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Kalmthout tegen corona
Het coronavirus heeft Vlaanderen in alle hevigheid bereikt. Het federale rampenplan werd afgekondigd en sinds 14 maart zijn 
daardoor evenementen verplicht afgelast, de meeste handelszaken gesloten en alle lessen opgeschort. De maatregelen werden  
genomen in het belang van de volksgezondheid. Wij juichen toe dat volksgezondheid als absolute prioriteit wordt gezien. Maar de 
genomen maatregelen hebben ook een grote impact op de economie en het dagelijkse leven. De federale en Vlaamse regering hebben 
al begeleidende maatregelen genomen die de negatieve gevolgen moeten beperken. Ook op lokaal niveau kunnen we helpen. De 
gemeenteraad van 27 april stond in het teken van corona. Belangrijk, om de nodige sociaaleconomische maatregelen goed te keuren. 

Die maatregelen moeten onze lokale ondernemers en verenigingen snel meer duidelijkheid geven en de impact van corona voor burgers, 
ondernemingen en verenigingen in Kalmthout op die manier draaglijker maken. Na een vergadering tussen de politieke partijen en de 
ondernemingsraad werd besloten dat Kalmthout meer dan 300.000 euro zal pompen in onze lokale economie.

“In tijden van crisis is het des te meer van belang om samen  
naar oplossingen te zoeken. Wij zijn dan ook tevreden dat er  
snel een partij-overschrijdend overleg plaatsvond en er tijdig 
werd gecommuniceerd over het pakket steunmaatregelen”, zegt  
gemeenteraadslid Stephanie Devos. 

Extra hinderpremie
Met ons voorstel om een extra hinderpremie toe te kennen aan 
de Kalmthoutse ondernemers, willen we een directe steun geven 
aan diegenen die – sociaal-economisch gezien – het hardst  

lijden onder deze crisis, voor wie de coronamaatregelen het 
meest nefast zijn. “Bij een gefaseerde opening van de lokale  
ondernemingen pleiten we daarnaast voor een bijkomende  
premie voor handelszaken die verplicht worden om nog langer 
dicht te blijven”, zegt fractieleider Jan Van Esbroeck. 

Ook de Vlaamse Regering heeft na de afkondiging van het rampenplan 
al heel wat stappen gezet om de meest negatieve gevolgen op te  
vangen voor handelaars en bedrijven. Bent u een ondernemer met 
vragen over die maatregelen? Surf naar vlaio.be of bel 0800 20 555.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 24 april en in uw brievenbus bezorgd door uw postbode. 

€
€

€

Ondernemingen ontvangen  
500 euro bij volledige sluiting  

en maximaal 375 euro bij  
ernstig omzetverlies.

Extra hinder- 
en compensatiepremie

10 euroKalmthout BON

Voor iedere Kalmthoutenaar:  
te spenderen bij de getroffen 

lokale handelaars.

Cadeaubon

Premie van 250 euro bij gedwongen 
afgelasting evenementen. Geen 

huurgelden of concessie- 
vergoedingen voor gemeentelijke  

zalen en infrastructuur.

Steun aan 
verenigingen

Coronamaatregelen in Kalmthout
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Gemeenteraadslid en zorgkundige Anita Van der Poel:

“Zware maar ook hartverwarmende tijden 
voor de zorg”
Het zijn bijzondere en zware tijden voor de zorgsector. Gemeenteraadslid  
Anita Van der Poel werkt al 29 jaar als zorgkundige in het woon- en zorgcentrum 
Sint-Vincentius in Kalmthout. Zij getuigt over deze zware maar ook hartverwarmende 
tijden voor de zorg.

“Het sociale contact met onze bewoners en de zorg voor hen geeft mij een grote voldoe-
ning. Na al die jaren doe ik mijn job nog steeds even graag. Van onze bewoners krijgen wij 
veel terug, ook nu in deze moeilijke coronatijden. Het is voor ons, maar zeker ook voor de 
bewoners, een hele aanpassing. Ze mogen al enkele weken geen bezoek meer ontvangen, 
krijgen geen familie en vrienden meer over de vloer. Dat is niet altijd even gemakkelijk.”

Experts in videochat
“Ook het gegeven dat wij werken met extra beschermkledij en mondmaskers roept soms onzekerheid en angst op.  
Maar de bewoners begrijpen natuurlijk de noodzaak daarvan. Samen met ons leren de bewoners veel bij. We passen ons 
snel aan. Onze bewoners kunnen nu als de besten videochatten en Whatsappen met familie en vrienden.”

Hartverwarmende attenties
“Het is ook hartverwarmend om te zien hoeveel solidariteit zo’n crisis oproept. Wij krijgen veel steun en ontvangen veel 
attenties: zelfgemaakte mondmaskers, bloemen, kaartjes, tekeningen enzovoort. Het doet deugd voor onze bewoners,  
maar zeker ook voor ons – het personeel – om zoveel warme boodschappen te mogen ontvangen.”

