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1 miljoen euro voor nieuwe fietsinfrastructuur
Vlaams minister van Mobiliteit Ben
Weyts verhoogt het investeringsbudget
voor de fiets – en dat gaan we ook in
Kalmthout merken. In het fietsinvesteringsprogramma heeft minister Ben
Weyts tussen 2017 en 2019 maar liefst
1 miljoen euro vastgelegd voor fietsinvesteringen. “Geweldig nieuws voor de
fietsers”, zeggen Vlaams Parlementslid
Jan Van Esbroeck en David Cleiren,
fractieleider van N-VA Kalmthout.
Minister Ben Weyts wil meer Vlamingen
verleiden om de auto te ruilen voor de
fiets. Weyts trekt het investeringsbudget
voor de fiets daarom op naar een historisch hoog niveau. In 2017, 2018 en 2019
wordt de magische (en lang onbereikbare)
kaap van 100 miljoen euro per jaar telkens
gerond. Nu is er een uitgebreid Fietsinvesteringsplan klaar met alle concrete
projecten – en dat plan bevat ook goed
nieuws voor Kalmthout.

Uit het Fietsinvesteringsplan blijkt dat er
verbeterde fietsinfrastructuur zal aangelegd worden bij de herinrichting van het
kruispunt van Achterbroek. “Hiervoor
voorziet minister Weyts 170 000 euro”,
aldus Vlaams Parlementslid Jan Van
Esbroeck. “Het gaat puur om Vlaams geld
voor de fietspaden langs de gewestwegen,
waar we nu in Kalmthout de vruchten van
plukken.”
“N-VA Kalmthout ijvert al lang voor
meer fietsinvesteringen”, vult fractieleider
David Cleiren verder aan. “Snelle en comfortabele fietsverbindingen maken fietsen
aantrekkelijker, en ook in Kalmthout ligt
er nog werk op de plank. Minister Ben
Weyts heeft daarom ook 825 000 euro
vrijgemaakt voor onteigeningen, zowel
langs de Roosendaalsebaan als de Putsesteenweg, beide voorzien in 2019.

“Deze investeringen zullen de
verkeersveiligheid in Kalmthout
gevoelig verhogen”, zegt Vlaams
Parlementslid Jan Van Esbroeck.
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Kalmthout in beeld: fotokwis
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Het juiste antwoord van de fotokwis in onze aprileditie was het herdenkingsmonument aan het station van Heide voor de Canadese soldaten die
Kalmthout aan het einde van WOII bevrijd hebben. Proficiat aan Lieve
Vissers! Zij was de winnares en ontving een boek over de Kalmthoutse
geschiedenis.
Maakt u ook graag kans op een mooie prijs? Raad dan waar onderstaande
foto is genomen. Stuur uw antwoord voor 1 augustus 2017 door naar
stephanie.devos@n-va.be. Wees zo precies mogelijk in uw antwoord.

Schiftingsvraag:
hoeveel deelnemers zullen deze
vraag juist beantwoord hebben
voor 1 augustus?

Jong N-VA organiseert groepsaankoop oordoppen op maat
Op zaterdagavond 20 mei 2017 organiseerde Jong N-VA
Kalmthout een groepsaankoop van oordoppen. Een 25-tal
jongeren kwamen langs voor een afdruk van hun oren, waarvan
oordoppen op maat worden gemaakt.
“In samenwerking met Audionova
konden we de oordoppen aanbieden voor 119 euro in plaats van 149
euro”, vertelt Jong N-VA-voorzitter
Domien Arnold. “Bovenal vinden we
het belangrijk om te wijzen op het
belang van gehoorbescherming bij
hevig lawaai en luide muziek. Zeker
nu het festivalseizoen eraan komt,
zijn oordoppen geen overbodige
luxe.”

kalmthout@n-va.be

“Gehoorschade draag je voor heel je
leven mee”, vult jongerensecretaris
Stephanie Devos aan. Zowel zij als de
jongerenvoorzitter hebben tinnitus
(oorsuizen). “Het is voor ons moeilijk
te begrijpen dat de meerderheid van
de jongeren nog altijd geen gehoorbescherming gebruikt. Wij kunnen
de gevolgen van te luide muziek
maar niet genoeg onder de aandacht
brengen, want dat vervelende gepiep
gaat nooit meer weg.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Geen zwembadsubsidie voor Kalmthout
De lakse houding van de Kalmthoutse meerderheid
maakt dat we opnieuw subsidies van de Vlaamse
overheid mislopen. Op voorstel van Vlaams minister
van Sport Philippe Muyters investeert de Vlaamse
Regering 10 miljoen euro in zwembaden. Uit de ingediende subsidieaanvragen werden maar liefst 25
nieuwbouw- of renovatieprojecten geselecteerd.
Onvolledig dossier

