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KALMTHOUT
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11 uur

N-VA BLIJFT OP HONGER ZITTEN
Onlangs werd op de gemeenteraad de meerjarenplanning voorgesteld. N-VA
Kalmthout ziet goede en mindere punten: de schuldafbouw wordt verdergezet,
maar dit gaat wel ten koste van – soms – broodnodige investeringen.

POSITIEF IS DAT
• De gemeenteschuld verder wordt afgebouwd. Deze zou volgens de schepen
van Financiën verminderen van 8,7 miljoen euro in 2013 naar 4,5 miljoen in
2019
• De meerderheid erg transparant is over de begroting en het meerjarenplan.

N-VA STELT ZICH VRAGEN BIJ

Parochiecentrum Heide
Heidestatieplein 8

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

N-VA Kalmthout nodigt u graag uit
op het jaarlijks familiaal
paasontbijt.
De paashaas voorziet eitjes voor de
kleinsten
Deelname:
15 euro voor de groten
5 euro voor de kleintjes
Gelieve tijdig in te schrijven via
kalmthout@n-va.be of op telefoonnummer 0497 41 21 84.

Wie het meerjarenplan 2014-19 en het verkiezingsprogramma van CD&V naast
elkaar legt merkt direct de olifant in de kamer: Waar zijn de projecten naartoe?
Een greep uit de planning:
• Zowel de bouw van een nieuw gemeentehuis als van een cultureel centrum
zijn uit het meerjarenplan geschrapt. In het CD&V-verkiezingsprogramma
waren dit nog ‘bepalende projecten voor deze legislatuur’. De huisvesting
van een deel van de diensten in een houten chalet achter het gemeentehuis laat
op vlak van werkcomfort en milieu te wensen over.
• De gemeentelijke saneringsbijdrage op het drinkwater is verhoogd met 75 %,
waardoor het waterverbruik van een gemiddeld gezin per jaar 75 euro extra
zal kosten. Maar van de 14 straten die voor 2018 riolering gingen krijgen vindt
onze fractie er maar 2 terug in de meerjarenbegroting. Onze vragen hierover
blijven onbeantwoord. Een hogere bijdrage zonder een hoger engagement?
• Het is duidelijk dat het sportpark zwaar weegt op het investeringsbudget van
de gemeente. De kostprijs van dit project bedraagt 6,8 miljoen euro. N-VA
Kalmthout staat achter het sportpark, maar stelt zich vragen bij de uitwerking
ervan. N-VA Kalmthout is van mening dat, zeker gezien het afhaken van twee
van de deelnemende clubs, het ontwerp had herbekeken kunnen worden
voor een compacter en minder duur project. N-VA Kalmthout hoopt daarnaast
dat het sportpark voor iedereen toegankelijk zal zijn, en dat alle clubs een gelijke behandeling zullen krijgen.
Het is duidelijk dat de meerderheid haar ambitieus en onrealistisch verkiezingsprogramma nu weemoedig grotendeels moet opbergen. Positief is dat de afbouw
van de gemeentelijke schuld grotendeels te wijten is aan deze beslissingen. N-VA
Kalmthout betreurt wel dat ook het nieuwe gemeentehuis, de aanleg van de beloofde rioleringen en fietspaden en andere projecten hierdoor uitgesteld worden.

www.n-va.be/kalmthout

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA Kalmthout steunt Music for Life
De lokale N-VA-afdelingen zamelden
geld in voor ‘weesziekten’. Dit zijn
aandoeningen die zo zeldzaam zijn
dat er weinig geld wordt vrijgemaakt
voor onderzoek en het ontwikkelen
van medicijnen. Daardoor blijven patiënten vaak in de kou staan of moeten
ze zich in schulden werken om de medicijnen te kunnen betalen.
In Kalmthout verkochten we supertoffe thermosbekers, een hebbeding
voor de N-VA sympathisanten.
In Antwerpen zamelde de N-VA geld
in voor MSA (meervoudig systeem

atrofie), een wrede en terminale ziekte
die het zenuwstelsel aantast. Hierbij
werd Flor Van Noppen geëerd, die in
2014 overleed aan deze weesziekte.
Het ingezamelde bedrag in Antwerpen, 11 015 euro, gaat naar de vzw
MSA-patiëntenvereniging waarvan
minister van Binnenlandse Zaken Jan
Jambon peter is. Die ging de cheque
ook afgeven.
In heel Vlaanderen werd door N-VA
35 775 euro ingezameld voor Music for
Life!

Fietsstallingen moeten toegankelijk blijven
In Kalmthout worden nog dagelijks fietsen gestolen. In het meerjarenplan is er 20 000 euro opgenomen voor een studie naar het plaatsen van camera’s aan de fietsenstallingen bij de stations. CD&V pleit
ook voor afgesloten fietsenstallingen, die enkel toegankelijk zouden
zijn met een badgesysteem.
Ervoor zorgen dat de mensen in de fietsenstallingen hun fiets
veilig en droog kunnen achterlaten is een evidentie in een lokaal mobiliteitsbeleid.
Voor N-VA Kalmthout mogen hier ook oplaadpunten voor elektrische fietsen voorzien worden. N-VA Kalmthout pleit evenwel voor
realiteitszin: het kan niet de bedoeling zijn dat de fietsenstallingen
afgesloten burchten worden. De installatie van camera’s kan overwogen worden, maar enkel na een kritische evaluatie van de situatie
in andere gemeenten waar dit reeds toegepast zou worden.

