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NIEUWJAARSRECEPTIE
MET THEO FRANCKEN

Noteer alvast zondag
24 januari 2016
voor onze jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie
Met gastspreker
Theo Francken.

VU: Jan Van Esbroeck, Kon. Elizabethlaan 13, 2920 Kalmthout

Iedereen welkom
van 11 tot 13 uur
in zaal de
Schuur in
Nieuwmoer.

KALMTHOUT
OCMW Kalmthout mag geen knecht
worden van de christelijke zuil
Aanvankelijk gaf de N-VA de principiële goedkeuring voor een mogelijke
samenwerking tussen het OCMW en
WZC St. Vincentius (een onderdeel
van GZA gasthuiszusters, die behoren
tot de christelijke zuil) voor de uitbating van een nieuw dienstencentrum.
Samenwerking kan alleen maar positief zijn, maar er werden toch strikte
eisen gesteld waaraan voldaan moest
worden.
We stelden duidelijk dat deze mogelijke
samenwerking aan het OCMW Kalmthout absoluut niets mag kosten (personeelskost maar ook onrechtstreekse
kosten zoals computer, telefonie,
internet en software, gas en elektriciteit,
kosten vorming …). Vervolgens was er
de onzekerheid over twee belangrijke
basiswaarden van een OCMW: neutraliteit en het pluralistische karakter; verschillende visies ongeacht de politieke
kleur moeten kunnen in de werking van
een OCMW.
In april werd er op de raad gemeld dat
er nog enkele zaken onderzocht dienden
te worden aangaande de financiële regelingen vooraleer er van samenwerking
gesproken kon worden. Tezelfdertijd
verscheen er echter al een oproep in
‘Tussen Hei en Maatjes’ waarin sprake
was van een nauwe samenwerking. Dit
leek ons zeer voorbarig! In september
heeft de N-VA zich dan ook onthouden
van de definitieve goedkeuring van het
samenwerkingsakkoord. En wel om de
volgende redenen:

www.n-va.be/kalmthout

OCMW-raadsleden Greet Dries, Imar
Dekeulener en Ivo Dockx
•

Er is niet voldaan aan de eis van
een financiële nul-operatie en er
is geen lange termijnplanning
voor het dragen van de loonkost

•

Er wordt niets meer gezegd over
het waarborgen van neutraliteit
en pluraliteit.

•

De voorgeschiedenis van dit
dienstencentrum blijft voor de
N-VA een struikelblok.

In het verleden heeft WZC St. Vincentius, een geprivatiseerde instelling, met
de hen toegekende subsidies voor de
oprichting van een dienstencentrum,
de sociale dienstverlening van OCMW
Kalmthout een serieuze beperking
opgelegd. Door hun toedoen kan er
geen tweede dienstencentrum opgericht
worden in een andere wijk van onze
gemeente. Als het erop aan komt, krijgen ze hun dienstverlening niet alleen
opgestart en moet OCMW Kalmthout
hen ondersteunen.

Nieuw gemeenteraadslid
Onlangs legde
Nick Brosens de
eed af als nieuw
gemeenteraadslid.
Hij vervangt Liliane
Willemsen, die om
privéredenen haar
mandaat vroegtijdig
stopzette.

Nick Brosens, nieuw gemeenteraadslid
voor N-VA Kalmthout

Nick is 29 jaar,
woont in Nieuwmoer en werkt als
projectleider in de
bouwsector. In zijn
vrije tijd voetbalt hij
bij KFC Nieuwmoer.

Respect voor de Maatjes
Het nieuw opgerichte centrum voor dagverzorging van
GZA St. Vincentius in het centrum van Kalmthout wil
zich voortaan ‘De Maatjes’ noemen. N-VA Kalmthout is
van mening dat de naam voor deze locatie zeer ongelukkig
gekozen is.

“Toen ik enkele jaren geleden gepolst
werd naar mijn interesse in lokale
politiek heb ik niet lang getwijfeld. Ik
vind het belangrijk dat ook de kleinere
dorpskernen hun stem kunnen laten
horen in de gemeente.”
“Vanuit mijn opleiding als bouwkundig
ingenieur is het vanzelfsprekend dat
ik mij meer wil verdiepen in zaken als
ruimtelijke ordening en openbare werken. Maar mijn interesses liggen ook op
andere gebieden. Zo zal ik ook sport- en
mobiliteitskwesties op de voet volgen.
Ik wil zeker nog de kiezers bedanken
voor de kans die ik krijg. Kalmthout
heeft er alvast een gemotiveerd gemeenteraadslid bij.”

De naam De Maatjes behoort duidelijk
toe aan de omgeving van Nieuwmoer en
niet aan het centrum van Kalmthout !
De N-VA heeft dan ook gevraagd aan het
OCMW en het dagzorgcentrum om al het
mogelijke te doen om deze ongelukkige
naamkeuze ongedaan te maken.