Voor renovatiedossiers keek men naar bouwkundige en technische aanpassingen in functie van energie of milieutechnische
eisen. Ook de toegankelijkheid voor iedereen is bij renovatie een
belangrijk aspect. Op basis van deze criteria kende de beoordelingscommissie scores toe aan de projecten en formuleerde ze
een advies over een rangschikking en selectie. Enkel projecten
die een score van minstens 65 op 100 haalden, kwamen in
aanmerking. Kalmthout had ook een aanvraag ingediend voor
een renovatie, maar omwille van een onvolledig dossier werd
hiervoor de financiële steun mislopen.

Inwoners betalen voor laksheid

Op energie en technieken behaalde onze gemeente voldoende
maar wat de toegankelijkheid betreft vond het bestuur het niet
nodig om hier enige info te verstrekken wat hen een score van
0 opleverde. De totale score bedroeg hierdoor slechts 53 op 100
waarmee ze deze selectieprocedure niet doorstonden en niet van
deze premie gebruik konden maken.

Deze gemeenten krijgen wel een zwembadsubsidie, aangezien
ze een volledig dossier indienden.
Jan Van Esbroeck: “Het is ongehoord dat onze inwoners moeten
boeten, en dus betalen, voor de laksheid van dit gemeentebestuur.”
“Ons zwembad is effectief aan renovatie toe maar met wat
extra steun van de Vlaamse overheid hadden de kosten voor
Kalmthout minder zwaar kunnen wegen. Een degelijk dossier
had hier verandering in kunnen brengen.”

Bouwen wordt nog duurder in Kalmthout
Voor bouw-, sloop- en verbouwingswerken zal voortaan een extra belasting geheven worden. Deze
bedraagt 0,25 euro per dag per vierkante meter
inname openbaar domein, met een minimum van
25 euro. Voor een gewone werf zorgt dit al snel voor
een meerkost van 150 euro per maand.
Ondoordacht ingevoerd

“De manier waarop dit wordt ingevoerd is ondoordacht”, aldus
N-VA fractieleider David Cleiren. “Er wordt geen rekening
gehouden met het feit dat bouwen nu eenmaal tijd in beslag
neemt. CD&V jaagt hiermee burgers op onnodige kosten, want
aannemers zullen dit gewoon doorrekenen.”

Twee aanpassingen

N-VA Kalmthout ziet twee manieren om dit te verbeteren.
Ten eerste moet opgelegd worden dat voetgangers en fietsers
te allen tijde veilig de werf kunnen passeren. Dit kan eenvoudig
via de signalisatievergunning opgelegd worden. Daarnaast is
de vrijstellingsperiode van drie dagen gewoon niet redelijk.
Je bouwt toch geen huis op drie dagen? Ook dit kan beter
aangepast worden.
De extra belasting is van toepassing in de volgende straten:

Gemeentewegen:

 Centrum Heide: Heidestatiestraat, Heidestatieplein,

Withoeflei tot Lorkendreef, Leopoldstraat tot Wilgendreef,
Willy Vandersteenplein, M. Corstiaenslaan
 Centrum Kalmthout: Driehoekstraat, Kerkeneind,
Foxemaatstraat tot Driehoekstraat
 Centrum Nieuwmoer: Nieuwmoer-Dorp, Zilverenhoeksteenweg, Kerkstraat

Gewestwegen:

 N122 - Kapellensteenweg, Dorpstraat, Noordeind
 N117 - Brasschaatsteenweg, Roosendaalsebaan
 N111 - Putsesteenweg, Heuvel, Statiestraat, Achterbroek-

steenweg, Kalmthoutsesteenweg

 N133 - Wuustwezelsteenweg, Nieuwmoer-Dorp,

Essensteenweg

www.n-va.be/kalmthout

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

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.
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