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Lokale verankering zet
zich verder
Door een politiek akkoord,
gemaakt na de verkiezingen
van 2012, zetelt Clarisse De Rydt
vanaf 1 januari 2016 in de OCMW
raad. Samen met Greet Dries,
Imar Dekeulener en Ivo Dockx
vertegenwoordigt zij daar de
N-VA.
Sociaal beleid is haar niet vreemd:
Clarisse startte mee het Lokaal
Sociaal Beleidsplan Kalmthout
op, is actief bezig met ouderenbeleid in onze gemeente én in de
welzijnssector.

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

‘’Ik wil meewerken aan een beleid
van daadwerkelijke hulp en
ondersteuning, zonder de mensen
te willen bepamperen,” aldus
Clarisse De Rydt.
Daarnaast komt Pieter Brosens
de N-VA-fractie in de gemeenteraad versterken. “Als bestuurslid
en trainer van Gymnastiek en
Dansvereniging GymKa, wil ik
mijn schouders zetten onder een
eerlijk en transparant sportbeleid,
waarin alle sporttakken evenwaardige worden behandeld.
Bovendien vind ik de mogelijkheid van een betaalbare woning
in eigen streek belangrijk voor het
kostbare sociale weefsel. Mensen
groeien op in een gemeente, gaan
er naar school, naar de jeugdvereniging, de sportvereniging,... .
Dat is de basis van mijn lokaal
engagement.”

www.n-va.be/kalmthout

KALMTHOUT
Nieuwjaarsreceptie
met THEO FRANCKEN
N-VA Kalmthout, Brecht,
Essen en Wuustwezel
nodigen u vriendelijk uit
met een drankje en een
hapje op zondag 24 januari
2016 van 11 tot 14 uur in
zaal De Schuur, NieuwmoerDorp 20 in Kalmthout

Iedereen is welkom

Straatverlichting voor veilig verkeer
De N-VA pleit voor een fietsbewuste inrichting aan het kruispunt Kapelstraat - Wuustwezelsteenweg.
N-VA Kalmthout is tevreden met
de aanleg van het fietspad langs
de Wuustwezelsteenweg. Het
kruispunt met de Kapelstraat kan
evenwel nog beter. Zeker ’s nachts
is het kruispunt onvoldoende verlicht, wat voor gevaarlijke situaties
kan zorgen.
Auto’s die in de Kapelstraat
richting de Wuustwezelsteenweg
rijden, passeren eerst de verlichDeze oversteekplaats moet duidelijk beter verlicht worden.
tingspaal, rijden dan het donker
in voorbij de kruising met het
fietspad om pas te stoppen bij het einde van de straat. N-VA Kalmthout pleit dan ook voor een betere verlichting van
deze oversteekplaats.

Rusthuis St. Vincentius in Kalmthout verhoogt de
tarieven, ondanks eerdere beloften

Geen privileges voor de
meerderheid
De huidige meerderheid is door haar machtspositie
altijd bijzonder goed geïnformeerd over de activiteiten
georganiseerd door het gemeentebestuur . Deze informatie gebruiken ze - samen met haar gemeenteraadsleden - voor allerlei act-de-présences in uw gemeente.
Ondanks herhaaldelijke vragen door raadslid Clarisse
De Rijdt om de oppositie op de hoogte te houden van
deze activiteiten, moeten we deze meestal via de pers
vernemen. N-VA Kalmthout wil als constructieve oppositiepartij op een normale en vlotte manier mee participeren aan het reilen en zeilen binnen uw gemeente.
Het zou de meerderheid sieren om meer rekening te
houden met de oppositie. We zullen hier dan ook op
blijven hameren.

Papierophaling vraagt aandacht

Omdat de nieuwe comfortabel uitgeruste kamers in
gebruik worden genomen in WZC St. Vincentius,
werden de dagprijzen aangepast. In augustus ontving
de RMW-raad hierover een brief waarin stond dat de
huidige bewoners, na verhuis naar een nieuwe kamer in
het hoofdgebouw, geen prijsverhoging zouden krijgen.
Bij nieuwe bewoners (opname vanaf 1 juli 2013) zal er
na verhuis een andere dagprijs ingevoerd worden. Hier
hebben we geen enkel probleem mee.
In november evenwel krijgt de raad een schrijven dat de
dagprijs voor de bewoners van een éénpersoonskamer
(die reeds langer dan 18 april 2013 in het WZC verblijven), trapsgewijs zal worden verhoogd.
Getuigt dit van een slecht’ korte termijn’ geheugen? Hopelijk wordt deze lijn van woordbreuk niet verder gezet
in de(financiële) samenwerkingsovereenkomst met de
dienstencentra! Het bevestigt in alle geval ons wantrouwen tegenover de samenwerking!

kalmthout@n-va.be

Het contract van de gemeente voor de ophaling van oud papier vervalt weldra en dient heronderhandeld te worden.
In het verkiezingsprogramma van de huidige meerderheid staat dat ze het verzamelen van oud papier ook via containers mogelijk wil maken.
Iedereen zou dus (voorlopig?) kunnen kiezen om net zoals nu het oud papier proper en netjes aan te bieden of een
container te gebruiken. Dit heeft momenteel tot gevolg dat er niet één, maar twee verschillende vrachtwagens nodig
zullen zijn voor de ophaling. In andere gemeenten waar dit systeem uitgeprobeerd werd, steeg de kostprijs dan ook
effectief naar het dubbele.
N-VA Kalmthout is niet principieel tegen containers voor oud papier, maar waakzaamheid is geboden. We dienen
namelijk te behouden wat goed is en enkel te veranderen wat nodig is.

www.n-va.be/kalmthout