OCMW en gemeente zullen eindelijk samensmelten
Onder impuls van de N-VA zullen de OCMW’s vanaf 2019 geïntegreerd worden in het gemeentebestuur. Daarmee komt
eindelijk een einde aan het inefficiënt tweedelig model in het lokaal sociaal beleid. Er komt een nieuw model: de volledige
integratie van het OCMW in het gemeentebestuur met een bijzonder sociaal comité dat de individuele sociale hulp behandelt. Er komen zo meer middelen vrij voor het sociaal beleid zodat de mensen die het echt nodig hebben, beter
geholpen kunnen worden. Het grootste voordeel is misschien wel dat het
stigma wegvalt van op het OCMW een beroep te moeten doen. Er komt
één loket bij de gemeente voor alle sociale vragen.
Een delegatie van de Kalmthoutse N-VA-mandatarissen volgde een infoavond in Malle met als thema: Hoe ziet de relatie gemeente-OCMW er morgen uit? “Ondertussen is er in vele gemeenten en OCMW’s al een intense
samenwerking. Helaas is dit voor Kalmthout nog weinig van toepassing”
zegt Greet Dries, N-VA-fractieleider in de OCMW-raad.

kalmthout@n-va.be

Warandelei: duur prestigeproject is niet noodzakelijk sociaal
Op de gemeenteraad van januari stond de goedkeuring van
het meerjarenplan (versie 2015) van het OCMW op de
agenda. N-VA-gemeenteraadslid Clarisse De Rydt stelde
een vraag over de OCMW-gronden in de Warandelei. Deze
worden momenteel gebruikt als hondenweide.
De OCMW-voorzitter (CD&V) liet verstaan dat de meerderheid daar ouderenwoningen wil bouwen.
“Die locatie is daar totaal ongeschikt voor, amper
bereikbaar voor hulpdiensten en ver weg van de dorpskern.
Het lijkt alsof het OCMW dit prestigeproject nog snel wil
doordrukken voordat de integratie OCMW-gemeente een
feit zal zijn,” aldus Clarisse De Rydt. De N-VA stelt zich
dan ook terecht vragen over dit project dat zeker heel wat
centen zal kosten.
N-VA-fractieleider in het OCMW Greet Dries treedt dit bij:
“De Warandelei heeft een residentieel karakter. De dure
gronden zouden kunnen verkocht worden en het ganse
project zou een andere plaats kunnen krijgen, bijvoorbeeld
op de gronden van den Dura. Daar zal de bereikbaarheid
voor zorgbehoevende ouderen al heel wat comfortabeler
zijn.”

N-VA-gemeenteraadslid Clarisse De Rydt
“De N-VA is een realistische, sociale partij!”

Realisatie nieuwe fietspaden laat op zich wachten
Het is meestal erg gevaarlijk om in Kalmthout op grote verbindingswegenwegen te fietsen. Daarom beloofde de meerderheid dat ze prioriteit zou geven aan nieuwe en veilige
fietspaden.
Vorig jaar zouden er reeds volledig aangelegde fietspaden
op de Achterbroeksesteenweg en de Roosendaalsebaan
komen. Helaas is er nog steeds nergens een spade in de
grond gestoken en worden deze projecten verschoven naar
2017. Net zoals de aanleg van een veilig fietspad op de
Putstesteenweg.
De gemeente Essen heeft reeds een fietspad aangelegd tot
op de grens met de Kalmthoutse wijk Nieuwmoer.
Vanaf daar moeten de fietsers echter gewoon terug
op de rijbaan.
Een gevaarlijke situatie die
volgens N-VA Kalmthout
zo snel mogelijk moet worden aangepakt.

VEERLE DE BLOCK
Gemeenteraadslid

www.n-va.be/kalmthout

Doen wat
we moeten
n
doen
De kracht vvan
an
verandering is de
motor vvan
an vooruitgang.
g
Zijjn alle hervormingen die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
Neen, dat stekeen we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze ziijjn broodnodig.
De N-V
VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kiinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kl
kleinkinderen niet gehyypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.

Daarom voeren we de grootste sanering ooit
oit doorr. Dat vraagt een inspanning van iedere burgerr, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenoverr. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We
We laten de
belastingen dalen

We
We maken de ooverheid
verheid
slanker en efﬁciënter

W
Wee brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We
We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
Deze regering heeft slechtts één doel: onze welvaart verzekeeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke
tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale renovatie.
We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werkn
nemers én werkgevers, ook van de grote
vermogens. Maar alleen als we samen aan hetzelffd
de zeel trekkeen, met vereende kracht onze schouders onder de
economie zetten, ku
unnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzeker
e t u ieders welvaart en uw sociale
zekeerheid, vandaag en morgen.

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.



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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