Samen sterk
“Het zijn moeilijke en onzekere tijden voor iedereen. Daarom is het belangrijk dat we  
ons allemaal aan de richtlijnen houden. Daarna hoop ik dat we elkaar allemaal snel  
kunnen weerzien. Samen zijn we sterk!”

De solidariteit in onze gemeente is hartverwarmend. De vrijwilligers, maar ook al het gemeentepersoneel,  
verdienen echt een pluim voor hun harde werk in deze bijzondere tijden.
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Asielcentrum in Kalmthout
Het asielcentrum in Kalmthout zorgt terecht voor veel ongerustheid bij de 
buurtbewoners. Aan het dossier schort dan ook heel wat. “Over de aanpak  
zijn we allerminst tevreden”, zegt gemeenteraadslid Stephanie Devos. “Boven 
het hoofd van de Kalmthoutenaar beslist federaal minister De Block om een 
asielcentrum te openen. Die beslissing komt u en ons ter ore via een pers- 
mededeling. Dat is niet de manier om draagvlak te creëren. Nochtans heeft 
de beslissing een grote impact op de gemeente en de buurt. Daarbovenop is 
het gebouw ongeschikt voor collectieve opvang en wordt het op kosten van de 
belastingbetaler gerenoveerd.”

Krachtig veto stellen
“Wij betreuren het gebrek aan open communicatie”, vervolgt gemeenteraads-
lid Gilles Delcroix. “Wij volgen het dossier nauw op en vragen regelmatig een 
stand van zaken. Het is goed dat de gemeente zich juridisch laat bijstaan. Wij 
hopen dan ook dat ze samen met ons en de Kalmthoutenaren een krachtig veto 
zal blijven stellen tegen de komst van dit asielcentrum.”

Na de quarantaine ga ik…

Steunt u samen met ons 
de lokale handelaars?

Pintje drinken bij

met

Shoppen bij

met

met

Lunchen bij

Naar een transparantere 
gemeenteraad
De gemeenteraad is het hart van de lokale democratie. Bij goed bestuur 
hoort inspraak. Wij zijn dan ook tevreden dat begin deze bestuursperiode 
een publiek vragenhalfuurtje werd ingevoerd na de gemeenteraad, waar 
burgers vragen kunnen stellen aan het gemeentebestuur.

Livestreaming
Bij goed bestuur hoort ook transparantie. Om de transparantie van het 
beleid te verhogen, pleiten wij al enige tijd voor een livestreaming van de  
gemeenteraad. Een goed jaar geleden, op 29 april 2019, vroeg gemeente-
raadslid Gilles Delcroix het gemeentebestuur dit te voorzien. Inwoners  
moeten dan niet meer naar het gemeentehuis om te vernemen wat hun  
lokale vertegenwoordigers beslissen, maar kunnen alles online volgen op  
het tijdstip dat zij wensen.

Digitale evolutie
Het zijn momenteel bijzondere tijden voor iedereen. Maar zeker nu, in tijden 
van corona, merken we dat ook gemeenten niet kunnen ontsnappen aan de 
digitale shift. Wij willen daarom nogmaals pleiten om een livestreaming 
van de gemeenteraad te voorzien, zodat inwoners, op het tijdstip dat hun 
uitkomt en op de manier die zij wensen (fysiek of digitaal), de gemeenteraad 
kunnen volgen. Kalmthout neemt op die manier een volgende stap in de 
digitale evolutie die we overal in Vlaanderen zien.

 Gemeenteraadslid Gilles Delcroix op de plaats 
waar de federale minister een asielcentrum wil 
openen. De N-VA vraagt een krachtig signaal van 
het gemeentebestuur. 

3



#IKREDLEVENS

Red levens en doe
check · check · check

VRAGEN OVER 
CORONA?
surf naar www.info-coronavirus.be 
of bel 0800 14 689.

Tijdens de coronacrisis kan iedereen het verschil maken. Door 
de richtlijnen strikt op te volgen en door simpelweg thuis te 

blijven. Zo zorgen we er samen voor dat ook in deze moeilijke 
tijden iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft nemen.

Ik blijf thuis en 
was regelmatig 

mijn handen.

Ik hou met ouderen 
alleen digitaal of 

telefonisch contact.

Ik hou 1,5 meter 
afstand als ik echt 
buiten moet zijn.

“Als Vlaamse overheid roepen 
we op tot burgerzin. Als iedereen 
de richtlijnen strikt en correct 
naleeft, kunnen we samen deze 
crisis het hoofd bieden en 
kunnen we het coronavirus 
verslaan.”

Jan Jambon, 
minister-president

012095