Iedereen linkt deze immers spontaan aan het prachtige natuurgebied De Maatjes op Nieuwmoer. Bovendien is de naam
De Maatjes zo vanzelfsprekend dat niet alleen de gemeentelijke basisschool zich zo noemt, maar ook de vissersclub,
de wielerclub, … zelfs het dierenpension dat vlak aan de
Maatjesstraat ligt.

“Het jongerenbestuur
wilde aanwezig zijn met
deze goudgele stand,
omdat we lokale initiatieven die mensen
samenbrengen steunen”,
aldus jongerenvoorzitter Gilles Delcroix. “Ook
op deze dorpsdag was
er ruimte voor een fijne

kalmthout@n-va.be

babbel met een drankje.
De spontane en positieve
reacties zorgde voor een
geslaagde namiddag en
het stralende weer maakte
het helemaal af.

N-VA-gemeenteraadslid
Veerle De Block:

N-VA Kalmthout is tevreden dat er eindelijk werk gemaakt wordt
met de aanleg van het ontbrekende stuk fietspad op ons grondgebied tussen Essen en Wuustwezel. Dat er gelijkertijd ook de aansluitingen op het rioleringsstelsel gebeuren, met een aparte afvoer
voor het regenwater en het afvalwater is een positief gegeven.

“Goede oppositie werkt”

Zoals u reeds in onze vorige edities van dit huis-aan-huisblad kon
lezen pleit N-VA Kalmthout al zeer lang voor degelijke en veilige
fietspaden in onze gemeente. Net zoals we de problematiek van
ontbrekende riolering al meermaals aangekaart hebben.
N-VA Kalmthout zal ook in de toekomst de huidige bestuursploeg op haar verantwoordelijkheid blijven wijzen,
want met nog steeds 22 procent van de straten zonder aansluiting op de riolering en het ontbreken van veilige
fietspaden op de meeste verbindingswegen kan het inzake milieu en fietsveiligheid zeker beter.

N-VA Kalmthout gematigd positief over geplande
erkenning erfgoed
In september werd het ruimtelijk uitvoeringsplan
woonbossen voorlopig vastgesteld. Het plan is om de
lage bebouwingsdichtheid in het gebied te garanderen,
het bosrijke karakter van het gebied te bewaren en het
aanwezige bouwkundig erfgoed te beschermen. Er bestaat in Kalmthout immers nog steeds geen regelgeving
rond bouwkundig erfgoed.
“Het beschermen van het ruime bosrijke karakter van
het gebied vinden we een goede zaak,” aldus gemeenteraadslid Nick Brosens. “We stellen ons wel vragen bij
de lijst ‘bouwkundig erfgoed’ die opgenomen is in het
plan. De N-VA is vragende partij om waardevol bouwkundig erfgoed te beschermen.

Goudgele dorpsdag in Heide
Eind september tekende
jong N-VA Kalmthout
present op de dorpsdag
van Heide aan de Heidestatiestraat,

Geslaagde oppositie

Helaas is het momenteel nog erg onduidelijk wat deze
bescherming concreet zal inhouden. Met 75 gebouwen
lijkt de erfgoedlijst ons daarenboven wel erg uitgebreid.
Erkenning van eventueel erfgoed moet zinvol blijven.”
Deze voorlopige vaststelling is een tussenstap in de
definitieve opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan.
Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt tot in de-

U bent nu al van harte
welkom op onze stand
volgend jaar!

10 JAAR
www.n-va.be/kalmthout

Ook de Scouts van Heuvel krijgt eindelijk duidelijkheid
over hun lokalen.
cember kan iedereen de plannen inkijken en eventuele
bezwaren of opmerkingen indienen.
Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP, is een plan dat in
een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Een
goedgekeurd RUP bevat stedenbouwkundige voorschriften
op basis waarvan vergunningen kunnen worden afgeleverd.

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

N-VA pakt vluchtelingencrisis
menselijk en eerlijk aan
Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Sterk grenzenbeleid
Harde aanpak
mensenhandel

Meer en betere
opvang in de regio
van herkomst

Enkel échte vluchtelingen

Europese
buitengrenzen
versterken

=

Werken aan
structurele
veiligheid in
herkomstlanden

Bed

Vluchteling

Bad

Brood

Grenzen aan
gastvrijheid

De N-VA vraagt:
Pushbacks
naar veilige
havens

opvang voor wie vlucht
voor oorlog en vervolging

Negatieve beslissing

Geen opvang van:

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

=

Economische migrant

Terugkeer enige optie

Vrijwillig als het
kan, gedwongen
als het moet

Grondige screening
op terroristen en
criminelen

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

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 toegansgrecht 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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