ onvoldoende
geïnformeerd
In de gemeenteraad van mei werd het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Woonbos behandeld. In een RUP wordt
de bodembestemming voor een bepaald gebied vastgelegd. Concreet worden voor de bestaande en toekomstige
toestand duidelijke regels bepaald naar bestemming
en beheer van de percelen binnen het plangebied. Het
RUP Woonbos omvat grofweg het woongebied tussen de
Kalmthoutse Heide, de spoorlijn, Heuvel en Max Temmermanlaan.
Het belangrijkste doel van het RUP Woonbos is de
bescherming van de lage bebouwingsdichtheid in het
betreffende gebied. Dit wordt gerealiseerd door het omvormen van woongebied naar woonbosgebied. Tijdens de
periode van het openbare onderzoek werden 26 bezwaren tegen het RUP Woonbos ingediend.

Tegelijk met het RUP werd een inventaris gemaakt van
de gebouwen binnen het plangebied die door de gemeente aanzien worden als “waardevol”. Hiermee wordt
bedoeld dat de gebouwen belangrijk worden geacht op
basis van architecturale of cultuurhistorische waarde. Er
werd een verordening opgesteld die ervoor moet zorgen
dat deze gebouwen maximaal behouden blijven en/of
ongeschonden in stand worden gehouden. Een belangrijk
gevolg van deze verordening is natuurlijk dat eigenaars
van waardevolle gebouwen slechts onder strikte voorwaarden hun woning mogen verbouwen. Dit kan problematisch zijn als men het gebouw wil verbeteren op het
gebied van energieprestatie.
N-VA Kalmthout vindt het bijzonder jammer dat de eigenaars van de door de gemeente als waardevol bestempelde gebouwen niet persoonlijk op de hoogte werden
gebracht van de regels van de verordening. Gelet op het
belang dat wij hechten aan degelijke informering van
de Kalmthoutenaren, werden deze eigenaars door N-VA
Kalmthout alsnog aangeschreven.

Hoezo “Kalmthout, als je van natuur houdt”?
De gemeente heeft zich vrijwillig ingeschreven in de campagnes ‘Klimaatneutrale Organisatie 2020’
en het ‘Burgemeestersconvenant’. Deze campagnes kaderen in de wereldwijde acties om de klimaatveranderingen terug te dringen.
Het doel van beide campagnes is
tamelijk gelijklopend: het drastisch verlagen van de CO2-uitstoot en investeren in duurzame
energie. Het opstellen van een
energie- en klimaatactieplan is
voor beide campagnes cruciaal.
In de gemeenteraad van februari werd het klimaatplan van
de gemeente voorgelegd aan de
gemeenteraad.
N-VA Kalmthout is bijzonder
teleurgesteld te moeten vaststellen dat het plan, waar toch
bijna een jaar aan gewerkt is, niet
meer is dan een opsomming van
niet-concrete acties zoals: het
onderzoeken van, het stimuleren
van, …
Ook in de budgettering zijn bijna
geen investeringen op het gebied
van klimaatingrijpende maatregelen terug te vinden.

kalmthout@n-va.be

N-VA-gemeenteraadslid Nick
Brosens verduidelijkt aan de hand
van een voorbeeld: “De gemeente heeft in augustus met veel
bravoure het nieuwe Sportpark
Heikant voorgesteld. Dit was een
uitgelezen kans om de intenties
van de gemeente op het gebied
van klimaat duidelijk te maken.
Maar helaas ontbreekt van enige
vorm van hernieuwbare energie
zoals een warmtepomp, zonneboiler,… elk spoor. Gevraagd
naar de reden antwoordt de
gemeente dat dit niet in de begroting van het project paste.
Dit is bijzonder ongeloofwaardig
voor een project van 7,5 miljoen
euro en vooral blamerend voor
een gemeente die zichzelf wil profileren als natuurvriendelijk.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Opening van sportpark Heikant
Bij de N-VA blijven we met gemengde gevoelens
zitten. Zo een megalomaan sportpark moet alle
sportverenigingen van onze gemeente kunnen
huisvesten. Nu zullen er jammer genoeg slechts drie
clubs gebruik van maken.
Een investering van 7,5 miljoen euro is gigantisch voor een
kleine gemeente zoals Kalmthout (18 800 inwoners) en vraagt
veel van de belastingbetaler. Raadslid Jan Van Esbroeck zei in de
gemeenteraad dan ook dat dit bedrag toch wel extreem hoog is.
“Deze 7,5 miljoen euro blijkt bovendien onvoldoende om de
voetbalploeg KSK van een uitgeruste kantine te voorzien. Zo
verplicht het schepencollege de club zich voor 350 000 euro
in schulden te steken om zelf hun inrichting te financieren.
Jammer van alle inspanningen van de vele vrijwilligers van de
club die deze centen bij elkaar moeten sprokkelen. Geld dat
anders voor de opleiding en begeleiding van de jonge voetballers
had kunnen gebruikt worden, denken we dan.”

Buurt wacht
nog steeds op
verkeersborden
Op vraag van de buurt van de Meester
Van den Eeckhautstraat hield Jong N-VA
Kalmthout op 18 februari een actie: de
verwarrende wegsituatie zorgt immers soms
voor gevaarlijke situaties.

J an Van Esbroeck aan sportpark Heikant: “De torenhoge investeringen in
het park zijn zelfs niet voldoende om de voetbalploeg van een uitgeruste
kantine te voorzien.”

Ons lijkt het allemaal wat van het goede te veel. Maar sporten is
en blijft natuurlijk wel gezond!

11 juli-actie
Op de Vlaamse feestdag kregen de inwoners van Kalmthout
die de Vlaamse vlag hadden uitgehangen, een gele zonnebril
van de N-VA met een uitnodiging om deel te nemen aan een
wedstrijd. We kwamen heel wat vlaggen tegen en deelden dus
heel wat zonnebrillen uit!

Schepen Van den Bergh reageerde toen dat de
situatie “heel vlug” opgelost zou zijn. Een half
jaar later is er nog steeds niets veranderd.
“Onbegrijpelijk”, aldus jongerenvoorzitter
Gilles Delcroix. “De meerderheid beloofde
hier in februari snel werk van te maken. De
buurt wacht al twee jaar op deze verkeersborden.”

www.n-va.be/kalmthout

De verandering werkt!
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hervorming sinds
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Kordate én humane
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Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig

Hervorming van
de kinderbijslag

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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